
III Fòrum de Pensament 
Planificació de les persones en una organització de salut: Qui? Com? 

Quina realitat tenim .... al PSMAR? 
Abril’2016 



Parc de Salut MAR_institució  

Creada l’any 1983 com organització de salut 
municipal, l’any 2010 es transforma jurídicament en 
un consorcio públic dependent del Govern de 
Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
El CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
(o PSMAR !!) actualment es una organització integral 
de serveis que conformen un gran parc de salut a la 
ciutat de BARCELONA.   



Parc de Salut MAR_els centres 

CSMIJ Ciutat Vella 

CSMA S. Martí Sud 

CAS Barceloneta 

CSMA CSMIJ Sant 
Martí Nord 

CSMA Maragall 

CSMIJ S. Martí 
Sud 

CSMA CSMIJ 
La MIna 

CAS La Mina 

CAS Sant Martí 

CSMA Martí Julià 



Parc de Salut MAR_capacitat instal·lada 

Número de llits: 434 

Número de llits: 190 

Número de llits: 290 

Número de llits: 377 

Total de llits 1.291 

Total quiròfans 17 



30.405   altas hospitalarias 

128.737  urgencias atendidas 

65.489   primeras visitas 

302.855  visitas sucesivas 

42.586   sesiones hospital de día 

-------------------------------------------------- 

 
3.183  profesionales  (40h) 
 
303,97  M€ de presupuesto 
 

Parc de Salut MAR_activitat / recursos 



Parc de Salut MAR_història recent  

Abans de l’1/1/2014 Després de l’1/1/2014 
• Diverses formes / models de 

gestió de la planificació de les 
persones. 
 

• Diverses vies de “fons de 
candidats” i individualitzats per 
serveis / unitats. Durant un 
període curt s’implanta el 
sistema de “borsa de treballa”, 
que no es manté. 
 

• Disponibilitat de suport tècnic 
de planning general per unitat 
amb identificació dels forats de 
planificació. 
 

• No disponibilitat de plannig 
individual per a suplents.  

Canvi de model 
organitzatiu de 

la Direcció 
d'Infermeria 

“..... MÉS TEMPS PER A LA 
GESTIÓ DE CURES ....”  

Repensar el model de 
gestió de planificació 

de les persones al 
PSMAR 



Parc de Salut MAR_repensant el model  

La planificació de les persones suposa la gestió i 
determinació de les necessitats de personal de 
l’organització en cada moment, assegurant el nombre 
suficient i adequat de professionals per a cada lloc de 
treball i garantint la gestió laboral dels calendaris 
individuals.  

MODEL DE GESTIÓ INTEGRAL 
DE PLANIFICACIÓ PERSONAL 

Constitució de la  
UNITAT DE GESTIO DE LA PLANIFICACIO DE PERSONAL 

de Direcció de RRHH  



 

 Mantenir la Proximitat en la gestió davant del professional: tràmits 
administratius al departament de RR.HH. del centre 
 

 Mantenir  la Flexibilitat en la gestió del planning 
 

Transversalitat de la planificació 
 

Homogeneïtat  de criteris en la planificació 
 

Parc de Salut MAR_principis del model 



Parc de Salut MAR_estructura 

UNITAT DE GESTIO DE LA PLANIFICACIO DE PERSONAL   
10 tècnics 

(Aprox. 250 professionals / tècnic)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Plantilla estable (*) Suplències i 
eventuals (*) 

Administrativa 282 Administrativa 102 

Infermeria 1526 Infermeria 920 

Mèdica 1079 Mèdica 337 

Perifèrics 93 Perifèrics 57 
 
Estructura 
 

84 Estructura 14 

IMIM 
 

31 
 

 
 IMIM 5 

TOTAL 3095 TOTAL 1435 
(*) Plantilla física 



Parc de Salut MAR_planificació integral “compartida” 

1. Identificació de la plantilla teòrica 
servei / unitat. 

2. Identificació de les absències 
(aprox. 7% diàries) per servei / 
unitat (previstes / no previstes). 

3. Identificació dels “forats” de 
planificació 

4. Selecció / Elecció de candidats 
(borsa de treball – “caixetes”). 

5. Procediment d’adaptació nou 
personal: acollida / formació inicial 

6. Procediment de contractació  
7. Gestió del planning individual 

 

Unitat de Planificació 
de Personal 

- Direcció RRHH - 

Planificació i 
Desenvolupament 

Professional 
- Direcció Infermeria - 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 
X 
X 



Parc de Salut MAR_plannig servei / unitat 



Parc de Salut MAR_plannig individual 



Parc de Salut MAR_gestions laborals on line 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

Àrea mèdica Àrea quirúrguica Àrea materno-infantil 
H.Mar H. Esperança   H.Mar H.Esperança   H.Mar 
UH 90 UGA   UH 40 3ª B   UH 05 
UH 70 USUM   UH 30 4ª B   UH 03 
UH 60   UH 10   UH 11 

H. Dia Onco/Hematologia     
UH 50     
UH 04     

HADMAR     
Àrea de crítics Àrea ambulatòria Àrea d'Urgències 

H.Mar H.Esperança   H.Mar H.Esperança PASSIR   H.Mar 
UCI Reanimació   Consultes Externes CCEE   Urgències 

Reanimació CMA   EECC EECC   Sala de parts 
CMA   H.de Dia general   Peracamps 

Hemodinàmica   Polisomnografia   
Electrofisiologia     

Àrees especials Àrea socio-sanitària Àrea de psiquiatria 
H.Mar H.Esperança   Centre Fòrum H.Esperança   INAD 

Bloc Quirúrgic Bloc Quirúrgic   3ª A-Llarga estada 6ª Pal·liatius   Salut Mental 
Esterilització Esterilització   2 A- Llarga estada   Rehabilitació psicosocial 

Nefrologia / Hemodiàlisis   2 B-Post Aguts/ Conva   Psicogeriatria 
  H. de dia/PADES   

Pràctics sanitaris 
H.Mar H.Esperança   

Bloc Quirúrgic Bloc Quirúrgic   
Hospitalització/RX Hospitalització/RH   

Urgències    
Peracamps   

Parc de Salut MAR_àrees d’infermeria per competencies 
    “caixetes” 



 
ENTREVISTA DE PERSONAL   
 
 
1.- LA TRAJECTÒRIA FORMATIVA:         
Per què vas escollir els estudis que has realitzat?  
Quines matèries i assignatures et van agradar més? I quines menys?  
Quines et van presentar més dificultats? Per què?  
Si tornessis a començar tornaries a escollir els mateixos estudis?  
Segueixes estudiant a l’actualitat?     
 
2.- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Cas que tingui experiència laboral) 
Quines funcions principals realitzaves en la darrera feina? 
Explica les causes per què vas deixar el darrer lloc de treball  
Recordes alguna situació problemàtica que et sorgís en alguna de les feines anteriors? Com les vas 
resoldre? 
De tot el que has fet fins ara, que és el que més t’agrada? I el que menys? 
 
3.- COMPORTAMENT EN EL LLOC DE TREBALL 
Quina experiència tens del treball en equip?  
Prefereixes treballar sol o en equip? 
Has tingut problemes amb algú? Si respon SI, preguntar: com els vas solucionar? Si respon NO 
preguntar: que feies per tenir bones relacions?  
 
4.- POTENCIAL DE DESENVOLUPAMENT  
Com veus el teu futur professional a curt/mig/llarg termini? 
Quin lloc t’agradaria ocupar dins de 5 anys? 10 anys?  
En quines àrees funcionals t’agradaria treballar? 
Quines són les teves grans virtuts i els teus grans defectes com a treballador/a? 
 
5.-  DESCRIPCIÓ DE LA PERSONALITAT/MOTIVACIÓ/ACTITUD 
Quins són els teus interessos professionals?  
Parla de tres factors que et motivin 
Quan has de fer les coses que no t’agraden les fas primer o les deixes per al final?  
Quines coses sols tolerar menys en un lloc de treball? 
Que esperes del/de la teu/teva supervisor/a o responsable/a? 
Com et definiries?  
 
6.- CONDICIONS PERSONALS/DISPONIBILITAT 
Podries incorporar-te immediatament en el lloc de treball?  
Tens disponibilitat horària? 
Estàs treballant en algun altre lloc?  
Tens alguna ocupació complementària, retribuïda o no?  
Tens altres ofertes de treball? 
 
7.-FINAL 
Quina impressió n’has tret d’aquesta reunió? 
Vols preguntar alguna cosa més? 
 

 
NIVELLS D’AVALUACIÓ :  
A: alt. S’assignarà als/a les candidats/es que presenten total concordança amb el perfil que es requereix 
per aquest ítem 
B: bo. Respondrà a la presència desitjable dels aspectes avaluats d’acord amb el que es requereix pel 
perfil que es cerca 
C:mínim necessari. Indicarà que el/la candidat/a avaluat/da presenta els requisits mínims necessaris per 
cobrir el lloc de treball. 
D: insatisfactori. El/la candidat/a no presenta coincidències amb aquest ítem respecte als requeriments 
demanats. 
No identificable. S’utilitzarà quan durant l’entrevista no s’ha pogut recollir informació relacionada amb 
l’ítem que s’està avaluant.   
 
PAUTA D’ANÀLISI: 

1.- LA TRAJECTÒRIA FORMATIVA: Ens informa del coneixement tècnic del/ de la candidat/a  i de l’interès 
de completar la formació. 
2.- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Cas que tingui experiència laboral)  
Se’ns informa sobre l’entusiasme i la disposició que té per realitzar tasques concretes.  
 
3.- COMPORTAMENT EN EL LLOC DE TREBALL. Permet recollir informació relacionada amb:  

• L’adaptació i flexibilitat entesa com la capacitat per adaptar-se als canvis en els processos de 
treball, ambient i les noves tasques. 

• Les relacions interpersonals, enteses com la capacitat per establir vincles de manera efectiva amb 
diferents persones o grups.  

• El treball en equip entès com la capacitat de compartir tasques i responsabilitats per aconseguir 
uns objectius comuns. 

• Els valors com la responsabilitat, l’honestedat, cooperació, l’ètica. . . 
 

4.- POTENCIAL DE DESENVOLUPAMENT. Permet identificar, des d’una perspectiva objectiva, la capacitat 
del/de la candidat/a de reconèixer les seves fortaleses i debilitats. També permet conèixer les motivacions 
dins l’àmbit professional. 
 
 5.-  DESCRIPCIÓ DE LA PERSONALITAT/MOTIVACIÓ/ACTITUD. Se’ns informa com el/la candidat/a 
desenvolupa amb l’entorn i dins l’organització. Ens permet conèixer la predisposició apresa culturalment 
pel/per la candidat/a vers el/la responsable/a i aspectes relacionats amb la seva personalitat 
 
6.- CONDICIONS PERSONALS / DISPONIBILITAT. Orientat a conèixer la capacitat per prendre decisions, 
establir relacions amb les persones, capacitat de reconèixer les seves fortaleses i debilitats per avaluar 
noves alternatives laborals. També ens informa dels valors familiars, del compliment de les obligacions 
en diferents situacions de la vida. 
 
7.- FINAL . Ens permetrà saber si té una percepció objectiva i real de les situacions viscudes i si és curiosa 
en  
 
 
VALORACIÓ RESULTANT DE L’ENTREVISTA: 

Excel·lent   Notable  Apte  En reserva:  No apte 
 

 Excel·lent  
 Notable  
 Apte 
 No apte 

 
 

 
     

Parc de Salut MAR_entrevista selecció 



Parc de Salut MAR_informe avaluació (I) 



 0               2                   5                7,5                10
Noms i Cognoms:
Servei i Categoria:
Puntuació Total:

1. Judici clínic 0 0 0
Realitza l’avaluació física i mental del malalt sense deixar cap aspecte important

2. Priorització i organització en el treball 0 0 0

Avalua els resultats de les cures ( no oblidar les cures d’altres membres de l’equip)
3. Actitud i comportament professional (vers família i altres professionals) 0 0 0
Les seves intervencions estan plenes de "cura" (presència en l’altre, escoltar, empatia)
Demostra amb el seu llenguatge, gestos i presència, una actitud professional
4A. Qualitat de les cures 0 0 0
Respecte les guies de pràctica clínica i els estàndards de qualitat i seguretat
Completa i actualitza adequadament  la documentació de cures dels pacients al seu càrrec
4B. La pràctica segura 0 0 0
Monitoritza l’evolució de l’estat de salut del pacients al seu càrrec i identifica les complicacions possibles
Distingeix la normalitat de l’anormalitat i és capaç de revelar les possibles complicacions. Avisa a una infermera en el temps requerit
4C. La pràctica segura 0 0 0
Aplica la gestió de la seguretat en l’administració de medicaments

5. Autocrítica 0 0 0
Manifesta està oberta a la retroalimentació i comentaris rebuts i pren mesures per millorar
Coneix les seves fortaleses i febleses i respecte els límits personals i professionals
6. Desenvolupament professional i responsabilització de l’aprenentatge 0 0 0

Realitza les tres autoavaluacions en el temps reglamentari i ho discuteix amb la seva tutora

D
a

ta
:

D
a

ta
:

GRAU DE SUPERVICIÓ QUE REQUEREIX

D
a

ta
:

Determina les cures i el seguiment per cada pacient, tenint en compte les dades recollides prèviament
 i efectua vincles científics apropiats

Efectua l’avaluació de l’estat del pacient abans de decidir donar o no la medicació, sempre amb el seguiment 
i la  complicitat dels responsables ( metges i farmacèutics)

Identifica i realitza totes les cures necessàries (prioritat) en un termini raonable 
(que no comprometi la seguretat de tots els seus pacients)

Demostra una pràctica reflexiva autònoma ( es qüestiona, s’interroga,
 reviu situacions passades per aprendre), pregunta si no coneix i utilitza els recursos disponibles

7.Treball en equip i interdisciplinarietat 0 0 0

8. Habilitat psicomotriu 0 0 0
Demostra destresa i habilitat amb  gestos segurs i precisos
Demostra rapidesa en funció de la situació, mentre que estar atenta al pacient / família durant diversos procediments

AVALUACIÓ FORMATIVA I IDENTIFICATIVA (….DIES):            INFERMERA DEBUTANT

Comentaris suplementaris

Signatura infermera novell                                  ......................................................................

Signatura infermera tutora                                  ......................................................................

Signatura Cap d’Unitat                                          ........................................................................

Si el debutant no arriba la puntuació d'aprovació: analitzar la situació i actuar d'acord amb la decisió

Encerclar el tema on s'ha posat objectiu de millora.
1     2     3     4A     4B      4C      5      6      7      8

Comptabilització de resultats

TEMES:

Avaluació certificativa: El total és superior a 80%                          SI                     NO
S’ha establert un pla d’acció individual:                                            SI

Si s’ha establert un pla d’acció després de l’avaluació formativa, assegurar-se de complir els objectius.

Efectua la presentació dels seus pacients en diferents situacions
 (reunió interdisciplinària, trucada telefònica, visita mèdica, amb farmàcia, etc...)
Coordina eficaçment les activitats de l’equip de salut, comunicant clarament les directrius
 i mantenint un clima de treball saludable( respectuós, agradable, humor en temps oportuns,...)

*cri teri  de compl iment no ha  estat ava luat. Tenir-ho en compte

Apreciació global:

Total dels 10 temes:

Formativa                 /100
Certificativa             /100

Evaluació formativa: El total és superior al 70%:                            SI                     NO

Avaluació formativa: totes les dades son superiors a 5                     SI          NO

Avaluació certificativa: tots els valors son superiors a 7,5                SI          NO

Parc de Salut MAR_informe avaluació (II) 



Parc de Salut MAR  

Moltes gràcies ! 
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