
 

PROJECTES ESTRELLA 1 

 
 

 
Convocatòria 2008 de Projectes de Millora de Qualitat de l’IMAS. 

Convocatòria 004 
 

5 de maig de 2008 
Introducció 
 

Un dels eixos bàsics del desenvolupament del programa de qualitat de l’IMAS (IMASQual) és 

incentivar i donar suport a iniciatives específiques de millora de qualitat que estiguin portant a 

terme els diferents col·lectius de professionals de l’IMAS.  

 

A l’IMAS hi ha un important nombre d’iniciatives (programes, grups de treball, comissions o 

projectes específics) orientades a la millora de la qualitat, algunes d’elles amb una llarga 

trajectòria de treball. Aquestes iniciatives queden recollides en el Directori d’Iniciatives de 

Millora de Qualitat, l’objectiu del qual és difondre entre els professionals els diferents treballs 

que es realitzen, emfatitzant-ne els resultats assolits.  

 

L’IMASQual vol contribuir a potenciar el component avaluatiu de totes les iniciatives que es 

porten a terme: des de l’anàlisi de situació a l’impacte de la intervenció o programa de qualitat.  

 

En aquest context, la present convocatòria està orientada a donar suport a aquells grups que 

treballen en projectes de qualitat per tal que puguin avaluar els resultats de les seves 

intervencions. La convocatòria ha tingut en les seves dues darreres  edicions una bona 

acollida, amb  una participació de  18 projectes l’any 2006 i 15 l’any 2007.  

 

Aquesta quarta  edició s’emmarca dins el  Pla de Qualitat de l’IMAS 2007-2008, que fixa uns 

objectius prioritaris per a aquest període (annex 1). Aquests objectius han de ser un referent 

per a la formulació dels projectes que es presentin.  

 
 

Els projectes seleccionats comptaran amb el compromís institucional de donar suport a la 

intervenció que es proposa, a més de facilitar els recursos per al disseny, elaboració i avaluació 

dels resultats del projecte. Aquests projectes  passaran a formar part del conjunt d’accions que 

conformen el pla de Qualitat de l’IMAS. 
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Objectius 
 

 Donar suport a aquells grups de professionals de l’IMAS que exposin iniciatives que 

tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de l’atenció sanitària als centres de 

l’IMAS. 

 

 Fomentar el desenvolupament formal de projectes de qualitat que incorporin com a 

part fonamental l’avaluació dels resultats, és a dir, l’anàlisi de l’impacte del propi 

programa en relació als objectius proposats. 

 

Bases de la Convocatòria 
 

3.1 Qui s’hi pot presentar 
 
Els treballadors de l’IMAS. S’entén com a treballador tota persona que hi tingui una 

contractació laboral estable. Es permetrà que un màxim del 25% dels participants en el 

projecte no compleixin aquests requisits per tal d’incorporar, si s’escau, algun professional 

extern que sigui indispensable per a la realització del projecte; en tot cas s’haurà de 

justificar detalladament. El professional que signi com a coordinador del grup haurà de ser 

treballador de l’IMAS. 

 

3.2. Característiques del projecte 

 

• Qualsevol iniciativa ha d’incorporar els elements bàsics del Cercle de Millora Contínua 

de Qualitat:  
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• Es considera que la implantació i avaluació d’un projecte de qualitat comporta un 

període de temps d’entre 2 i 3 anys, si bé en casos excepcionals podria ser d’un any.  

 

 

3.3 Memòria del projecte 

 

La memòria del projecte ha d’incloure com a mínim: 

• Professionals que presenten el projecte, especificant la persona que coordina el grup. 

• Resum estructurat: justificació, objectius, metodologia, resultats esperats (300 

paraules).  

• Antecedents i bibliografia. 

• Justificació (màxim una pàgina). 

• Metodologia (màxim 3 pàgines). 

• Consideracions ètiques atribuïbles a les intervencions proposades en el projecte. 

• Pla de treball: calendari, epecificant les accions per anualitats. 

• Resultats esperats (màxim 1 pàgina). 

• Aplicabilitat esperada a l’IMAS (màxim 1 pàgina). 

• Pressupost: recursos necessaris per la realització del projecte en cada una de les. 

anualitats. S’han de distingir els recursos necessaris per al procés de disseny, recollida de 

dades i avaluació, de les derivades de la intervenció lligada a l’aplicació de l’acció de 

millora. El pressupost haurà d’estar diferenciat per anualitats i especificant clarament el 

motiu de la despesa.  

 
3.4 Dotació econòmica 
 
• El total del pressupost del projecte no podrà superar la xifra de 17.000 €. Aquest import 

servirà per finançar les despeses de disseny, recollida de dades i avaluació1. Cadascuna 

de les anualitats no podrà superar la quantitat de 6.000€. 

 

• La dotació de la segona i tercera anualitat dependran d’un informe favorable anual de 

seguiment.  

                                                 
1 El volum de l’ajuda concedida, així com la seva disposició temporal, podrà ser modificada per la decisió del Grup 
de Coordinació.  
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3.5. Dates de presentació i resolució 
 

• La data límit per presentar les sol·licituds per optar a la convocatòria és el dia 27 de 
juny a les 13 hores.  
 

• La sol·licituds i memòria del projecte s’han de presentar al  Servei d’Avaluació i 

Epidemiologia Clínica: Natàlia Sanchez, tel. 93.248.31.10 o a l’e-mail 

“nsanchez@imas.imim.es”. (prefabricat soterrani despatx 21 o bústia del Servei 

(SAEC)).  

 

• Es farà públic un llistat dels projectes presentats i admesos a la convocatòria als 

taulers d’anuncis de recursos humans de cada centre de l’IMAS i a l’apartat de Qualitat 

de la Intranet el 9 de juliol. 
 

• Els resultats de la selecció dels projectes es faran públics i també es comunicaran 

individualment al coordinador del projecte el 10 d’octubre. 
 

• El període de realització dels projectes seleccionats s’iniciarà el gener del 2009. 

 

3.6. Criteris d’avaluació i selecció  
 

El procés de convocatòria, selecció i avaluació dels projectes el realitzarà el grup de 

Coordinació del programa de Qualitat de l’IMAS.2  

 
El Grup de Coordinació farà una avaluació estructurada de cada memòria responent als 

criteris de la taula amb una valoració entre 0 i 10. Cadascun d’aquests criteris tindrà una 

aportació a la puntuació final segons es recull a la taula següent. 

                                                 
2 Rosa Balaguer, Jordi Bruguera, Maria Elena Brunat, Xavier Castells, Marian Chavarria, Francesc Cots, Ferran 
Escalada, Jesus Escribano, Pepa Gili, Lluís Grande, Cristina Iniesta, Marta Riu, Antonio Salar,  Pilar Torre, Jordi 
Vallès, M Jesús Vilar, Mª Jesús Villares. 
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Criteris que es valoraran: 
 

Criteris Aportació a la valoració final
Qualitat intrínseca del projecte (validesa) (25%) 

Impacte potencial en la millora de la qualitat assistencial (25%) 

Factibilitat (20%) 

Oportunitat (relació amb els objectius de Pla de Qualitat 

de l’IMAS 2007-2008) (annex 1) (20%) 

Transversalitat (5%) 

Multidisciplinarietat (5%) 

 

 

Acord de desenvolupament del projecte. 
 

Un cop seleccionat, s’haurà d’establir un acord de realització del projecte entre els 

membres del projecte i la Direcció de l’IMAS. 

En aquest acord constarà com a mínim: 

 

• Els compromisos d’aplicar les accions de millora i d’aportar els recursos per fer front a 

les necessitats que es generin per aquests motius. 

• S’establirà la millor manera de fer front a les necessitats de recursos per al disseny i 

avaluació del resultats.  

• La data d’inici del projecte. 

 

 
Seguiment 

 

El coordinador del projecte haurà de presentar anualment una memòria del projecte al  

Servei d’Avaluació i Epidemiologia Clínica: Natàlia Sanchez, tel. 93.248.31.10 o a l’e-mail 

“nsanchez@imas.imim.es”. (prefabricat  soterrani despatx 21 o bústia del Servei (SAEC)).  

que justifiqui l’acompliment del pla de treball i els acords detallats en l’acord de realització. 
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Annex 1 .  Objectius del Pla de Qualitat de l’IMAS (IMASQual) 2007-2008. 
 
 

Dimensió: Atenció centrada en el pacient. 
 

1. Millorar la informació que es dóna al malalt i família sobre el procés clínic. 

2. Millorar la informació que es dóna al malalt i família sobre el procés administratiu. 

3. Millorar la puntualitat de l’inici a CCEE, EECC, àrea quirúrgica. 

 
Dimensió: Seguretat clínica. 
 

4. Monitorar els problemes relacionats amb la prescripció de la medicació. 

5. Disminució de les complicacions infeccioses associades a catèters. 

6. Creació de la unitat funcional per a la millora de la seguretat (Aliança per a la seguretat) 

7. Identificació inequívoca de tots els pacients dels centres de l’IMAS (Aliança per a la 

seguretat). 

 
Dimensió: Efectivitat clínica. 
 

8. Afavorir la coordinació de tot l’equip assistencial en el que fa referència a l’atenció al 

pacient. 

9. Elaborar programes generals d’actuació internivells (PAIs). 

 

Dimensió: Necessitats dels professionals. 
 

10. Millorar el confort dels espais professionals. Participació dels professionals en el 

projecte arquitectònic d’ampliació. 

11. Fomentar la participació dels professionals. 

 

Dimensió: Responsabilitat social. 
 

12. Hospital sostenible. 

13. Fomentar l’empowerment dels pacients. 
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