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Convocatòria 2014 de Projectes de Millora de Qualit at del 

Parc de Salut MAR 

Convocatòria 010 
 

Juny de 2014 

Introducció 

 

Un dels eixos bàsics del desenvolupament del programa de qualitat del 

Parc de Salut MAR és incentivar i donar suport a iniciatives específiques 

de millora de qualitat que estiguin portant a terme els diferents 

col·lectius de professionals del Parc de Salut MAR.  

 

Al Parc de Salut MAR 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.  

 

El Programa de Qualitat vol contribuir a potenciar el component 

avaluatiu de totes les iniciatives que es porten a terme: des de l’anàlisi 

de situació a l’impacta de la intervenció.  

 

Les convocatòries s’emmarquen dins del Programa de Qualitat, que fixa 

uns objectius prioritaris per períodes (annex 1). Aquests objectius han 

de ser un referent per a la formulació dels projectes que es presentin. 

No obstant, qualsevol projecte que pugui suposar una millora de la 

qualitat assistencial té cabuda a la convocatòria. 

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

que conformen el Programa de Qualitat. 

 

Objectius 

 

� Donar suport a aquells grups de professionals del Parc de 

Salut MAR que exposin iniciatives que tinguin com a finalitat 

la millora de la qualitat  de l’atenció sanitària als centres del 

Parc de Salut MAR. 

 

� 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 

 

1. Qui s’hi pot presentar 
 
 
Els treballadors del Parc de Salut MAR. 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 del Parc de Salut MAR. 

 

D’altra banda no es permet que una persona estigui en més de dos 

projectes vigents . Tampoc podran participar les persones que 

pertanyin a un projecte finalitzat que no hagi formalitzat la memòria final 

definitiva del mateix. 

Formar part d’un projecte estrella es valorarà a la carrera professional.  
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2. Qui pot ser coordinador/a?  

 

Podrà ser coordinador/a d’un projecte una o dues persones, com a 

màxim, treballador/a del Parc de Salut MAR, independentment de la 

categoria professional. Els membres de la Comissió de Qualitat que 

vulguin ser coordinadors/es d’un projecte no podran formar part ni amb 

veu ni amb vot del comitè avaluador.  

No podran ser coordinadors/es de projectes aquelles persones que ja 

siguin coordinadors/es d’un projecte vigent d’una convocatòria anterior o 

que estiguin com a col·laboradors/es en dos projectes vigents.  

 

3. Quin paper té el coordinador?  

 

El coordinador és el portantveu del grup i responsable/s últim del 

correcte desenvolupament del projecte, del lliurament de les memòries i 

de la informació sol·licitada si s’escau. 

 

4. 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.  

 

5. Memòria del projecte 

 

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

1) Professionals que presenten el projecte, especificant la persona que 

coordina el grup i l’aportació de cada membre del grup en el projecte. . 

2) Resum estructurat: justificació, objectius, metodologia, resultats 

esperats (300 paraules).  

3) Antecedents i bibliografia. 

4) Justificació (màxim una pàgina). 

5) Metodologia (màxim 3 pàgines). Cal especificar quin serà el disseny a 

seguir, quina serà la població d’estudi, com i quina informació 

s’obtindrà i quins indicadors de resultat es volen avaluar. 

6) Consideracions ètiques atribuïbles a les intervencions proposades en el 

projecte si s’escau 

7) Pla de treball: calendari, especificant les accions per anualitats (any per 

any). 

8) Resultats esperats (màxim 1 pàgina). 

9) Aplicabilitat esperada al Parc de Salut MAR (màxim 1 pàgina). 

10) 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.  

6. Dotació econòmica 
 
El total del pressupost del projecte no podrà superar la xifra de 

18.000€. No obstant, la quantitat màxima atorgada s’ajustarà al 

pressupost màxim anual dels projectes en curs. Aquest import 

servirà per finançar les despeses de disseny, recollida de dades i 
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avaluació1. Cadascuna de les anualitats no podrà superar la 

quantitat de 6.000 €.  

• La dotació final que percebi el projecte sempre és un import final. 

Això vol dir que si es contempla la contractació de personal, les 

despeses de contractació (cost empresa, etc) cauen dins d’aquest 

import. 

• És important que el pressupost es detalli per anualitats  i 

s’especifiqui clarament el motiu de cada despesa  

 

Condicions per contractar/becar/facturar personal o béns i serveis 
 

Les condicions per contractar/becar/facturar personal o béns i serveis, serà 

les que estableixi la normativa interna del Parc de Salut MAR.  

Pel què fa a la contractació de personal, és molt important que des de 

RRHH es confirmi la viabilitat de la contractació proposada. 

 

Totes les partides del pressupost s’han de gastar dins l’any previst tret de 

justificacions aprovades excepcionals. 

 

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

favorable anual de seguiment. 

  

7. Dates de presentació i resolució 
 

• La data límit per presentar les sol·licituds per optar a la convocatòria 

és el dia 3 d’octubre .  

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

d’Epidemiologia i Avaluació: Míriam Caracuel 

(Mcaracuel@parcdesalutmar.cat) o a la bústia del Servei 

d’Epidemiologia i Avaluació.  

                                                           
1 El volum de l’ajuda concedida, així com la seva disposició temporal, podrà ser modificada 
per la decisió del Grup de Comissió de Qualitat.  
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• Els coordinadors dels projectes que no puguin ser admesos per no 

complir algun requisit o formalitat seran advertits personalment per 

tal que ho puguin corregir. El termini màxim per lliurar els projectes 

corregits serà el dia 15 d’octubre.  

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

convocatòria als taulers d’anuncis de recursos humans de cada 

centre del Parc de Salut MAR i a l’apartat de Qualitat de la Intranet 

el 20 d’ octubre. 

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

es comunicaran individualment al coordinador del projecte la 

primera quinzena de desembre.  

• El període de realització dels projectes seleccionats s’iniciarà el 

gener del 2015. 

 

8. Criteris d’avaluació i selecció  
 

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

el grup de Coordinació del programa de Qualitat del Parc de Salut MAR.2 

No podrà formar del grup d’avaluació cap coordinador ni membre d’un 

projecte que es presenti a la convocatòria.  

 
El Grup de Coordinació farà una avaluació estructurada de cada memòria 

responent a 6 criteris (taula1) puntuats del 0 al 10 cada un. Els criteris i la 

ponderació de cada un a l’avaluació final es detalla a la taula següent: 

 

 

 

 

Criteris que es valoraran:   

                                                           
2 Balaguer, Rosa; Bory, Felip; Castells, Xavier; Caus, Fina; Chavarria, Marian; Comas, 
Mercè; Cots, Francesc; Díez, Adolf; Duarte, Esther; Escribano, Jesús; Giraldo, Priscila; 
Grande, Luis; Horcajada, Juan Pablo; Ibáñez, Rocío; Lloreta, Jose; Navarro, Xavier; 
Martínez, Santos; Pascual, Julio; Pastor, Pilar; Paya, Antonio; Pérez, Maribel; Riera, 
Mercè; Sala, María; Salar, Antonio; Torre, Pilar; Vallès, Jordi; Vilar, Mª Jesús.  
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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  (20%) 

Transversalitat (5%) 

Multidisciplinarietat (5%) 

 

En cas de projectes empatats en puntuació, es valorarà positivament el 

nombre de persones del grup que formen part d’un projecte per primera 

vegada i el nombre de serveis implicats per primera vegada. 

 

 

9. Acord de desenvolupament del projecte. 

 

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

entre els coordinadors del projecte i la Direcció del Parc de Salut MAR. 

 

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. 

 

 

 

 

 

10. Seguiment 
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El coordinador del projecte haurà de presentar anualment una memòria del 

projecte al Servei d’Epidemiologia i Avaluació, a la coordinadora de 

projectes estrella (Dra. Maria Sala msalaserra@parcdesalutmar.cat) 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 del Parc de  Salut MAR 2013-14  

 
 
 
OBJECTIU 1: MILLORA DE LA INFORMACIÓ DE LA HISTÒRIA CLÍNICA 

 

Englobat en l’objectiu genèric de millora de la informació, en el període 

2013-2014 ens centrem en la millora de la informació que es registra tant 

en els informes d’alta (d’urgències i d’hospitalització convencional) com en 

els cursos clínics (en els àmbits d’urgències, hospitalització i consultes 

externes).  

Per una banda, es vol complir amb els requisits establerts per tal que els 

informes d’alta d’un pacient reflecteixin de manera precisa i complerta el 

procés corresponent a l’episodi assistencial. A més, es vol revisar i millorar 

el procediment i protocol de lliurament de la informació en el moment de 

l’alta. En segon lloc, es vol complir amb els requisits establerts per tal que 

es permeti seguir de forma eficient, precisa i exhaustiva el procés 

assistencial a través de les dades clíniques necessàries, en els cursos 

clínics 

 

OBJECTIU 2: CONCILIACIÓ DE LA MEDICACIÓ PRESCRITA DES DE 

L’HOSPITAL I ATENCIÓ PRIMÀRIA 

 

Aquest objectiu es centra en la seguretat clínica del pacient en relació amb 

l'ús dels medicaments, mitjançant la conciliació tant a d’ingrés com a l'alta 

hospitalària, de la medicació habitual del pacient i la prescrita a l’Hospital, 

per tal de resoldre possibles discrepàncies farmacoterapèutiques.  
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OBJECTIU 3. DEFINIR OBJECTIUS DE QUALITAT PER UNITATS 

CLÍNIQUES ASSISTENCIALS 

 

Aquest objectiu pretén impulsar una sistemàtica per identificar objectius de 

millora de la qualitat específics per unitats clíniques assistencials. La 

sistemàtica inclou la definició de l’objectiu, els indicadors per avaluar-lo, els 

estàndards de comparació, i el disseny d’intervencions per assolir-los.  

 


