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Introducció 
Des de fa uns anys, s’estan produint canvis profunds en els modes de vida de la nostra 

societat. Es tracta d’un conjunt de transformacions de caràcter territorial, econòmic, 

demogràfic i social que han repercutit en la configuració de les famílies, en el tipus de 

relacions i en el repartiment de rols, temps i treballs a les llars.  

 

En temps de crisi i inestabilitat general, EAP Sardenya vol apropar-se a les persones i 

ser un referent oferint una estabilitat i una seguretat assistencial.  

 

La credibilitat en l'àmbit de l'atenció primària i també de forma més general dins del 

sistema sanitari és un valor de confiança que s'aconsegueix després d'una llarga i 

continuada trajectòria  que ultrapassa els límits estrictes de la gestió clínica. 

 

Avui dia, podem dir que som un padró a seguir com ho demostra els resultats -

Bechmarking, Central de Resultats, enquesta Plaensa, qualitat ISO- i lluitarem per 

mantenir-nos en aquestes posicions.  

 

Autogestió 
La separació de les funcions de finançament i de provisió dels serveis sanitaris és una 

de les característiques més rellevants del sistema sanitari públic de Catalunya. Aquesta 

provisió de serveis d'atenció primària no havia estat objecte de concertació per part de 

la Seguretat Social, llevat de casos molt limitats a algunes mutualitats concretes que 

tenien una forta implantació en determinats territoris.   

A més, en el marc de la reforma de l’atenció primària de salut, no s’havia fet una 

diversificació de la provisió de serveis d’atenció primària en cap lloc de l’estat espanyol, 

fins que, el 1995 a Catalunya es promulgà la Llei d’ordenació sanitària (LOSC).  

La iniciativa d'obrir la provisió de serveis sanitaris d'atenció primària a altres proveïdors 

que els tradicionals de la Seguretat Social, com és l’Institut Català de la Salut a 

Catalunya (ICS), va ser, doncs, una innovació.  
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Així, es van crear les Entitats de Base Associativa (EBA) i l’any 2000, l’EAP Sardenya 

va ser la segona EBA. Una empresa de professionals sanitaris integrada en el Sistema 

Públic de Salut per prestar els Serveis d'Atenció Primària a la població de referència. 

Organitzativament l’entitat té un administrador únic i el consell d’administració està 

format al 100% per professionals que treballen a l’ABS (Àrea Bàsica de Salut). 

 

De la mateixa manera, ens ajustem a les recomanacions del Codi de Bon Govern en 

l'àmbit de la Societat, Gestió, Recursos Humans i Assistencial aprovats per l’Associació 

ACEBA. 

 

 

Missió, visió i valors 
• Missió: l'EAP Sardenya té l'objectiu d'encarregar-se de l'Atenció Primària de la 

població integrada en la seva Àrea Bàsica de Salut (ABS). Som un centre sanitari 

obert a la societat amb la missió d'oferir serveis d'alta qualitat al pacient, 
utilitzant la tecnologia més innovadora.  

 

La qualitat en el servei es fonamenta en una assistència eficaç, amb el mínim 

de temps d'espera possible i amb un tracte solidari, proper i de confiança.  

 

• Visió: volem ser un referent dins el Sistema Sanitari de Catalunya com una 

organització de base associativa, relacionant la nostra organització als valors 
de la transparència, el prestigi i la innovació.  

 

Ser pioner en totes les branques de la nostra activitat, mitjançant iniciatives de 

comunicació i participació amb els usuaris, oferint noves prestacions, utilitzant 

noves tecnologies, especialment en l'àmbit de les comunicacions, i promovent 

una activitat de recerca molt professionalitzada.  

 

Volem seguir lligats al compromís que sentim envers el medi ambient i seguir 

millorant i aplicant al nostre dia a dia les pràctiques de reciclatge. 

 

• Valors: les persones són el valor principal de la nostra organització. Els nostres 

professionals podran treballar en condicions de seguretat i confort, tindran 

http://www.aceba.cat/ca
http://www.aceba.cat/ca
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possibilitats reals de promoció i de millora de la seva capacitació, mantenint un 

nivell de competència professional òptim. 

 

Amb aquesta finalitat, oferim plans de formació i el reconeixement més alt per 

crear un equip cohesionat, sòlid i permanent en el temps. Els valors que 

fonamenten la nostra tasca són: compromís amb les persones, encoratjar al 

professionalisme, potenciar la recerca i la innovació, integritat i conducta ètica, 

transparència, excel·lència, eficiència i innovació. 

 

Objectius 
L'atenció primària de la salut és el primer nivell d'accés dels ciutadans i ciutadanes a 

l'assistència sanitària. Ha d’oferir serveis segons la necessitat i donar resposta als 

problemes derivats.  

 

L’EAP Sardenya té l’objectiu d’encarregar-se d’aquesta AP de la població integrada en 

la seva Àrea Bàsica de Salut (ABS).   

 

Aquesta iniciativa, comporta: 

 

• Augmentar la satisfacció dels professionals i dels ciutadans. 

• Proporcionar equitat 

• Eficiència en la gestió 

 

Volem augmentar la capacitat de resolució de l’Atenció Primària i fer-la sostenible tot 

garantint la qualitat dels serveis oferts. Això és possible gràcies al model EBA que ens 

facilita la implementació i l'assoliment dels objectius del Pla de Salut. 
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Estratègia corporativa i codi de bon 
govern 

 
Tot l’equip l’EAP Sardenya s’organitza de manera coordinada a la prestació dels serveis, 

valorant la qualitat i les variacions que es produeixin en les necessitats i circumstàncies 

de l'individu i desenvolupant sistemes que permetin identificar a aquelles persones que 

precisin atenció i suport en la comunitat.  

 

Aquesta situació comporta: 

• Valorar les necessitats de cada individu en el context personal i comunitari. 

• Tenir en compte les opinions i preferències de la persona a qui es presta el servei 

i se li dóna l'atenció, així com als cuidadors informals, definint amb ells el conjunt 

d'atenció que millor s'adapta a les necessitats. 

• Determinar la prioritat que s'ha de donar a cada cas considerant el conjunt de 

recursos disponibles. 

 

L'activitat de l'Equip d'Atenció Primària Sardenya es regeix pels criteris següents, els 

quals han conformat de manera natural la nostra tasca assistencial. 

• Atenció resolutiva dels problemes de salut. 

• Atenció personalitzada. 

• Accessibilitat horària. 

• Desburocratització. 

• Qualitat tècnica. 

• Confortabilitat. 

• Disponibilitat. 

 
 

Seguir els nostres valors i salvaguardar la nostra integritat és bàsic per una bona gestió 

i un comportament socialment acceptable. Per això, ens ajustem a les recomanacions 

del Codi de Bon Govern en l'àmbit de la Societat, Gestió, Recursos Humans i 

Assistencial aprovat per ACEBA. Una metodologia comuna per a totes les EBAS que 

esdevé una millora continua en la societat. 
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Compromís  
• Societat 

Els eixos principals de l’activitat de l’equip són donar atenció sanitària pública, 

l’activitat de Recerca en l’atenció primària de salut i la Docència en les àrees de Medicina 

de Família principalment, Pediatria i Infermeria. 

 

Per això, l’equip disposa dels professionals de Medicina Familiar i Comunitària, de 

Pediatria, d’Infermeria, d’Odontologia, de Treball Social per a l’atenció sanitària i socio-

sanitària, d’una Unitat de Recerca i d’una Unitat Docent, així com del personal 

administratiu per a l’Atenció a l’usuari i per a l’Administració dels recursos així com de la 

Informàtica i la Comunicació. 

 

Volem aconseguir la confiança dels nostres pacients i el seu reconeixement com a 

consultors per la seva salut, creant una organització basada en els valors del 
professionalisme i amb capacitat de generar innovació constant en l'organització, 

l'atenció clínica, la docència i la recerca en l'àmbit de la salut. 

 

Volem assolir l'excel·lència clínica en l'atenció a les persones malaltes, oferint els 

serveis necessaris basats en la millor evidència científica, la protocol·lització de 

processos clínics i una atenció propera i accessible, així com promoure entre tots els 

nostres pacients les activitats de prevenció i promoció de la salut del Sistema Sanitari 

Públic de Catalunya amb la participació activa dels pacients. 

 

Equitat i accessibilitat 

Dos dels objectius de l’AP són l’equitat i l’accessibilitat als serveis. EAP Sardenya 

garanteix que incorpora en el seu disseny de prestació de serveis tots els components 

que garanteixen aquests dos punts.  

 

En  aquesta línia: 

• Es vetllarà per identificar i ajustar l’atenció a les persones que componen tots els 

grups d'edat i socials que componguin la població de l’ABS sense permetre 

diferències de cap tipus. 
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• Pel que fa a les persones amb disminució física es garantirà l'accés a totes les 

àrees del Centre d’Atenció Primària (CAP). 

• Es desenvoluparan accions específiques per atendre les necessitats de 

persones amb altres tipus de problemes que condicionin problemes 

d’accessibilitat com alteracions sensorials, de llenguatge, patologies mentals 

entre altres. 

• Així mateix es desenvoluparan mesures per tal de facilitar la comprensió amb 

col·lectius d’idiomes diferents del català i castellà. 

• Utilitzant diferents mitjans de comunicació, propis i altres a l’abast, es difondrà a 

la població informació sobre els serveis prestats i participarà aspectes rellevants 

en salut pública. 

 

Qualitat servei 
EAP Sardenya té un compromís amb la qualitat que ja porta incorporat en el bagatge 

previ dels professionals que la componen. 

 

Les línies de treball en aquest aspecte serien: 

• Garantir un alt grau de qualificació del personal. 

• Desenvolupar un programa de formació continuada. 

• Mantenir en un alt estàndard de manteniment tot l’equipament. 

• Desenvolupar i/o implantar protocols i aquelles guies clíniques que garanteixin 

una bona pràctica clínica. 

• Tots els professionals sanitaris i per extensió a la resta de personal garantiran 

amb el seu propi codi ètic i actituds que es compleixi el compromís de qualitat. 

• Implantar un sistema de recollida de reclamacions i suggeriments que incorpori 

el compromís d’uns terminis breus de resposta i retroalimenti amb l’opinió del 

pacient el sistema d’avaluació. 

 
Promoció responsabilitat individual 
EAP Sardenya entén que el pacient ha de ser responsables de la seva pròpia salut. En 

aquest sentit es potenciarà la seva autocura.  
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Les línies a seguir seran: 

• Oferir a l’usuari una  informació sobre el procés assistencial viable, vàlida, eficaç 

i adaptada a la seva situació personal. L’objectiu és que el pacient tingui les eines 

pertinents referents als seus temes de salut. 

• Donar una informació acurada sobre els serveis que es presten i oferir-li la 

possibilitat d’elecció sobre el tipus i l’extensió d’aquests. 

• Potenciar les habilitats que millorin el sentiment d'autoconfiança de les persones. 

 

Participació comunitària 

EAP Sardenya desenvoluparà les línies de treball necessàries per a facilitar i garantir la 

participació dels usuaris i de les organitzacions comunitàries en la planificació i 

seguiment dels serveis.  

 

Es prestarà especial atenció a les persones que pertanyen a grups que presenten 

problemes de salut greus i prevalent, d’acord amb l’estratègia  de “pacient expert”. 

 

• Treballadors 
Treballar en condicions de seguretat i confort, possibilitats reals de promoció i de millora 

de la seva capacitació, mantenint un nivell de competència professional òptim forma part 

de la nostra raó social. 

Promoció interna i selecció 

En tot moment del procés de selecció i promoció assegurem els següents principis:  

• Igualtat d'oportunitats 

• Mèrits  

• Capacitats 

• Caràcter obert i lliure concurrència 

• Imparcialitat dels seleccionadors 

 

El sistema de contractació serà amb contractes laborals indefinits o amb altres fórmules 

de comú acord, establint-se una retribució variable aprovada pels òrgans de direcció, en 

funció de la consecució dels objectius i de l’activitat realitzada.  
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Competència professional, voluntat de servei, adaptació als canvis, gestió per valors, 

estabilitat laboral, motivació, formació, cohesió i innovació són els valors de l’estructura 

organitzativa. 

 

Es vetllarà pel compliment de la normativa d’incompatibilitats establerta en la Llei 

12/1995 d’11 maig d’incompatibilitats dels membres del Govern de l’Estat i dels alts 

càrrecs de l’Administració, i la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del 

personal al servei de les administracions públiques, així com la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre. 

Gestió igualitària 

La societat garanteix la igualtat d’oportunitats per tothom, sense cap tipus de 

discriminació.  

 

En relació als càrrecs, el 75% de la plantilla són dones i el 25% homes, això fa, que els 

responsables dels diferents departaments predomini el sexe dona. Trencant els 

estereotips de la societat. 

Política retributiva igualitària 

La política retributiva de la societat es regeix per les seves taules salarials i del conveni 

col·lectiu. La retribució és igualitària en un mateix nivell. 

 
Seguretat i riscos laborals 
 
Els treballadors tindran informació sobre:  

• Els riscos per a la seguretat i salut en el treball.  

• Les mesures i les activitats de protecció i prevenció aplicables.  

• Les mesures adoptades en cas d’emergència.  

• Rebre informació teòrica i pràctica suficient i adequada i en el cas de canvi de 

condicions de treball.  

• Vigilància i control del seu estat de salut.  

• Participar en les decisions relacionades amb la prevenció. 

 

I, de la mateixa manera es paralitzarà les activitats amb risc greu o imminent.  
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Ús dels espais 

Els professionals tenen el deure de fer un ús adequat de les instal·lacions, dels aparells 

i materials proporcionats per a la realització del treball però també tenen dret de gaudir 

dels espais comuns com són: 

• La biblioteca 

• La sala de formació 

• La sala de descans (equipada amb nevera, microones...) 

• Els vestidors  

• El magatzem 

  

Avantatges i beneficis socials 
 
En formar part de l’equip, com a treballador/a del centre, es gaudeix d’una sèrie 

d’avantatges. Aquestes mesures inclouen:   

 

• Assegurança mèdica amb una bonificació per part de l’empresa del 50 % de la 

mensualitat.   

• Descompte especial de l’assegurança per familiars de primer grau.   

• Un  % de descompte en els serveis privats clínics. I un % dte. per a familiars.   

• Formació amb possibilitat de ser finançada per l’empresa.  

• Targeta de la màquina de begudes (2 begudes/dia) i cafè il·limitat.   

• Fruita i aigua a la sala de descans.   

 

Conciliació de la vida familiar i laboral 

Disposem de mesures que augmenten la qualitat de vida i el benestar de les persones 

que treballen en l’empresa en el convenciment de què aquestes repercuteixen en: 

• El desenvolupament personal i familiar 

• Progrés professional. 

• Millora del rendiment en el seu lloc de treball, en la millora de l’absentisme. 

• Major compromís amb l’organització i en l’establiment d’un millor clima laboral. 

 

Són mesures que també persegueixen la igualtat entre homes i dones, aplicables a 

tothom i altres específiques en funció del lloc de treball. 

A continuació, mostrem una Taula de mesures aplicades: 
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• Proveïdors 

Disposem del protocol de selecció de proveïdors i complim els criteris d’igualtat, 

objectivitat i independència, sense cap tipus de discriminació. Entre ells, destaca algun 

servei amb treballadors amb discapacitats i/o risc d’exclusió social, valorats per 

nosaltres amb les mateixes oportunitats laborals. 

 

Prescripció farmacèutica  

En compliment del deure de garantir la qualitat de la prestació farmacèutica a l’atenció 

primària, EAP Sardenya s’obliga a l’aplicació del contingut de la legislació vigent en 

matèria de la prestació farmacèutica i del medicament, de conformitat amb aquelles 

normes de desplegament a nivell estatal i autonòmic.   

 

Així mateix s’assumeix el compromís de procurar que les intervencions fàrmac-

terapèutiques que tinguin lloc siguin altament segures i cost-efectives, i estiguin 

fonamentades en l’aprenentatge i la millora continua dels professionals.  

 

De la mateixa manera es fa responsable juntament amb CatSalut en què el resultat 

econòmic de les seves intervencions farmaco-terapèutiques resulti sostenible pel 

conjunt del Sistema Sanitari. 

 

• Medi ambient 

Som un centre compromès amb el medi ambient i conscients del consum que genera la 

nostra tasca. Procurem optar per sistemes que ens garanteixin la màxima efectivitat en 

la traçabilitat de destrucció de deixalles i reciclatge i fomentem una actitud responsable 

entre els treballadors, als pacients i la societat (a través de les xarxes socials). 

 

• Residus sanitaris Grup III i IV: els residus sanitaris especials els gestiona CESPA 

– Ferrovial. 

• Ús de gots PLA: pel servei assistencial, utilitzem gots compostables. Es tracta 

d'un plàstic ecològic derivat de plantes de cultius sostenibles i recursos 

renovables. Implica una reducció del 62% del CO2 a l'atmosfera. 
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• Comerç Just: l'empresa que ens subministra el cafè està certificada amb el segell 

Intermón Oxfam que garanteix, principalment, el respecte dels drets humans dels 

treballadors i del medi ambient. 

• Ús de tòners reciclables: utilitzem tinta reciclable i els cartutxos utilitzats es 

guarden en unes capses especials per reciclar. 

• Reciclatge de piles: a l'entrada del centre disposem d'un contenidor especial per 

dipositar-les. 

• Reciclatge de paper i cartó: una vegada emmagatzemat, el contenidor de paper 

i cartó es treu al carrer (dimarts, dijous i dissabtes) i és recollit pels serveis de 

recollida gratuïta de l'Ajuntament. També, estalviem l'ús de paper gràcies a les 

nostres tecnologies. 

• Estalvi d'energia: instal·lació de leds i detectors d'il·luminació a les àrees de 

personal autoritzat per estalviar energia i recursos. Per les guàrdies dels 

dissabtes, el centre disposa d'un protocol d'enllumenat en què només s'encenen 

aquells passadissos on passaran consulta. 

• Instal·lació d'un sistema d'osmosi: pel consum d'aigua intern, per tal de 

minimitzar l'impacte de l'ús d'envasos i substitució dels gots d'un sol ús per gots 

reutilitzables. 

• Instal·lació d'aixetes amb sensor: les aixetes d'ús públic funcionen amb sensor 

per assegurar un consum responsable d'aigua. 

 

 Destaquem que L'EAP Sardenya ha estat el primer Centre Sanitari d'Espanya lliure de 

mercuri. 
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Recerca 
La recerca esdevé determinant per l'avenç de la medicina. És per això que el nostre 

centre disposa d'una Unitat de Recerca creada el març del 2002 on es realitzen treballs 

propis de recerca així com assajos clínics en patologia prevalent a l'atenció primària. 

Gràcies, al finançament aconseguit, de beques i premis, d'institucions públiques i 

privades per portar a terme els diferents projectes. 

 

Les principals línies de recerca són: 

• Prevenció i promoció de la salut en l'àmbit de l'atenció primària. 

• Implementació de les guies de prevenció cardiovascular en la pràctica clínica. 

• Revisions sistemàtiques de les guies de pràctica clínica de prevenció 

cardiovascular. 

• Qualitat de vida relacionada amb la salut en pacients amb malaltia 

cardiovascular. 

• Efectivitat del maneig dels pacients fràgils. 

• Osteoporosis. 

 

 

Gestió de les TIC 
 

El centre està dotat de càmeres de vigilància per donar seguretat a totes les persones 

de l’edifici. L’observació de les diverses vistes es controla des del taulell principal.  

 

El centre també disposa de 6 pantalles informatives. Aquesta informació és contingut 

sobre les nostres xerrades, alguna notícia d’interès per als pacients sobre el centre i 

informació social actual i consells de salut. 

 

En quant la comunicació interna, disposem d’un servei de telefonia per extensions, 

correu electrònic i megafonia. De la mateixa manera, el centre disposa d’un sistema 

d’alarma. 
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Transparència i qualitat 
Una de les polítiques de qualitat del centre es basa en la qualitat de gestió. És per aquest 

motiu que el centre se sotmet cada any a una auditoria.  

L’empresa S.P.G., certifica que el Sistema de Gestió de la Qualitat de l'EAP Sardenya, 

ha estat trobat conforme amb les exigències de les normes: UNE EN ISO 9001:2008. El 

sistema de gestió de qualitat s'aplica a: Atenció Primària, Odontologia, Unitat de 

Recerca i Docència.  

• La data d’emissió inicial: 8 de novembre de 2006

En la web d’EAP Sardenya es pot trobar tota la informació necessària sobre la 

transparència de la nostra societat. 

En l’apartat de presentació, memòries i transparència hi ha accés a: 

• Organigrama

• Estatuts

• Contracte CatSalut

• Plec de Clàusules Administratives

• Informació econòmica anual

• Informe Auditoria ISO més actual 

Anualment, es fa pública la nostra memòria que recull tota l’activitat del centre en aquell 

període. A més, els resultats assistencials en quant la Central de Resultats i l’Enquesta 

Plaensa són públics. 

Cuida el medi ambient. 

Imprimeix en blanc i negre i només si és necessari 

http://192.168.10.88/files/doc22138/estatuts-sardenya.pdf
http://192.168.10.88/files/doc22058/contracte-catsalut-actual.pdf
http://192.168.10.88/files/doc22140/plec-de-clausules-administratives.pdf
http://192.168.10.88/files/doc22142/informacio-economica-2015-2016.pdf
http://192.168.10.88/files/doc22156/informe-de-auditoria-eap-sardenya-2017-as2.pdf

	o Conciliació de la vida familiar i laboral
	Conciliació de la vida familiar i laboral

