
NOU MARC ÈTIC  INSTITUCIONAL

“CREIXENT 

A TRAVÉS DELS VALORS”



“som una institució socialment responsable, honesta, propera, professional i innovadora”

La Fundació Sanitària Mollet és 

una entitat sense ànim de lucre 

que ofereix serveis socials i de salut 

al Vallès Oriental i Occidental. 

Actualment gestiona l’Hospital 

públic de Mollet, l’Hospital 

sociosanitari, el Centre de Salut 

Mental Jaume Vilaseca i Pujades i 

les residències Santa Rosa, Pedra 

Serrada i la Vinyota.

Dispositius



“som una institució socialment responsable, honesta, propera, professional i innovadora”

2022

11
municipis

165.000
Persones de referència

1400
professionals

Àrea d’influència



“som una institució socialment responsable, honesta, propera, professional i innovadora”

El nostre Propòsit...

Millorar és oferir 

més dignitat en 

tot, justa i 

equitativament, 

procurant el bé i 

evitant el mal.

La vida és l’espai 

d’existència que 

s'esdevé entre el 

néixer i el morir, que 

rebem gratuïtament, 

i al que volem servir.

La nostra gent són totes les persones que 

participen de les comunitats i viles a les 

que l'FSM vol atendre en totes les seves 

dimensions.

Millorar         la vida           de la nostra gent



“som una institució socialment responsable, honesta, propera, professional i innovadora”

Principis institucionals Pensament ètic
Desplegant la proposta ètica

Confiança
De la mà de la qualitat (EFQM, JCI)

Cultura verda
Compromís d’acció climàtica

Pro activitat
Anticipant el futur

Guiats pels 
nostres valors, els 

principis 
institucionals 

marquen allò que 
sustenta el que 

fem.



Pla de Civilitat: Valors ( 2014) 

Gestió per valors i 

competències ( 2017-18) 

Fase A: Diccionari 

de competències 
(2017) 

Fase B: Implantació
(prova pilot n:47) (2018)

Projecte: La gestió 

positiva de les 

relacions i treball en 

equip 

Projecte: Acompanyant al 
comandament  (diferents 
col·lectius)  

Catàleg d’actius/recursos:
• Pla aprenentatge 
• Acompanyament 

personalitzat 
• Mediació  
• ....Projecte influencers + vs

commodities

Model ACP 
(2015-18) 

+

Desenvolupament 

de BBPP / Dir. Ass 

• Acollida prof

• Acollida ciutadà

• Trucada pre- Q

Comitè Ètica 

Institucional
(2018) 

Proposta Ètica 
(2020) 



“som una institució socialment responsable, honesta, propera, professional i innovadora”

Compromesos…
amb l’ètica

Propositiva
Basada en valors
Participativa





Proposta d´Ètica Institucional - 2020
Processos on treballen els professionals participants que ho identifiquen

Intimitat pacient-Espai físic

Escolta professional



Proposta d´Ètica Institucional - 2020
Aportacions del procés participatiu

PROPOSTA D'ÈTICA INSTITUCIONAL
Valors sobre els que es reflexiona (n=110)



Proposta d´Ètica Institucional - 2020
Aportacions del procés participatiu
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Proposta d´Ètica Institucional - 2020
Aportacions del procés participatiu

• “A partir d'ara intentaré tenir mes contacte visual amb la persona que entra a la 

consulta”

• “Em sento identificada amb aquests valors i amb la necessitat de promoure’ls”

• “Després de llegir aquesta proposta d'ètica institucional em reafirmo que aquesta és

la institució on em veig i vull formar part en el futur. Viure bé i fer el bé. Són principis

personals meus, m'hi sento reflectida i orgullosa de poder-ne ser part"



Proposta d´Ètica Institucional - 2020
Aportacions del procés participatiu

• “He echado de menos el término ‘transversal’. Esto es, la necesidad de trabajar en equipo, con una mirada 
interdisciplinar”

• “Proves i tractaments que realitzem; no realitzar-les indiscriminadament sinó avaluar de forma individualitzar segons 
les necessitats i efecte ètic sobre cada persona”

• “És important poder fer reunions d'equip per fer valoracions dels casos dels nostres pacients per això poder aportar 
nous plans d'intervenció i objectius comuns“

• “El fet de comunicar-li a un familiar d'una persona que atenem que és important que el propi pacient sàpiga el seu 
diagnòstic, li hauríem d'explicar el raonament d'una forma assertiva. Deixant espai per poder fer aquesta intervenció, 
fent una escolta activa, posicionant-nos en el lloc de l'altre i explicant els propis drets de la persona atesa"

• “S'hauria de passar d'una atenció jerarquitzada i paternalista a una atenció que incorpori la decisió de la persona atesa , 
respectant els seus valors i creences. Com a propostes: potenciar la identificació de malaltia avançada, incloure un 
apartat al SAP de PDA i potenciar formació amb temes ètics des de la perspectiva pràctica amb casos reals.”



Proposta d´Ètica Institucional - 2020
Aportacions del procés participatiu

Temes més prevalents que apareixen en les aportacions

1. Espais per a la reflexió ética o per expresar emocions
2. Afavorir la participació de pacients
3. Treball en equip
4. Evitar trasllats a SS per la nit
5. Decisions compartides

Càrrega de treball i pressió assistencial
Millorar la intimitat del pacient a Urgències

Cuidar als professionals- Escoltar
Recursos escasos

Distància percebuda entre l´escrit i la realitat

Suggeriments i Propostes de millora

Crítiques i interpel.lacions



Ha de ser una 
competència
professional

Valor: propers

Competència: Atenció
centrada en la persona

4 nivells de comportaments
en funció del grup professional
. 4 comportaments per a cada
nivell

L’ atenció centrada en la persona 
una competència professional 

Model de gestió per valors i 
competències

una institució educada i responsable, honesta, propera, professional i innovadora



✓ Individualista 

✓ Arrogant

✓ Orgullós

✓ Poc empàtic

✓ Està zona confort

✓ Cuidador

✓ Empàtic

✓ Treballa en 

equip

✓ Assertiu

✓ innovador 

una institució educada i responsable, honesta, propera, professional i innovadora

COMPETÈNCIA: ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA

associada al valor "propers"

DEFINICIÓ NIVELL COMPORTAMENTS

Estableix, amb cada persona,  una relació única i singular per conèixer les seves necessitats, situació de vida i capacitats

Atén de manera integral a la persona i al seu entorn preservant la intimitat i la dignitat 

És sensible a les demandes de cada persona al llarg del procés d'atenció 

Atén amb amabilitat i respecte, i establint un tracte cordial i afectiu, tractant a la persona com aquesta vol ser tractada

Dona una resposta única i singular en funció de les necessitats, situació de vida i el potencial de cada persona 

Manté l'escolta activa com a base de la relació  amb la persona

Té en compte tots els recursos dels quals disposa per donar una atenció integrada a la persona

Acompanya a la persona atesa en els moments crítics i situacions especials de manera empàtica (posar-se al lloc de l'altre /a) 

Establex una relació i cerca respostes amb l'usuari a partir de la presa de decisions compartides

Té en compte els deteminants  de la salut de cada persona per oferir una atenció personalitzada (situació familiar, nivell educatiu o 

l'etapa del cicle vital)  

Fomenta la proactivitat i la responsabilitat de la persona atesa
Apodera a la persona atesa en el control i millora de la seva situació de vida (tractaments, cures, movilitat, higiene, alimentació, situació 

laboral)

Proposa estratègies per assegurar una atenció centrada en  la persona

Contempla incorporar recursos  innovadors en el marc de l 'entorn digital per assegurar la continuïtat de l'atenció

Emprèn iniciatives per millorar el servei, satisfacció i relació amb la persona atesa o professional

Té perspectiva a llarg termini contemplant noves maneres d'atenció 

Capacitat de posar en 

el centre de l’atenció 

a la persona atesa i a 

la persona 

professional, 

respectant la 

seva dignitat i drets, 

així com les seves 

necessitats, 

preferències, valors  i 

experiències 

i comptant amb 

la seva participació 

activa

A

B

C

D



“som una institució socialment responsable, honesta, propera, professional i innovadora”

Els nostres valors i competències
porfessionals

CompromísSocialment responsable

• IntegritatHonesta

• Atenció Centrada en la PersonaPropera

• Rigor i millora continuaProfessional

• Aprenentatge i intel·ligència col·lectivaInnovadora

• Resiliència

• Direcció i desenvolupament de persones
Lideratge

V
a

lo
rs

C
o

m
p

e
tè

n
c

ie
s

Model de gestió per valors i competències  

La  conversa pel
desenvolupament



✓ Individualista 

✓ Arrogant

✓ Orgullós

✓ Poc empàtic

✓ Està zona confort

una institució educada i responsable, honesta, propera, professional i innovadora

CRÈIXER EN VALORS A TRAVÉS D’UN LIDERATGE ÈTIC…

➢ Liderar tenint en compte el creixement de l’esperit humà, dels “intangibles”,
partint de les necessitats de les persones, sent respectuós amb els seus drets

➢ Lideratge fonamentat en les “virtuts” (allò que ens fa Excel.lent, desitjable)

Entusiasme Humilitat
Pràctica de 

l’Escolta
Activa

Audàcia i 
Resiliència

Empatia i 
Amabilitat

Pràctica de 
la Justícia

Distributiva

Prudència
en la presa 

de 
decisions

Pràctica de 
la 

transparènc
ia

Exemplaritat
i Integritat

Pràctica de 
la  Gratitut

Font: TORRALBA, F., “Lideratge Ètic. L’emergència d’un nou paradigma”, 2016, p.79-121
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