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Presentació
El 29 de novembre de 2012 presentàvem el Projecte CIMS, el 
projecte que ha de convertir en resultats l'aliança estratègica de 
l'Institut Català de la Salut a Girona (ICS) i l'Institut d'Assistència 
Sanitària (IAS), dues de les institucions sanitàries més impor-
tants de les comarques gironines. 

Amb aquest potencial al darrera i el convenciment que sumant 
millorem, va néixer el Projecte CIMS, que vol dir Créixer, Inno-
var i Millorar en Salut amb Coneixement, Implicació, Mètode i 
Sinergies. 

El Projecte CIMS, amb la primera missió essencial de desplegar 
el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 dins l’àmbit i el territori 
que ens són competència, es fonamenta amb la participació i 
implicació dels professionals de les dues empreses públiques. 
La garantia de l’èxit la trobem en el talent dels professionals, i en 
la certesa que sumant-lo, repercutirà en el pacient, la nostra raó 
de ser.

En aquest document us presentem El Pla estratègic del Projecte 
CIMS que farà possible el canvi del model de provisió dels 
serveis de salut a la nostra zona. Aquest Pla, que conduirà les 
nostres actuacions durant els propers anys, està basat en la 
integració dels nostres recursos i dels nostres professionals, 
situant la ciutadania com a l’eix central de la nostra activitat; 
posant de relleu el compromís amb la sostenibilitat econòmica 
i social, i prenent la millora continuada com a metodologia de 
treball. 

Així mateix, recollim aquí la Missió, la Visió i els Valors de l'ICS i 
de l'IAS, a més dels especí�cs del Projecte CIMS. Les dues 
institucions, en tant que parts integradores del Projecte, assu-
mim com a propis la Missió i els Valors del CIMS. I el que és més 
important, les dues institucions compartim una mateixa  Visió, 
la Visió del Projecte CIMS: l'evidència més clara que ambdues  
compartim el futur. I sumant, millorarem.

Vicenç Martínez Ibáñez
Gerent ICS Girona - IAS



L’Institut d’Assistència Sanitària
presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona tots els 

serveis de salut mental i determinats serveis sociosanitaris, 
socials i de suport i diagnòstic. Ofereix serveis sociosanitaris 

a les comarques del Gironès, La Selva i El Pla de l’Estany i 
gestiona l’Hospital Santa Caterina per a la Selva interior i part 
del Gironès. L’IAS gestiona les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) 

d’Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva. 

Per prestar tots aquests serveis l’IAS disposa d'un equip 
humà format per més de 1.400 professionals, a més d’una 
estructura descentralitzada amb 24 centres a tota la Regió 
Sanitària que donen atenció comunitària a la salut mental 

i a les addiccions, 4 centres d’atenció primària i
11 consultoris locals que cobreixen les 

necessitats de les tres Àrees 
Bàsiques de Salut. 
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L’Institut Català de la Salut
gestiona 26 Equips d’Atenció Primària (EAP) a tota

 la Regió Sanitaria de Girona, i l’hospital més important de la 
demarcació i el de referència, l’Hospital Universitari de Girona 
Dr. Josep Trueta; que a més és l'hospital bàsic per a les  Àrees 

Bàsiques de Salut (ABS) de Girona  Celrà, 
Sarrià de Ter i Banyoles. 

L’ICS Girona compta amb un equip humà d’uns 3.600 profes-
sionals, un hospital de 403 llits (entre els convencionals, els 

53 de crítics i semicrítics i els 18 bressols patològics), 
11 quiròfans i 127 gabinets o consultes externes; 36 centres 

d’atenció primària i 115 consultoris locals distribuïts 
per tot el territori, que converteixen l’ICS en 

la principal empresa proveïdora de 
serveis sanitaris de la Regió de Girona. 



Missió

La Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut 
a Girona és l’encarregada de proporcionar l’atenció 
sanitària especialitzada als ciutadans de Girona a través 
de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i 
l’assistència primària a través de les seves 26 Àrees 
Bàsiques de Salut, en el marc de desenvolupament i 
plani�cació del Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya.

Satisfà les necessitats i demandes de salut de la població 
de�nides pel Servei Català de la Salut, oferint atenció 
sanitària, docència i recerca amb la màxima qualitat i 
e�ciència.

Potencia el desenvolupament professional i personal dels 
seus membres.
 
Desenvolupa línies de servei orientades d’acord amb les 
noves necessitats socials i oportunitats que la globalització 
del coneixement i l’economia presenten.

L’Institut d’Assistència Sanitària és una organització 
sanitària que té com a �nalitat contribuir a la millora de l’estat 
de salut de la població assignada. Per això oferirà una cartera 
de serveis (sanitaris, sociosanitaris i socials) adaptat a les 
necessitats i expectatives dels ciutadans en un marc de 
contínuum assistencial.

La seva organització, centrada en les persones, estarà orienta-
da a oferir serveis de qualitat amb criteris d’e�càcia, efectivitat 
i e�ciència, i responsabilitat social, implicant-hi els seus 
professionals, els proveïdors i la resta d’agents del sector salut.

La docència, la investigació i la innovació contribuiran a la 
millora de l’assistència i en seran parts inseparables.



Amb la incorporació de la Gerència Territorial de l’ICS Girona 
i  l’Institut d’Assistència Sanitària al Projecte CIMS, 

ambdues institucions assolim també la:

Un projecte de tots per obtenir 
els millors resultats en salut

Oferir a la ciutadania de la Regió Sanitària de Girona 
un model de provisió integral de serveis sanitaris i socials, 

mitjançant la implicació dels usuaris i dels professionals en 
l’obtenció de resultats que facin possible la millora 
contínua i la innovació en l’assistència, la recerca 

i la docència.

Missió CIMS
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Valors

• Tracte humà, proper i professional

• Satisfacció i confiança del pacient

• Competència

• Confidencialitat

• Treball en equip

• Coordinació amb la resta de proveïdors

• Satisfacció dels professionals

L'Institut Català de la Salut a Girona Institut d’Assistència Sanitària 

Els ciutadans, raó de ser de l'IAS: tota l’organització 
al servei de les seves necessitats i expectatives en 
l’àmbit de la salut. Això implica dedicació, respecte, 
proximitat, integritat, lleialtat i treball en equip.

Professionalitat: responsabilitat, afany de millora en 
la pràctica professional i excel•lència en els coneixe-
ments; basada en els principis d’honestedat, responsa-
bilitat, solidaritat, justícia i compliment escrupolós de 
la legislació.

Acollida: preocupació pel benestar de les persones. Els 
professionals, actiu bàsic de l’organització, que en 
gestiona amb cura la integració, la motivació, la impli-
cació i la participació.

Compromís: col·laboració solidària entre professionals, 
institucions i societat.

Innovació: millora contínua de processos, productes i 
serveis per adaptar-nos a les necessitats dels clients 
(interns i externs) i als canvis demogrà�cs i socials que 
afectin els serveis prestats per l’IAS.



Compromesos, integradors i innovadors

El compromís professional, 
amb la sostenibilitat econòmica i social, per garantir una assistència de qualitat i d’equitat 
i per assegurar el creixement personal dels treballadors, caracteritzat per la transparència, 

el respecte, la solvència i l’excel·lència i fonamentat en l’esperit i la vocació de servei, 
la competència i la proactivitat.

Les nostres actuacions han de caracteritzar-se per garantir el respecte, la privacitat i el confort, 
promovent un entorn amigable i accessible.

La integració, 
amb els centres, amb el territori, amb l’àmbit de competència i amb els agents que es relacio-

nen amb el Projecte. Oberts a la participació dels ciutadans, pacients, professionals, i altres 
proveïdors en la de�nició i execució del Projecte. Comptant amb el suport i consens en les 

nostres actuacions de les institucions que composen 
i impulsen el Projecte CIMS.

La innovació, 
basada en el coneixement i en la transferència dels nostres resultats a la

 societat. Incorporant la voluntat de superació, la formació continuada, amb 
la comparació amb els millors (benchmark), i la capacitat de 

realitzar canvis que millorin la 
salut dels ciutadans.

Valors CIMS
L’ICS Girona i l’IAS assolim els 
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L'ICS Girona i l'IAS compartim 
el que volem ser

La Visió del Projecte CIMS: 
el millor servei i la millor salut 

pels ciutadans

El desplegament del model d’assistència, 
docència i recerca del Projecte CIMS ha de signi�car 

i evidenciar en els seus resultats un progrés en 
l'oferiment a la ciutadania de les millors solucions 

i serveis per a la seva salut 
i la seva atenció.

VisióCRÉIXER, INNOVAR I MILLORAR
 EN SALUT



Mapa Estratègic del Projecte CIMS  2013-2015

El Projecte CIMS té com a primera missió desplegar el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 dins 
l’àmbit i el territori que ens són competència. El Pla Estratègic del Projecte és el document que 
marca cap a on i com avançarem conjuntament en la transformació del model de provisió de 
serveis en el nostre territori de manera conjunta, l’ICS Girona i l’IAS, partint del recorregut fet 
per les dues institucions. 

Les línies estratègiques del Projecte han permès elaborar el Mapa Estratègic del Projecte CIMS. 
Aquestes línies són conseqüents amb la Visió plantejada, formulada i compartida per les dues 
institucions que integrem el Projecte i ubicades en les perspectives dels resultats, els clients, els 
processos, els professionals i l’organització.

CRÉIXER, INNOVAR I MILLORAR
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Ciutadà

La millor
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Els millors resultats en salut, un projecte de tots
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Garantir la transversalitat i el 
contínuum assistencial

Centrats en el pacient,
pensar com ell

Innovació i transferència
dels resultats

Implicació 
de la ciutadania

Referents en recerca
i docència

Visibilitat de
l’excel·lència

Aliances amb els proveïdors i 
grups d’interès

Sostenibilitat de les 
activitats i actuacions

Estratègia conseqüent 
amb les polítiques 

sanitàries, de recerca
 i docència

Resultats excel·lents 
en salut

RESULTATS 
MILLORS,
SOSTENIBLES
I REFERENTS

CENTRATS EN EL 
PACIENT, EN EL 
CIUTADÀ I LA 
SOCIETAT

Pla de Qualitat Model de gestió basat en 
processos

Pla de Comunicació
GESTIÓ PER 
PROCESSOS AMB 
PARTICIPACIÓ 
EXPERTA

PROFESSIONALS 
IMPLICATS EN EL 
PROJECTE

ORGANITZACIÓ 
ALINEADA AMB 
EL PROJECTE

Captació de talent
Model de reconeixement i 
millora dels professionals Gestió del coneixement

Tecnologies de la informació 
donant suport al Projecte 

Organització alineada amb el 
Projecte

Estructures orientades al 
desplegament del Projecte
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Institut Català 
de la Salut
www.icsgirona.cat
info.girona.ics@gencat.cat  
      @icsgirona 

Hospital Universitari 
de Girona Doctor 
Josep Trueta 
Av. de França s/n
17007.  Girona
Tel. 972 940 200              
      @htrueta

Direcció d'Atenció 
Primària 
C. Santa Clara 33-35
17001. Girona
Tel. 972 200 000 
       

Institut d’Assistència 
Sanitària
Parc Hospitalari Martí i Julià
C. Doctor s/n
17190. Salt
Tel. 972 182 600
Fax. 972 182 575
info@ias.cat
www.ias.cat
      @iasgirona




