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Qui som i què fem?
Qui som?
El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès es
va constituir l’any 2002; és una entitat de titularitat pública d’àmbit local. El Consell de Govern, màxim òrgan
executiu, està format per l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès i pel Consorci de Salut i Social de Catalunya.
La nostra activitat està concertada majoritàriament amb
la Generalitat de Catalunya a través del Departament de
Salut i Departament de Benestar Social i Família.

Què fem?
Treballem en l’atenció a les persones amb
malalties cròniques evolutives, la rehabilitació i
atenció a les persones grans amb dependència.

Serveis de salut / Sociosanitaris:
· Hospitalització atenció intermèdia:
convalescència, cures pal·liatives,
deteriorament cognitiu
· Hospitalització atenció de llarga durada:
atenció malats crònics amb diferents graus de
complexitat i dependència
· Unitat d’atenció a les demències
· Servei PADES
atenció domiciliària malalt crònic i/o final de vida
· Hospital de Dia
rehabilitació
tallers i tractament malalties neurodegeneratives
· Consultes externes
geriatria
malalties neurodegeneratives

Serveis socials:

· Residència assistida per a gent gran
· Centre de dia per a gent gran
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Missió / visió / valors
Missió
El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès té com a
missió:
· Gestionar i donar serveis d’atenció de salut i social a persones
amb pèrdua de l’autonomia personal i/o amb malalties cròniques.
· Fomentar la millora de la salut i el benestar de la població de
Vilafranca del Penedès i de la seva àrea d’influència, amb vocació
de servei públic
· Oferir una atenció professional especialitzada, de qualitat i
sostenible
· Treballar en col·laboració amb la resta de proveïdors de salut i
serveis socials del territori

Visió
El CSSV vol ser referent en
l’atenció especialitzada a
persones amb malalties cròniques
i amb pèrdua de l’autonomia
personal, a traves d’un model
propi de gestió molt col·laboratiu i
un model assistencial amb visió
integral de l’atenció.

Valors
· Vocació de servei a la societat vetllant per l’ús equitatiu dels recursos
sanitaris i socials.
· Compromís amb l’atenció a les persones i llurs famílies, com a nucli de la tasca
assistencial.
· Promoció de la participació i corresponsabilitat dels usuaris i famílies en el
procés assistencial des de l’exercici dels seus drets i deures.
· L’ètica assistencial com a manera de sentir, pensar i actuar, que esdevé norma.
· El tracte respectuós, digne i empàtic a les persones ateses i les seves famílies
basat en un entorn de confidencialitat.
· La transparència, la cooperació, la veracitat i la lleialtat mútua en la relació
contractual amb l’administració pública.
· La professionalitat com a eix vertebrador del model assistencial, utilitzant com
a instruments el treball en equip, la gestió del coneixement i la millora contínua.
· El reconeixement i la motivació del personal, cercant la satisfacció professional
i el sentiment de pertinença a l’organització, com a aspectes fonamentals per a
acomplir els objectius de l’entitat.
· El respecte mutu, el diàleg, el treball en equip i la transparència entre les
persones treballadores.
· La protecció del medi ambient amb mesures d’estalvi i eficiència en
la utilització dels recursos.
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Línies d’actuació

Impacte Financer
i Social

Clients

Aprenentatge
i Futur

Processos Interns

1

1

1

1

Garantir la sostenibilitat
econòmica

Identificar els grups
d’interès i les seves
expectatives

Desenvolupar la gestió
per processos

Avançar en la
implementació del
model de qualitat

2
Reforçar la identitat del
Consorci Sociosanitari de
Vilafranca

2

Orientar l’organització
interna als nous reptes
de futur

2

3

3

Atraure i fidelitzar
els professionals

Fomentar el
desenvolupament
del personal

Posar la tecnologia al
servei dels professionals
i dels usuaris

4

4

Fomentar el treball
interdisciplinari

Posar la informació al
servei de la presa de
decisions

Proporcionar una atenció
personalitzada i de
qualitat als usuaris

3
Desenvolupar convenis
de gestió estratègica amb
altres proveïdors del
territori

2

3

Desenvolupar la recerca
clínica i la innovació
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Priorització línies estratègiques
Garantir la viabilitat
econòmica

ALTA

Desenvolupar la gestió per
processos
Fomentar
el desenvolupament
del personal
Desenvolupar la recerca
clínica i innovació

Reforçar la identitat del
Consorci Sociosanitari
de Vilafranca
Desenvolupar convenis de
gestió estratègica amb altres
proveïdors del territori
Proporcionar una atenció
personalitzada i de qualitat
als usuaris
Orientar l’organització
interna als nous reptes
de futur

DIFICULTAT

Posar la informació al servei
de la presa de decisions

MITJA

Identificar els grups d’interès
i les seves expectatives
Atraure i fidelitzar
els professionals

Posar la tecnologia al servei
dels professionals i
dels usuaris

Fomentar el treball
interdisciplinari
Avançar en la
implementació del model
de qualitat

MÀXIMA

ALTA
IMPORTÀNCIA
Prioritat 1

Prioritat 2

Prioritat 3
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El centre

