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Com utilitzar un 
model H2PAC

Aquest model planteja resoldre propostes clau a partir   

d’ACTIVITATS concretes. A continuació us expliquem  

com treure’n profit mitjançant tres fases.
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El repte
A les pàgines inicials apareix el repte que us planteja aquest 
material.

El coneixement 
imprescindible
A les pàgines centrals trobareu la teoria imprescindible 
que us ajudarà a entendre els conceptes clau i poder obte-
nir les respostes al repte. 

Les solucions
A les pàgines finals trobareu el solucionari perquè pugueu 
resoldre correctament el repte.





 

El repte
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1. L’Hospital Can Coromines

L’Hospital Can Coromines (en endavant HCC) és un hospital uni-
versitari que forma part de la xarxa sanitària pública. Al bell mig de 
la ciutat, és el principal proveïdor públic de la seva zona de referèn-
cia, amb una població de 400.000 habitants, i a la vegada funciona 
com a hospital terciari, és a dir, com a centre d’alta complexitat i de 
referència fins i tot a escala internacional. L’hospital té una planti-
lla d’uns gairebé 2.500 empleats –entre direcció, personal mèdic i 
d’infermeria, auxiliars sanitaris, administració i serveis generals– i 
disposa de 353 llits.

L’hospital desenvolupa els seus serveis en diverses seus, on residei-
xen la pràctica totalitat de les especialitats mèdiques i quirúrgiques i 
es desenvolupen activitats en l’àmbit de l’assistència, la recerca clíni-
ca i experimental i la docència pre i postdoctoral –metges residents, 
estudiants de grau i de postgrau. 

Des d’un punt de vista d’assistència, l’hospital ha centrat el seu des-
envolupament actual en un model assistencial basat en l’organitza-
ció enfocada al pacient en forma d’instituts i centres. Pel que fa a la 
recerca, es pretén oferir un entorn que promogui l’excel∙lència i la 
innovació. Quant a la docència, duu a terme activitats de docència 
rellevants en l’àmbit de pre i postgrau, incloent-hi la formació de 
metges residents, així com formació contínua del personal de plan-
tilla, i té una vinculació amb la Facultat de Medicina. 

2. La biblioteca Doctora Monturiol

A la seu central de l’HCC trobem la biblioteca Doctora Monturiol, 
que hi funciona des del 2010. La biblioteca es defineix com: 

• Una biblioteca científica especialitzada en el camp de la salut. 

• Una biblioteca universitària de suport a les activitats i els ense-
nyaments que es desenvolupen a la facultat i a l’hospital. 
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• Una biblioteca pública per a pacients i familiars especialitzada en 
l’educació i difusió de temes sanitaris i de salut.

a) Equip

L’equip està format per tres bibliotecaris/documentalistes –un dels 
quals amb funcions de cap– i un llicenciat en biomedicina, tots 
a dedicació completa, així com un estudiant amb una beca de 
col∙laboració a temps parcial. 

b) Equipament

La biblioteca ocupa 352 m2, disposa de cinquanta punts de consulta, 
cinc ordinadors, una fotocopiadora/impressora d’autoservei i accés a 
la xarxa Wi-Fi de l’hospital. 

c) Recursos

• Monografies: Disposa d’un fons bibliogràfic d’unes 8.000 mo-
nografies. L’adquisició de nous fons es fa en funció de les neces-
sitats curriculars i les peticions concretes, amb una preferència 
pels formats electrònics quan es troben disponibles i el preu és 
avantatjós en relació amb els formats impresos. 

• Publicacions periòdiques: Les subscripcions a revistes i publi-
cacions periòdiques han deixat de ser, progressivament, en pa-
per per a passar a ser en línia per tal d’amortitzar millor l’espai i 
facilitar la seva consulta de manera no presencial. Alguns títols: 
JAMA, Nature, Science, Cell i paquets de revistes com ScienceDirect 
o SpringerLink.

• Bases de dades bibliogràfiques: MEDLINE, Biological Abstracts, 
CINAHL, CAB Abstracts, PsychINFO, Web of Science, PubMed, 
Embase… L’accés des dels ordinadors de l’hospital funciona amb 
IP i/o claus personals. L’accés des de fora de l’hospital funciona 
amb claus personals.
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• Eines de suport a les decisions, que aporten documentació 
de medicina basada en l’evidència: UpToDate, Dynamed, Cli-
nicalKey, Cochrane Library, Nursing Reference Center i JAMAe-
vidence.

• Bases de dades d’accés obert: Disponibilitat de publicacions de 
lliure accés a internet d’obres divulgades de caràcter científic. 
Permet a qualsevol persona consultar, baixar, imprimir i distri-
buir una obra sencera o alguns fragments, articles de revista i 
altres fonts d’informació científica: DOAJ, PLoS, OpenDOAR, etc.

• Informació per a pacients: Pàgina web amb accés a recursos mè-
dics per a pacients i familiars.

d) Serveis

• Consulta en sala i préstec.

• Servei d’obtenció de documents (SOD). Proporciona als professi-
onals de l’hospital originals o còpies de documents que no estan 
disponibles a la biblioteca, i a les institucions i usuaris externs, 
originals o còpies de documents de la biblioteca. Els documents 
sol∙licitats mitjançant aquest servei es poden utilitzar únicament 
per a ús privat, docent o de recerca, i el servei pot tenir un cost. 

• Formació presencial i en línia sobre el funcionament de la biblio-
teca, fonts i recursos d’informació, gestors de referència, tutorials 
sobre bases de dades concretes. 

• Servei de referència i cerques bibliogràfiques.

• Assessorament i assistència en la recerca científica i la publicació de 
la producció científica: establiment d’alertes, seguiment i difusió de 
la producció científica dels professors, metges, infermers i personal 
de l’HCC, assessorament en l’elaboració del currículum, etc. 
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e) Difusió i comunicació

La biblioteca disposa d’un portal web estructurat en els apartats se-
güents: 

• Coneix-nos 
• Serveis
• Recursos
• Informació per a pacients: guies i enllaços a recursos externs so-

bre temes de salut 
• Contacta amb nosaltres

D’altra banda, es pot contactar per telèfon o correu electrònic amb 
els bibliotecaris. Un cop al mes s’envia un butlletí (newsletter) amb 
informació de novetats i, ocasionalment, correus electrònics amb no-
vetats d’última hora. 

3. Situació

En una època de reducció de pressupostos a les institucions sanità-
ries, i en un entorn on la informació semblaria estar a l’abast de tot-
hom gràcies a les noves tecnologies i a internet, la unitat d’informa-
ció ha de cercar estratègies que millorin el seu rendiment i visibilitat, 
externa, però també interna, perquè no és percebuda com una àrea 
vital dins de l’organització. Cal, d’una banda, establir mecanismes 
per a assegurar-nos la centralitat dins de l’organització, i de l’altra, 
dissenyar el futur que ens permeti complir la missió de la unitat 
d’informació amb el màxim grau d’excel∙lència, tenint present que 
les nostres accions han de seguir contribuint al creixement i posici-
onament estratègic de l’hospital. 

Per tal de fer-ho haurem d’establir un pla estratègic que ens ajudi a 
identificar les prioritats i redefinir l’assignació de recursos en aquest 
entorn de canvi i restricció.
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El pla estratègic buscarà establir:

• Quins objectius farem servir per a ser proactius i impulsar el 
canvi?

• Quines anàlisis de l’entorn hem de dur a terme per a tenir més 
elements per a controlar el futur? 

• Com gestionarem els recursos per a establir prioritats per a ren-
dibilitzar-los?

• Quins canals o vies establirem per a potenciar la motivació del 
personal?





 

El coneixement 
imprescindible
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Introducció

La planificació estratègica és l’eina fonamental que ens permetrà 
adaptar-nos i, encara millor, anticipar-nos als canvis que ens afecten 
o poden afectar.

Els conceptes i les teories de planificació estratègica tenen els seus 
antecedents en l’estratègia militar de l’antiga Grècia. El terme estra-
tègia es deriva de la paraula grega strategos, literalment ‘general de 
l’exèrcit’. Cadascuna de les deu tribus de l’antiga Grècia triaven cada 
any un strategos per a dirigir el seu regiment. Els strategos assessora-
ven els governants de com s’havien de gestionar les batalles per a 
guanyar-les. No parlaven de tàctiques, que formaven part del dia a 
dia dels exèrcits, sinó d’objectius.

Estratègia i tàctica són dos termes que guarden certa relació; tots dos 
es complementen entre si, ja que busquen que els objectius i fites 
d’una unitat d’informació es compleixin per a aconseguir resultats 
excel∙lents.

L’estratègia ve a ser el conjunt d’accions planificades i coordinades 
sistemàticament en el temps que es duen a terme per a aconseguir 
un determinat fi o missió.

La tàctica és el mètode o la forma emprada per tal de complir un 
objectiu i que alhora contribueix a aconseguir el propòsit general, 
d’acord amb les circumstàncies que s’ha d’enfrontar.

Prenent com a exemple el joc d’escacs, abans de jugar hem de pre-
parar un pla de joc, que és l’estratègia, i després, aprofitar les bones 
posicions de les peces per a emprar la tàctica, com maniobres, com-
binacions, atacs dobles, clavades, escacs a la descoberta, bloqueig de 
peons, etc.
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Segons el centre de terminologia Termcat, la planificació estratègica 
és un procés:

«... consistent a establir els objectius d’una organització, les polítiques i 

les actuacions previstes per a assolir-los en un termini determinat, i els 

sistemes i instruments de control corresponents».

Diccionari de comunicació empresarial: publicitat, relacions públiques i màr-

queting (pàg. 306). Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999.

L’objectiu de la planificació estratègica és assolir reptes que 
ens permetin donar els serveis que demana l’usuari i planifi-
car-ne de nous amb el propòsit d’avançar-nos als canvis que 
es produeixen en l’entorn.

Planificar és un procés continu en permanent revisió i esperit crí-
tic, amb uns valors compartits amb l’organització. L’objectiu del 
procés de planificació és el seguiment i revisió de les tasques defi-
nides al pla estratègic, i que s’aniran adaptant als diferents canvis 
d’escenari.

Per exemple, en el cas que en el pla estratègic s’hagi definit l’objectiu 

estratègic «Incorporar nous programaris, aplicacions i eines informàti-

ques», i depenent d’aquest, l’objectiu operacional «Preparar una propos-

ta de pla de preservació digital», ens podem trobar que havent definit 

tot el pla d’actuació, amb la metodologia, desenvolupament tecnològic, 

pressupost, etc., es publiqui una normativa nova que ens obligui a refer 

tot el pla d’acció. Podria suposar definir una taxonomia nova, una nova 

definició de camps, un pressupost diferent, etc.
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 La planificació estratègica implica un procés continu:

Figura 1. Cicle de la planificació estratègica

La finalitat última del pla és:

•	 Respondre i anticipar-se als requeriments de l’organització.

•	 Preparar-se per al futur amb condicions més bones i ga-
rantir, per tant, una capacitat de resposta més gran.

L’ús de la planificació estratègica es concep com una eina imprescin-
dible per a la identificació de prioritats i assignació de recursos en 
un context de canvi i un alt grau d’exigència per a avançar cap a una 
gestió compromesa amb els resultats.

Planificar permet dirigir el servei en la direcció cap a on volem anar, 
analitzant l’entorn i la mateixa organització, definir què volem i 
quin camí seguirem per a aconseguir-ho. D’aquesta manera evitem 
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que siguin factors externs els que dominin l’estratègia i la dirigeixin. 
És evident que no es pot controlar el futur, però sí que podem anti-
cipar-nos-hi i preparar-nos per als canvis que es poden esdevenir.

Planificar és necessari per a la supervivència de qualsevol organit-
zació. La planificació estratègica és un procés o cicle continu que es 
basa fonamentalment en cinc objectius:

1) Potenciació de les capacitats d’actuació.
2) Flexibilització dels serveis i activitats
3) Avaluació dels resultats obtinguts en relació amb les previsions 

fetes.
4) Racionalització dels procediments.
5) Motivació i implicació del personal.

Les actuacions a curt i mitjà termini des de diversos mesos fins a dos 
anys, condicionades pels calendaris anuals, cal emmarcar-les en una 
visió a llarg termini de quatre a cinc anys i basar-les en els instru-
ments de planificació estratègica.

La implicació dels diferents stakeholders,1 amb sensibilitats i enfoca-
ments professionals distints, ajudaran a enriquir el debat i les pro-
postes, ja que tenen un grau d’interdisciplinarietat que fomenta la 
creativitat.

És essencial que abans de començar el procés es fixi un calendari 
per executar el pla i que es marquin uns compromisos que caldrà 
respectar.

El procés d’elaboració d’un pla estratègic des d’un punt de vista me-
todològic s’ha ordenat en tres fases consecutives:

1) Fase d’anàlisi. Fase inicial que abasta una quantitat important 
de	dades	i	informació,	que	hem	de	ser	capaços	d’anar	destil∙lant	
fins a obtenir el resum de la situació.

1 El significat del terme stakeholder vindria a ser ‘qualsevol persona o entitat 
que afecta o es veu afectada per l’activitat d’una organització’.
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2) Fase de desenvolupament. Culmina amb la concreció del pla 
estratègic que cal implementar.

3) Fase de síntesi. Acaba amb l’obtenció i l’aprovació del pla estra-
tègic.

Figura 2. Fases en l’elaboració d’un pla estratègic

Adaptat de la font: Jiménez, 2006, pàg. 17.
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1. Conceptes estratègics

En aquest apartat farem una breu introducció als conceptes que es 
fan servir en el context de l’elaboració d’un pla estratègic. Més enda-
vant aprofundirem en cada un dels elements comentats.

En el gràfic següent, figura 3, podeu veure el resum del procés i els 
conceptes que anirem fent servir per a l’elaboració d’un pla estra-
tègic. És important entendre els conceptes i familiaritzar-se amb la 
terminologia; així, evitarem confusions i serem més eficients.

Figura 3. Elaboració d’un pla estratègic

Adaptat de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Croquisplanestrategico.jpg 

Valors. Entenem com a tals els principis ètics i de funcionament que 
guien la presa de decisions i el treball quotidià de la biblioteca.

Missió. La missió és una descripció de la raó de ser de l’organització. Ens 
situa en un escenari a mitjà termini, qui som, què fem, per a qui, etc.
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Visió. La visió correspon al futur desitjat. Ens situa en un escenari a 
llarg termini, contestat en la pregunta de quina classe d’unitat d’in-
formació volem arribar a ser.

L’estratègia que farem servir per a identificar els elements de l’en-
torn que repercuteixen o poden repercutir en la unitat i els elements 
forts i febles del nostre servei l’anomenem anàlisi de l’entorn i de 
l’organització.

Les eines que es poden fer servir per a dur a terme aquesta anàlisi 
són:

•	 Auditoria estratègica, que té com a objectiu principal dur a terme 
un diagnòstic de la posició estratègica de la biblioteca. Ens hauria 
de permetre respondre preguntes com ara: quin és el principal 
grup d’interès? Quines són les tendències del sector de la infor-
mació? 

•	 Factors crítics d’èxit, és a dir, identificar els quatre o sis aspectes 
del nostre servei que tenen més importància per als nostres usua-
ris. Són aquells factors clau per a la supervivència.

•	 Anàlisi DAFO, que ens permet avaluar els factors interns i externs 
que incideixen en la biblioteca.

Objectius estratègics. Són els que ens permetran materialitzar la 
missió i la visió. Són objectius a mitjà i llarg termini amb una visió 
global de canvi, de risc, etc. 

Objectius operacionals. Tenen una visió funcional. Són objectius a 
curt termini. S’han de poder materialitzar.

Cal tenir present, però, que la planificació estratègica és més que 
l’elaboració d’un pla: cal fer-ne el seguiment, la revisió i l’avaluació 
final per a identificar desviacions i nous escenaris que ens faran rea-
justar els objectius, tant durant l’execució com abans d’abordar ob-
jectius pendents. Planificar és un procés continu, que només s’acaba 
quan es dóna per tancat el pla. Vegeu la figura 1.
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1.1. La planificació estratègica a la pràctica

Per a començar el procés caldrà determinar els grups de treball i triar 
les persones que formaran part del procés. El primer grup que cons-
tituirem serà el comitè estratègic, que serà el que tindrà la responsa-
bilitat directa de l’elaboració del pla. El nombre de persones que l’in-
tegraran dependrà de les dimensions de la unitat d’informació, però 
podríem comptar entre tres i vuit persones amb perfils diferents. Els 
integrants és millor que formin part de l’equip de treballadors de la 
unitat.

Coordinador (una sola persona o un comitè). En unitats petites es 
designarà un coordinador, i en unitats més grans el comitè estarà for-
mat per dues o tres persones que també formaran part del comitè 
estratègic. Aquest comitè s’encarregarà de coordinar la preparació de 
la documentació i l’evolució dels treballs. Ha de tenir un coneixement 
molt alt de la unitat. Normalment és el director o gerent de la unitat.

En unitats molt grans es poden crear equips d’assessors, que són 
grups temàtics que ajudaran a crear debat i aportar creativitat a les 
propostes.

Per exemple, en el cas d’un consorci de biblioteques amb moltes bibliote-

ques adherides, crear grups d’assessors en cada biblioteca.

Una de les primeres tasques del comitè estratègic serà la identificació 
dels diferents stakeholders per a programar reunions, entrevistes o 
qüestionaris per a recollir informació.

Un cop constituïts els equips s’elaborarà un calendari de treball per 
a la confecció del pla. Ha de ser un calendari que es pugui complir 
i que tingui en compte que els equips de treball només podran de-
dicar unes hores a la setmana a desenvolupar tasques relacionades 
amb el pla estratègic. És important determinar els dies de reunió des 
d’un primer moment perquè tothom pugui organitzar-se.

Constitució de l’equip i presentació del calendari. El coordinador 
o comitè coordinador, amb el vistiplau de la direcció, serà l’encarre-
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gat de designar els membres que formaran part del comitè estratègic. 
És important que els membres de l’equip siguin persones amb ganes 
de millorar, amb esperit crític i coneixedors experts de la unitat. Pot-
ser caldran diverses reunions per a definir aquest equip.

Exemple de possible calendari:

Taula 1. Calendari d’elaboració d’un pla estratègic

Fases / Mesos 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Constitució de  
l’equip i el calendari

Fase  
d’anàlisi

Fase de 
desenvolupament

Fase  
de síntesi

Presentació  
del pla

Publicació  
del pla

Fase d’anàlisi. Aquesta és la part a la qual caldrà dedicar més temps. 
S’hauran d’identificar els equips assessors, els stakeholders, fer reu-
nions internes i preparar la documentació que s’haurà d’analitzar. 
Caldrà fer el DAFO.

Fase de desenvolupament. És en aquest moment quan el comitè 
estratègic analitzarà tota la documentació recollida i redactarà el pla 
estratègic. Revisarà els valors, la missió i la visió i redactarà tots els 
objectius. En cas que la unitat d’informació formi part d’una orga-
nització més gran, caldrà tenir en compte les característiques de l’en-
titat matriu per a redactar el pla.

Per exemple, en el cas d’una biblioteca d’un museu d’art modern, a l’hora 

d’adquirir recursos el pla estratègic tindrà en compte que aquests perta-
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nyin als estils propis de l’art modern; no tindria sentit que la biblioteca 

pretengués incloure recursos d’altres èpoques.

Fase de síntesi. Serà el moment de redactar el pla estratègic, amb 
tots els seus objectius i tasques.

Presentació del pla. Juntament amb la direcció, es donarà validesa 
al document i es farà una presentació interna formal.

Publicació del pla. Caldrà fer difusió del pla, donar-lo a conèixer, 
publicar-lo al web, etc. per tal de donar-li la importància que té.

1.1.1. Anàlisi estratègica

L’anàlisi estratègica és el procés que engegarem per a determinar 
el conjunt d’oportunitats i amenaces de l’entorn de l’organit-
zació i/o unitat que influeixen o poden influir en el desenvolu-
pament de la seva activitat, així com el conjunt de fortaleses i 
debilitats de l’activitat de la mateixa unitat i de l’organització on 
està integrada.

L’objectiu d’aquesta anàlisi és:

•	 Disposar d’informació fiable per a redactar el pla.
•	 Ajudar a identificar i analitzar les tendències de major impacte 

en l’entorn de l’organització i/o unitat.
•	 Crear espais de participació amb els diferents grups d’interès on 

es	tractaran	les	diferents	necessitats	de	cada	col∙lectiu.
•	 Augmentar la creativitat dels membres de la unitat en implicar-

los en els processos d’anàlisi.
•	 Establir una cultura d’avaluació de l’entorn mitjançant eines de 

participació i avaluació.

Els passos que seguirem seran:

1) Anàlisi de l’entorn o externa.
2) Anàlisi del servei o interna.
3) Anàlisi dels grups d’interès.
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4) Identificació dels factors crítics d’èxit.
5) Anàlisi DAFO.

Cal tenir present que la planificació no és una ciència exacta i que 
cap dels mètodes que es descriuen aquí són obligatoris, sinó que de-
pendrà de cada organització i equip decidir quines eines els ajudaran 
a millorar i identificar temes rellevants.

L’anàlisi de l’entorn és el primer dels ponts que haurem de passar 
per a poder replantejar-nos aspectes estratègics clau. Les úniques va-
riables de l’entorn que ens han de preocupar són les que ens afecten 
i, per tant, haurem de descartar tota la informació que sabem però 
que no té un impacte directe en el nostre dia a dia. 

Per exemple, saber que hi ha eleccions al Parlament Europeu probable-

ment no tindrà un impacte directe en el nostre entorn; per contra, la 

proposta de Directiva sobre drets d’autor en el mercat digital sí que ens 

afecta.

Podem dividir l’entorn en dues parts. D’una banda, hi ha l’entorn 
que podem anomenar general, i de l’altra, l’entorn sectorial.

Variables de l’entorn generals. El 1986, després de la publicació 
d’un assaig sobre màrqueting titulat Macroenvironmental Analysis for 
Strategic Management, els teòrics Liam Fahey i V. K. Narayanan van 
ser els precursors d’un nou mètode d’anàlisi empresarial que amb 
el pas dels anys es convertiria en un dels més emprats: l’eina PEST. 
Actualment alguns analistes hi han afegit el factor legal i el factor 
ecològic, amb la qual cosa ha passat a anomenar-se PESTEL.2

Aquest mètode analitza les tendències més significatives de l’entorn 
que poden afectar el desenvolupament de les organitzacions:

2 Es recomana la lectura de Judit Terma (2015). «El futur ja és aquí: 10 ten-
dències per a les nostres biblioteques». http://www.ub.edu/blokdebid/ca/
content/el-futur-ja-es-aqui-10-tendencies-les-nostres-biblioteques. És un bon 
exemple de com una anàlisi PEST pot ajudar a redactar un informe de ten-
dències.

http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/el
http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/el
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•	 Polític (P): les polítiques fiscals, les regulacions o les regles tècni-
ques que vénen imposades per la classe política.

•	 Econòmic (E): la situació econòmica del país i del món en gene-
ral es veu reflectida en els pressupostos de les entitats.

•	 Sociocultural (S): temes com l’esperança de vida de les persones, 
el nivell d’estudis, l’estil de vida, etc.

•	 Tecnològic (T): la tecnologia evoluciona a un ritme molt ràpid; 
cal estar molt atents a l’evolució de les noves tecnologies per a 
no quedar obsolets.

•	 Mediambiental (E): polítiques mediambientals, reciclatge i reu-
tilització, consum d’energia, etc.

•	 Legal (L): legislació, regulacions de defensa de la competència, 
legislació laboral, salut i seguretat, proteccions legals, etc.

Variables de l’entorn específic. Per a acabar de definir les variables 
que tindran un impacte directe en el nostre servei ens fixarem en la 
realitat del nostre entorn territorial més proper.

Per exemple, per a una biblioteca pública, l’entorn municipal, variables 

demogràfiques (piràmide de població, tipus d’immigració), socioeconò-

miques (renda per càpita, nivell d’atur, nivell cultural), política munici-

pal (foment de la lectura, estabilitat governamental, organització com a 

organisme autònom).

Un cop identificades les variables que s’han d’analitzar caldrà refle-
xionar sobre com ens afecten. També ens interessarà veure l’entorn 
de futur, analitzar què passarà amb aquestes variables i quin valor 
podran tenir a mitjà o llarg termini, normalment de tres a cinc anys, 
que és el període de desenvolupament d’un pla estratègic, Aquest 
exercici ens ajudarà a projectar una estratègia de futur, posar-nos en 
situació i anticipar-nos, si fes falta. Fins i tot podríem suposar més 
d’un escenari possible.



29

Per exemple, si estem analitzant les variables de l’entorn d’un centre de 

documentació d’una consultora que sabeu que potser serà comprada per 

una multinacional del sector, alguns objectius hauran de preveure dos 

escenaris, un en cas d’absorció i l’altre, no.

Anàlisi del servei. Ens ha de permetre saber quin és el lloc de la unitat 
d’informació dins la seva organització. Cal respondre preguntes com:3

•	 Quins recursos d’informació necessita l’organització per tal 
d’aconseguir els seus objectius?

•	 D’on obté la informació?

•	 Què esperen les persones clau de l’organització del nostre servei? 
Per què els pot ser útil?

•	 Quins són els circuits d’informació? Qui genera què i quins són 
els destinataris?

•	 Com hem d’actuar per a ajudar l’organització a aconseguir els 
seus objectius?

Un dels mètodes més usats per a l’anàlisi de l’entorn és l’auditoria 
estratègica, que proporciona als gestors de serveis d’informació la 
informació fonamental que pot ser usada en la planificació estratè-
gica. Després de cercar i aconseguir una anàlisi dels entorns extern 
i intern, el gestor hauria de poder usar l’auditoria estratègica per a 
determinar el paper de la unitat dins del seu ambient, la seva influ-
ència i la seva imatge i quines són les característiques dels serveis que 
proporciona.4

3 Font: Alòs Moner i Ferrer Torrens. Materials GUSI (pàg. 14), «Planificació 
de serveis». 

4 Font: Alòs Moner i Ferrer Torrens. Materials GUSI (pàg. 16), «Planificació 
de serveis».
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Algunes preguntes que es poden fer en una auditoria estratègica són:5

1) En relació amb el futur de la unitat d’informació
•	 Quina és la principal direcció futura per al sector de ser-

veis d’informació i el sector de la indústria a la qual pertany 
l’organització pare?

•	 Quines són les principals tendències actuals dins del sector de la 
informació i el sector de l’organització pare?

•	 Quines són les influències estratègiques que entren en conflicte 
entre la gestió de la unitat d’informació i l’organització pare?

•	 Quina és la direcció de la unitat d’informació envers el futur i 
que està relacionada amb l’organització pare?

2) En relació amb el present de la unitat d’informació
•	 Quins són la visió, la missió, els objectius i les estratègies i políti-

ques del servei d’informació i l’organització pare?
•	 Estan clarament articulats aquests punts per la unitat o es conei-

xen implícitament?

3) En relació amb els grups d’influència (stakeholders)
•	 Quin és el principal grup d’interès?
•	 De quina manera participen en la presa de decisions de la unitat 

d’informació?

4) En relació amb l’entorn extern
•	 Quin és el principal factor extern que afecta la unitat d’informació 

i la seva organització pare? (pot ser més d’un factor)
•	 Quins són els inconvenients que influeixen els factors externs en 

la unitat d’informació i en l’organització pare?

5) En relació amb l’entorn intern
•	 Hi ha una cultura corporativa ben definida tant per la unitat 

d’informació com per l’organització pare?
•	 Les polítiques de gestió de la unitat d’informació estan en con-

cordança amb les polítiques de l’organització pare?

5 Font: Alòs Moner i Ferrer Torrens. Materials GUSI (pàg. 17), «Planificació 
de serveis».



31

•	 L’estil de lideratge que hi ha en la unitat d’informació està en 
relació amb l’existent en l’organització pare?

•	 Les estratègies de la unitat d’informació en relació amb el màr-
queting dels seus serveis estan clarament definides? Aquestes es-
tratègies són semblants a les plantejades per l’organització pare?

•	 Tenen totes dues organitzacions (organització pare i unitat 
d’informació) un mateix estil de presa de decisions?

•	 La implementació dels projectes de la unitat d’informació té sem-
pre un mateix estil de procediment? Aquest procediment està 
articulat o és una còpia del procediment de l’organització pare?

Anàlisi dels grups d’interès (stakeholders). És en aquest procés 
que identificarem els diferents stakeholders i estudiarem la relació 
que tenen amb la unitat. I per tal d’obtenir un millor coneixement 
de	 les	diferents	necessitats	 informatives	de	cada	col∙lectiu	prepa-
rem enquestes, entrevistes o debats de reflexió adaptats a cada ca-
suística.6

Exemple de stakeholders d’un arxiu comarcal:

•	 Generalitat de Catalunya.
•	 Administració local de la comarca (ajuntaments, consell comar-

cal, consorcis, organismes autònoms).
•	 Administració judicial de la comarca (jutjat de 1a. instància i ins-

trucció 2 i 4).
•	 Cambres agràries dels municipis de la comarca.
•	 Associacions i fundacions diverses.
•	 Empreses diverses (que cedeixen o dipositen fons).
•	 Particulars (que cedeixen o dipositen fons privats).
•	 Investigadors.
•	 Professionals de l’arxivística.
•	 Públic que assisteix a les conferències i exposicions.
•	 Escolars i docents d’escoles i instituts de la comarca.

6 Es recomana la lectura de Ana Ríos Hilario; Joao De-Sousa-Guerreiro (2014). 
«Stakeholders o cómo aplicar la teoría de los grupos de interés en las biblio-
tecas públicas». El Profesional de la Información (vol. 24, núm. 1, pàg. 71-76). 
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.ene.09

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.ene.09
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•	 Ciutadania en general.
•	 Proveïdors.

Factors crítics d’èxit

Els factors crítics d’èxit (FCE) impliquen un conjunt de processos 
que cal considerar com a processos crítics per assolir l’èxit.

El que se cerca amb la identificació dels FCE és evitar que s’invertei-
xin recursos en factors que no són apreciats pels usuaris i que perden 
competitivitat. En establir els FCE estarem definint els eixos sobre els 
quals es prendran nombroses decisions. Caldrà identificar quatre o 
cinc factors claus per al desenvolupament i creixement de la unitat 
i que seran la base per a redactar els objectius estratègics. Els FCE 
hauran de relacionar-se i complir amb la missió i amb la visió de la 
unitat.

Obtindrem la informació principalment de qüestionaris, entrevis-
tes i la documentació recopilada de l’anàlisi de l’entorn i del servei. 
Primer es farà una llista de tots els factors d’èxit, i revisant la llista 
els podrem anar ordenant i redefinint, eliminant els que siguin im-
portants però no crítics, etc. fins a arribar a la selecció dels quatre o 
cinc finals.

Seguint amb l’exemple d’un arxiu comarcal, els FCE identificats po-
drien ser els següents, per ordre d’importància:

1) Custòdia, gestió i tractament de fons documentals.
2) Consulta i obtenció de documents.
3) Assessorament del personal.
4) Activitats de difusió (tallers, conferències, exposicions).

Anàlisi DAFO  
(debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats)

Després de recollir totes les aportacions i definir els FCE, estarem en 
disposició de fer l’anàlisi DAFO de la situació actual del servei. Ens 
ajudarà a determinar dos vessants de la nostra unitat.
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D’una banda, les àrees clau de l’entorn (sobre les quals no es té con-
trol). Les trobarem mitjançant les amenaces i les oportunitats.

De l’altra, les àrees clau internes (sobre les quals sí que es té control). 
En aquest cas detectarem les nostres debilitats i fortaleses.

L’anàlisi externa té com a objectiu fonamental identificar i preveure 
l’evolució i els canvis de l’entorn de les variables no controlables 
de la unitat. Analitzarem l’evolució i els canvis que influeixen en la 
tendència del sector a què pertanyem i que condicionen la nostra 
existència. Aquesta anàlisi ens ajuda a identificar:

•	 Les oportunitats. Són els factors positius que es generen en 
l’entorn i que, un cop identificats, poden ser aprofitats per a ob-
tenir avantatges.

•	 Les amenaces. Són situacions negatives, externes a la unitat 
d’informació, que poden esdevenir un problema important, per 
la qual cosa, arribat el cas, serà necessari definir estratègies per a 
minimitzar-ne l’impacte.

L’anàlisi interna es refereix als aspectes interns de la unitat que s’han 
de maximitzar (fortaleses) o minimitzar (debilitats) per a enfrontar 
els reptes que presenta l’ambient extern. Són variables controlables 
per la nostra organització.

•	 Les fortaleses. Són totes les capacitats favorables que diferencien 
la nostra unitat de les altres. Han de ser mantingudes o consoli-
dades.

•	 Les debilitats. Es refereixen a tots els elements de la unitat 
d’informació que constitueixen barreres per a aconseguir el des-
envolupament òptim del projecte. Han de ser corregides o reduï-
des. Vegeu la figura 4.

La combinació de les fortaleses i les oportunitats és el conjunt de 
variables sobre les quals haurem de treballar per a convertir-les en les 
línies d’acció més prometedores.
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Figura 4.Gràfic DAFO

Les debilitats i les amenaces són una advertència i s’hauran de tenir 
molt en compte. Haurem de treballar per a aconseguir convertir-les 
en fortaleses i oportunitats.

Preguntes que ens podem fer: les nostres fortaleses poden ajudar-nos 
a aprofitar les oportunitats? En quina mesura les fortaleses ens po-
den ajudar a encarar les amenaces? Podem convertir les amenaces en 
oportunitats? Com podem superar les debilitats aprofitant les opor-
tunitats i les fortaleses?

Les estratègies que establirem ens han d’ajudar a augmentar les 
oportunitats i fortaleses i disminuir les amenaces i debilitats.

1.1.2. Fase de desenvolupament, valors, missió i visió

Ara ja estem en disposició de validar o modificar els conceptes clau 
del nostre servei.

L’objectiu d’aquesta fase és, partint de la realitat interna i externa de 
la unitat d’informació, definir les línies estratègiques que marcaran la 

4.Gr�fic
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direcció de cap a on vol anar la unitat en els propers anys i les actu-
acions concretes que permetran dur a term e l’estratègia, sempre en 
el marc d’actuació específic de cada unitat d’informació. Els objectius 
que es determinin tindran en compte el marc on es desenvolupa l’ac-
tivitat de la unitat, i la missió, la visió, els valors i els objectius estaran 
en consonància amb l’organisme al qual pertany o del qual depèn.

Figura 5. Fase de desenvolupament, primera part

Els valors. Són les creences, característiques i normes de conducta 
que s’han determinat i que han de guiar el compliment de la mis-
sió i la visió. Els valors constitueixen els fonaments sobre els quals 
s’edifiquen els altres conceptes clau de la unitat.

Estan relacionats amb conceptes com ara tracte just, integritat, conducta 
ètica, treball en equip, responsabilitat social i ciutadania en la comunitat. 
Normalment es redacta una declaració amb quatre o vuit valors essencials.

Per exemple, els valors del CRAI de la biblioteca de l’Hospital Clínic:7

•	 Qualitat.

•	 Voluntat d’obtenir resultats.

7 Font: «Pla estratègic 2015-2018». CRAI (Centre de Recursos per a l’Apre-
nentatge i la Investigació). Universitat de Barcelona. http://crai.ub.edu/sites/
default/files/plans_estrategics/accio2018plaestrategic2015_2018.pdf
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•	 Compromís institucional i social.

•	 Enfocament cap a la innovació i la millora contínua.

•	 Compromís amb la satisfacció dels usuaris.

•	 Ferm	propòsit	de	 fomentar	 l’excel∙lència	 i	el	 rigor	en	 la	manera	de	

treballar.

•	 Obertura a la participació, la comunicació i la cooperació.

La missió. És una descripció de la raó de ser de l’organització. Res-
pon a la pregunta «Per què existeix la unitat d’informació?». Una 
missió ha d’incloure:

1) Quin és el propòsit de l’organització.
2) Què fem, descripció dels productes finals.
3) Per a qui ho fem.
4) L’àmbit territorial.

Exemple de la missió del CRAI de la biblioteca de l’Hospital Clínic:8

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) dóna 

suport a la docència, l’aprenentatge, la recerca i la formació integral de 

les persones; [respon al propòsit de l’organització] promou la difusió 

dels recursos d’informació i en facilita l’accés; ofereix serveis de quali-

tat;	col∙labora	en	els	processos	de	creació	del	coneixement,	 [respon	als	

productes finals] i contribueix a la consecució dels objectius acadèmics i 

científics de tota la comunitat de la Universitat de Barcelona [respon per 

a qui ho fan i en quin àmbit territorial].

La visió. Ha de donar informació de quina classe d’unitat d’infor-
mació es vol arribar a ser i de quin és el nivell competitiu que es vol 
arribar a assolir. És un ideal, un propòsit; no ha de ser realista del tot 
necessàriament.

8 Font: «Pla estratègic 2015-2018». CRAI (Centre de Recursos per a l’Apre-
nentatge i la Investigació). Universitat de Barcelona. http://crai.ub.edu/sites/
default/files/plans_estrategics/accio2018plaestrategic2015_2018.pdf
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Exemple de la visió del CRAI de la biblioteca de l’Hospital Clínic:9

El CRAI ha de ser el referent en informació i recursos per a tota la comu-

nitat universitària de la Universitat en tot allò que està relacionat amb 

l’aprenentatge, la docència i la recerca. Participa en els processos d’in-

novació i transferència del coneixement i de creació de talent, i ocupa 

un lloc de lideratge respecte als altres sistemes bibliotecaris universitaris 

espanyols i internacionals.

1.1.3. Fase de desenvolupament, els objectius

Objectius estratègics. Són la declaració de quins resultats volem 
obtenir com a organització per a complir la nostra missió. Es vincu-
len directament a la missió amb una visió global de canvi i de risc 
per a avançar i ser proactius. Es planifiquen a mitjà i llarg termini, 
amb una previsió de tres a cinc anys, i són responsabilitat del comitè 
coordinador.

La finalitat última és:

•	 Millorar la qualitat del servei.
•	 Millorar els resultats del servei.
•	 Optimitzar els recursos.
•	 Promoure els serveis i productes.
•	 Millorar la satisfacció dels clients.
•	 Motivar el personal.

Els objectius estratègics sempre han de ser realistes, factibles i assu-
mibles, però han de representar un repte per a la biblioteca.

Com es redacten els objectius estratègics? Evitant paraules com con-
tribuir, fomentar o procurar, que no expressen termes concrets. Per 
contra, enfortir, reduir, donar suport, millorar, ampliar, implementar i 
desenvolupar ens ajudaran a ser concrets i definitoris.

9 Font: «Pla estratègic 2015-2018». CRAI (Centre de Recursos per a l’Apre-
nentatge i la Investigació). Universitat de Barcelona. http://crai.ub.edu/sites/
default/files/plans_estrategics/accio2018plaestrategic2015_2018.pdf
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Els objectius estratègics cercaran respondre a la ciutadania cap a on 
es dirigeixen els recursos assignats de la institució, respondre un pro-
blema o aspecte específic relacionat amb el compliment de la missió, 
respondre sobre el benefici esperat per l’usuari al qual van dirigits 
els serveis i permetre als usuaris i/o beneficiaris conèixer cap a on es 
dirigeix la priorització dels recursos pressupostaris.

És millor redactar pocs objectius, ben definits i assumibles (entre set 
i dotze) que no pas molts i després no poder-los assolir.

Exemples d’objectius estratègics de l’eix estratègic Aprenentatge i docència:10

•	 Donar suport als alumnes de la UAB en tot el seu cicle d’aprenentatge.

•	 Donar suport als docents en la preparació d’eines i materials.

•	 Donar suport als estudiants i professors de batxillerat per a la realitza-

ció del treball de recerca.

•	 Donar suport als alumni.

Objectius operacionals. Són les directrius que ajuden a triar les ac-
cions adequades per a assolir les fites de l’organització.

Es planifiquen a curt termini, amb una previsió d’un o dos anys, i 
són establerts pel comitè coordinador. Les tasques o activitats són 
dutes a terme pels treballadors.

Figura 6. Objectius operacionals

10 Font: «Pla estratègic 2015-2018». Universitat Autònoma de Barcelona. Ser-
vei de Biblioteques. http://ddd.uab.cat/pub/infanu/43712/PlaestrategicSdB_
a2015.pdf
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Abans de redactar els objectius operacionals s’ha de tenir en comp-
te la posició respecte a la competència o entitats similars (despeses, 
cobertures, satisfacció dels clients, etc.), l’estudi dels productes i ser-
veis (cost, cobertura geogràfica, tecnologia utilitzada, etc.) i l’anàlisi 
dels usuaris (nivell de satisfacció, capacitat de cobrir una demanda 
potencial, etc.).

Per a fer-ho ens basarem en les dades analitzades al DAFO i els 
FCE. Vegeu en el següent exemple del pla estratègic de la Bibli-
oteca de Ripollet 2015-2018 que en l’anàlisi interna s’arriba a la 
conclusió	 que	 cal	 una	 dinamització	 de	 la	 col∙lecció.	 Detectada	
aquesta debilitat, s’inclou un objectiu operacional per a dotar 
la biblioteca de recursos per a convertir aquesta debilitat en una 
fortalesa.

Exemple del pla estratègic de la Biblioteca de Ripollet 2015-2018:11

3.1.1. Anàlisi interna

Les mancances infraestructurals, la formació del personal, la millor aten-

ció	 a	 l’usuari,	 la	dinamització	de	 la	 col∙lecció	 i	 la	 falta	de	determinats	

elements de gestió són els aspectes que més preocupen.

Línia estratègica 3:

Desenvolupar un model de gestió basat en el treball i la millora con-

tínua. Planificar i avaluar el servei bibliotecari i concretar plans d’acció 

anual com a base de millora dels serveis. Tenint en compte els avantatges 

de la implementació RFID en el servei de préstec i retorn dels documents, 

el personal queda alliberat de la tasca mecànica d’aquests serveis. Això 

implica que podrem fer una tasca més personalitzada d’atenció a l’usuari 

en les seves necessitats informatives, de lectura, TIC, i també millorarà el 

servei d’acollida (carnet nous usuaris).

11 Font: Ajuntament de Ripollet (2015). Pla estratègic Biblioteca de Ripollet 
2015-2018. Patronat Municipal de Cultura. http://upload.ripollet.cat/FILES/
PDF/pla-estrategic-biblioteca.pdf
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Objectius estratègics:

3.2.	Establir	la	concreció	de	la	política	de	col∙lecció.	La	biblioteca	forma	

part de la Xarxa Municipal de Biblioteques, però cal ressaltar l’especifici-

tat de la biblioteca per a adequar-la a les necessitats de lectura, formació 

i lleure locals dels ciutadans.

•	 Destinar un major nombre de recursos a l’actualització del fons docu-

mental per tal d’oferir una oferta actualitzada i atractiva de la nostra 

col∙lecció.

Cada objectiu operacional haurà d’estar acompanyat d’un pla d’ac-
ció que serà el full de ruta per a fer el seguiment de les actuacions.

Figura 7. Fitxa d’un pla d’acció

Adaptat de la font: M. Armijo (2009, pàg. 55).  
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/38453/manual_planificacion_estrategica.pdf

Taula 2. Exemple d’una fitxa d’un pla d’acció

Línia estratègica LE2 Racionalitzar la gestió i organització per a ser 
més eficients

Descripció Adequar i optimitzar l’SI (servei d’informació) per a 
aconseguir homogeneïtat i millorar el rendiment
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Accions 1. Establir una plantilla per a la distribució de tasques. 
2. Analitzar els estats dels diferents mòduls. 
3. Dur a terme un manteniment general de l’SI.
4. Elaborar les instruccions de catalogació.
5. Definir el nivell de catalogació de les institucions.
6. Revisar les incidències de la nova aplicació de 
catalogació i implantar les millores.
7. Crear un quadre de comandament de l’SI.

Objectius 
operacionals

OO16. Racionalitzar la gestió i organització de l’SI.
OO17. Optimitzar i racionalitzar l’explotació dels 
indicadors de cada grup de treball.

Indicadors Nre. d’instruccions.
% de correccions.
% de millora del rendiment de les tasques bàsiques.
% d’indicadors automatitzats.

Font: CIDO (Cercador d’Informació i Documentació Oficials) (2015). Planejament estratègic 2015-2017. 
http://cido.diba.cat/media/pdf/Planejament_estrategic.pdf 

1.1.4. Fase de síntesi

Un cop recopilada tota la informació arriba el moment que el comitè 
coordinador redacti el pla estratègic, que típicament estarà format per:

•	 Introducció.
•	 Missió.
•	 Visió.
•	 Valors.
•	 Anàlisi DAFO.
•	 Factors crítics d’èxit.
•	 Eixos estratègics.
•	 Objectius estratègics i operacionals agrupats per eixos estratègics.
•	 Annex I. Fitxes de tots els plans d’actuació aprovats.
•	 Annex II. Planificació economicofinancera.

És important fer una presentació formal del pla a tota l’organització 
per tal de donar rellevància i fiabilitat al projecte.

Hi ha organitzacions que inclouen presentació, un sumari execu-
tiu, part de l’anàlisi interna de la unitat d’informació, etc. L’objectiu 
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final és presentar un document que reflecteixi clarament el model 
d’unitat d’informació que volem ser i quines eines farem servir per 
a assolir aquest model.

1.2. Seguiment de l’estratègia

La implementació dels projectes estratègics s’ha de considerar un 
dels aspectes més fonamentals i complexos de la planificació estra-
tègica.

Accions que s’han de tenir en compte per a una bona execució es-
tratègica:

•	 Assignar els recursos humans i financers proporcionals a l’esforç 
de l’execució estratègica.

•	 Les polítiques i procediments han d’estar dissenyats correcta-
ment.

•	 Reconèixer el pla d’acció perquè els executors puguin fer les tas-
ques amb eficiència.

Hi ha diferents eines per a la gestió de projectes que ens ajudaran 
en la implementació i seguiment del pla. Són instruments genèrics 
que haurem d’adaptar a cada necessitat. La fitxa del pla d’acció serà 
el valor descriptiu i comunicatiu de l’objectiu. També podrem usar 
diagrames de Gantt12 per a tenir una representació gràfica del desen-
volupament del projecte. Hi ha moltes eines que podem fer servir, 
però el que serà important és identificar i utilitzar les que s’adeqüin 
a les nostres necessitats.

12 El diagrama de Gantt és una eina de gestió usada per a la planificació i 
seguiment de les tasques. Hi ha una iniciativa de codi obert GNU que ha 
desenvolupat un programa que permet crear diagrames de Gantt de la distri-
bució de les tasques d’un projecte a curt, mitjà o llarg termini d’una manera 
àgil, eficaç i ràpida. Gantt Project. http://www.ganttproject.biz/

http://www.ganttproject.biz/
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L’objectiu d’aquestes eines és establir un sistema de control sobre 
l’avenç del projecte, els resultats i l’impacte. El seguiment i l’avaluació 
dels plans estratègics serveixen per a tenir informació i conèixer-ne la 
utilitat, donar suport a la presa de decisions i valorar la continuïtat.

El procés de seguiment i avaluació està íntegrament lligat a l’ús d’in-
dicadors tangibles per al control de l’evolució dels objectius.

Adjuntem una captura de pantalla dels indicadors publicats a la pà-
gina web de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra de Barce-
lona:

Font: UPF (2000). Biblioteca i Informàtica. CRAI. https://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qci/qciind.html

1.3. Elements per a l’èxit del pla

Cap objectiu no es podrà assolir sense l’acció humana. La gestió dels 
recursos humans per a la consecució d’un pla estratègic és bàsica, 
entre altres coses perquè implementar millores implica canvis i la 
majoria de les persones hi som reticents. Els canvis poden fer que 
les persones sentin que han perdut el control sobre la situació i, en 
general, sobre el territori que creuen dominar.

Els bons gestors són aquells que saben delegar responsabilitats i in-
corporar les aportacions en el procés de canvi, incentivant la impli-
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cació de tot l’equip al nou escenari, convidant que tothom s’involu-
cri, impulsant els diferents equips de treball, així com fent participar 
tot el personal en la redacció del pla i implicant-los en l’execució. 
Valorar i prestar molta atenció a les aportacions personals serà bàsic, 
ja que ells són els qui tenen un tracte directe amb els usuaris.

Incloure a les accions dels diferents objectius la formació del perso-
nal per a la millora del seu desenvolupament professional i la cor-
recta consecució de l’objectiu serà clau per a complir els objectius.

També es podrà establir un sistema d’avaluació personal anual, atès 
que s’ha demostrat que és una molt bona eina.

«Avaluació de l’assoliment i la seva utilitat i objectiu

És una eina molt útil en la gestió dels recursos humans i és molt polivalent 

perquè en funció dels resultats obtinguts es dissenyen plans de formació i 

millora ajustats a les necessitats reals del treballador, plans de carrera més reals.

La gestió de l’avaluació de l’assoliment d’objectius serveix per al cap i per 

al treballador per diverses raons:

•	 Gestionar la persona de manera més justa.

•	 Comprovar l’eficàcia dels processos de selecció de personal (quan se 

selecciona un candidat es fa una predicció sobre el seu rendiment fu-

tur i amb l’avaluació es pot comprovar si la predicció s’ha acomplert 

o no).

•	 Definir criteris retributius individuals i de grup en relació amb els 

assoliments.

•	 Detectar els aspectes que s’han de millorar en la gestió i en la realitza-

ció de la feina i les mancances de formació.

•	 Promocionar les persones a altres llocs de treball.

•	 Millorar la comunicació interna i les relacions entre el cap i els su-

bordinats.

•	 Afavorir el bon ambient laboral per la voluntat sincera de l’empresa 

d’afavorir el desenvolupament dels seus treballadors.

•	 Millorar l’ajust persona/lloc de treball permetent redissenyar-los, fer 

rotacions de llocs.
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•	 Conèixer les capacitats, motivacions i expectatives del personal i po-

der assignar les responsabilitats de manera més adient.

•	 Detectar treballadors amb potencial de promoció i establir plans de 

carrera i de successions.

•	 Establir els objectius laborals nous i revisar els de l’any anterior.»

Font: Gil i Costa (2012). Guia per a la gestió dels recursos humans de la 

PIME. http://www.focusgi.cat/uploads/metodologia/2014/Guia%20

per%20a%20la%20gesti%C3%B3%20dels%20recursos%20humans%20

de%20la%20PIME.pdf

Altres elements que s’han de tenir en compte per a l’èxit de la 
implementació són:

•	 Els objectius han d’estar totalment en línia amb els objectius de 
l’organització mare.

•	 Les accions hauran de ser realistes.

•	 Dur a terme una revisió sistemàtica del pla, reconèixer els errors 
i ser capaços de fer modificacions.

•	 Comunicar el pla i, sobretot, informar dels èxits.

•	 Tenir present que l’organització vol «resultats» més que no pas 
que «es treballi molt».

I les dificultats principals per a dur a terme el seguiment del pla solen 
ser:

•	 El dia a dia del servei acaba postergant les decisions més impor-
tants. Per a trencar aquesta dinàmica ajudarà fer reunions curtes 
i operatives per a pensar en l’estratègia i en la concreció.

•	 Falta de creativitat i d’iniciativa. Hem de procurar fomentar 
la comunicació, el treball en equip, les relacions interperso-
nals, establir metes i celebrar els assoliments, reconèixer la 
feina ben feta.
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•	 Manca d’incentius econòmics i no econòmics. A tothom li 
agrada veure reconeguda la seva feina. No sempre es té la capa-
citat econòmica necessària per a recompensar la feina ben feta 
mitjançant el sou; per tant, caldrà ser imaginatiu a l’hora de tro-
bar altres formes de reconeixement adaptades a les necessitats de 
cada persona, com la flexibilització d’horaris o la formació.

•	 Resistència al canvi. Caldrà fer un acompanyament molt proper 
a les persones que veuran modificades les seves tasques i ajudar-
los que prenguin consciència que l’entorn canvia. Aquests canvis 
també s’hauran de veure reflectits en el seguiment del pla.



Les solucions
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Pla estratègic de la biblioteca hospitalària Doctora Monturiol 
2017-2022

La biblioteca hospitalària Doctora Monturiol (BDM) forma part d’un 
hospital, i ens cal definir què és un hospital per tal que el pla estra-
tègic de la biblioteca vagi en consonància amb l’organisme al qual 
pertany.

Un hospital es defineix com un edifici que té funcions relacionades 
amb la malaltia, la curació i la salut, i en el qual resideixen malalts 
durant períodes de temps variables per a utilitzar els seus mitjans 
sanitaris, tant si és per diagnosi o per al tractament de la malaltia.

Com a hospital universitari pretén vertebrar i desenvolupar la re-
cerca i la docència de qualitat en ciències de la salut pública amb 
l’objectiu de respondre als problemes de salut de la població.

Durant els anys que han estat condicionats per l’impacte de la crisi 
econòmica, pels canvis que s’han produït en l’entorn, per la incer-
tesa viscuda i que encara predomina actualment, s’ha fet un esforç 
important per a la bona governança, la transparència i el rendiment 
de comptes. Tot dins d’una estratègia de potenciació de la reputació. 

Així, l’Hospital Can Coromines és un centre sanitari viu i dinàmic 
que treballa intensament en la millora contínua del servei que presta 
als ciutadans. Les últimes obres adoptades han facilitat la informació 
a les persones usuàries, s’ha reduït el temps d’espera, s’ha augmentat 
la capacitat d’atenció assistencial i s’han ampliat i millorat les ins-
tal∙lacions per a fer-les més confortables tant per als professionals 
com per als ciutadans.

1. Introducció

La BDM ha sofert algunes retallades en la dotació de recursos fruit de 
la crisi econòmica global que afecta totes les universitats i el sector 
sanitari en general. Davant d’aquest escenari calen eines que ens 
ajudin a optimitzar els recursos i a cercar noves oportunitats que 
ens permetin abordar els reptes de futur provinents dels seus grups 
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d’interès. Aquest pla ens ajudarà a establir les línies i objectius de fu-
tur mitjançant la participació. La consecució dels objectius establerts 
ens ha de permetre assolir la nostra missió.

La BDM ha de ser la porta d’accés per als estudiants i professionals 
sanitaris a les eines per a la recerca científica de qualitat i per a cul-
minar els seus projectes de recerca amb la millor qualitat possible.

En l’elaboració d’aquest document ha participat, de forma directa, 
tot el personal de la BDM i, de forma indirecta, mitjançant enques-
tes, reunions i entrevistes, doctors, infermeres, residents, docents i 
estudiants.

Taula 3. Relació dels stakeholders que es va tenir en compte per a la redacció del 

pla

Grups externs Grups interns

Pacients i familiars de pacients
Grups de la comunitat
Grups professionals
Altres biblioteques
Fundacions
Grups de suport
Patrocinadors
Premsa

Metges
Infermers
Administració de l’hospital
Personal de l’hospital
Departaments de l’hospital
Membres de la junta i direcció de 
l’hospital
Estudiants i metges residents
Voluntaris
Hospitals afiliats

El pla estratègic és el document en el qual es plasmen el conjunt 
d’intencions, projectes i objectius, on els responsables de la BDM 
reflecteixen quina és l’estratègia, les directrius i els comportaments 
que ha de seguir la biblioteca durant els propers cinc anys.

Aquest pla estratègic pretén optimitzar la gestió interna i endegar 
noves accions que milloraran l’oferta de serveis de la biblioteca. In-
tenta concretar la formulació dels seus objectius per a treballar, de 
manera racional, eficaç i amb una eficiència demostrable. També 
serà la matriu dels plans de gestió anuals dels propers anys per tal 
d’avançar en la qualitat del servei.
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2. Missió

La missió de la BDM és oferir un sistema d’informació i coneixe-
ment de qualitat que ajudi a millorar l’assistència al malalt. La BDM 
crea i manté un entorn d’aprenentatge estimulant per als estudiants, 
professionals sanitaris, professorat i pacients, i contribueix a la con-
secució dels objectius acadèmics i científics de tota la comunitat de 
l’hospital.

3. Visió

La BDM vol ser el referent en recursos per a la docència, l’aprenen-
tatge i la recerca en temes de salut, especialment en relació amb 
l’atenció al pacient.

4. Valors

Els valors de l’HCC són:

• Professionalitat.
• Acolliment.
• Compromís.
• Creativitat.

Des de la unitat d’informació s’ha treballat a partir d’aquests valors 
per a identificar els conceptes clau propis:

• Qualitat i innovació.
• Ètica i integritat.
• Empatia.
• Excel∙lència en la pràctica professional.
• Treball en equip.
• Responsabilitat i compromís social.

Aquests valors propis marcaran la redacció dels objectius estratègics 
de la unitat d’informació, dels quals sortiran les línies de treball que 
seguiran l’estratègia dels valors generals de l’HCC.
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5. DAFO

Mitjançant grups de discussió (focus groups) amb diferents professionals 
sanitaris usuaris i no usuaris de la biblioteca, es van identificar debilitats 
i fortaleses del servei. El mètode utilitzat va ser reunions en petits grups 
on es formulaven dues o tres preguntes genèriques per a induir al de-
bat. També es va desenvolupar una enquesta de tipus LibQUAL+ (2016, 
https://www.libqual.org/home) que va comparar les percepcions dels 
usuaris sobre el servei en relació amb les seves expectatives.

El comitè estratègic va analitzar les dades recollides i les va contrastar 
amb l’anàlisi de l’entorn; del resultat es van identificar les amenaces 
i oportunitats. El sistema que es va fer servir va ser el de l’auditoria 
estratègica: analitzant l’encaix en l’organització, identificant les ex-
pectatives dels diferents usuaris i estudiant els usuaris potencials, els 
plans d’estudi, els mètodes docents i les línies de recerca.

Un cop acabada l’anàlisi de les dades es va redactar el DAFO, que 
esdevindrà el diagnòstic per a la identificació dels FCE i el punt de 
partida per a la redacció dels objectius estratègics.

Debilitats internes:

• Fragilitat del programari propi.
• Dificultat de coordinació amb els diferents serveis de l’hospital.
• Falta d’implicació d’alguns directius del centre.
• Poca comunicació i difusió de recursos i serveis.
• Falta d’identificació i definició de processos i de manuals de pro-

cediment.
• Falta d’aplicació d’indicadors en els serveis que s’ofereixen.
• Percentatge de personal contractat.
• Inexistència de recollida sistemàtica d’enquestes de satisfacció.
• Limitacions espacials.

Fortaleses internes:

• Elevat grau d’acceptació de les TIC per part dels assistencials.
• Alt nivell de coneixements en TIC dels professionals bibliotecaris.
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• Confiança en la unitat per part de la resta de treballadors.
• Relació cost-eficiència molt positiva.
• Formació contínua de tots els treballadors i ganes d’adaptar pro-

gramari a les necessitats de l’ús.
• Existència de mecanismes de participació.
• Actitud positiva del personal davant dels processos de can-

vi.
• Intercanvi de recursos amb altres biblioteques sanitàries.
• Normatives per a la gestió.
• Bons recursos electrònics.

Amenaces externes:

• Excessiva dependència dels canvis a la direcció.
• Crisi econòmica i baixada de pressupostos generals que es veu 

reflectida en la nostra activitat.
• Poc marge de maniobra en planificació dels objectius de l’entitat.
• Dependència del departament d’informàtica, que està saturat per 

a nous desenvolupaments.
• Poc coneixement de plans docents i grups de recerca.
• Manca de canals de comunicació amb alguns serveis.
• Cost de l’edició científica comercial.
• El món de les editorials és molt canviant i contínuament es pro-

dueixen fusions i vendes; els acords establerts poden ser revocats 
amb molta facilitat.

Oportunitats externes:

• Cursos de formació especialitzats per al personal bibliote-
cari.

• Maximitzar el grau d’implicació de tots els grups d’interès.
• Decisions importants que condueixen a l’estalvi econòmic i a la 

millora de les condicions de treball.
• Noves tecnologies que poden facilitar les ajudes en línia.
• Pla estratègic de gestió.
• Més integració en el context de la institució.
• Nou model educatiu orientat a l’aprenentatge.
• Insistir en el suport institucional.



54

• Ampliar la cooperació amb altres biblioteques hospitalàries uni-
versitàries.

• Instaurar plans d’avaluació i sistemes de certificació.

6. Factors crítics d’èxit

Aquests cinc factors seran els conceptes clau que haurem de tenir 
presents en tot el desenvolupament perquè el pla estratègic sigui un 
èxit i, en conseqüència, la biblioteca millori el seu funcionament i 
rendiment:

• Formació contínua del personal.
• Satisfacció de l’usuari.
• Treball en equip.
• Participació en la innovació i recerca.
• Disponibilitat de recursos de qualitat.

7. Eixos estratègics

• Docència i recerca.
• Tecnologia.
• Comunicació i difusió.
• Component humà i organització.
• Recursos i serveis.

a) Docència i recerca

Objectiu estratègic: donar suport als grups de recerca i col∙laborar-hi 
proporcionant-los la informació, l’accés als serveis i als recursos bi-
bliogràfics i documentals necessaris perquè desenvolupin la seva 
activitat docent i investigadora, i també difondre el patrimoni in-
tel∙lectual produït i garantir-ne la conservació, la preservació i la di-
fusió.

1. Objectius operacionals

1.1. Establir reunions periòdiques amb els grups de recerca per a de-
senvolupar guies temàtiques i recursos ajustats a les seves necessitats.
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1.2. Posar en marxa el repositori institucional de publicacions de 
membres de l’hospital i la seva presentació a departaments i grups 
de recerca.

1.3. Dur a terme processos d’avaluació de la col∙lecció mitjançant 
un calendari d’actuacions (publicacions periòdiques, recursos elec-
trònics, bibliografia recomanada i parts concretes de la col∙lecció).

1.4. Establir un calendari d’avaluacions de la bibliografia recomana-
da en totes les titulacions mitjançant un informe detallat per titula-
ció i assignatura.

1.5. Incrementar l’oferta de recursos electrònics accessibles en remot 
establint un mecanisme d’anàlisi dels recursos disponibles per a va-
lorar les possibilitats de contractació.1

b) Tecnologia

Objectiu estratègic: innovar i disposar dels recursos informàtics ne-
cessaris per a millorar la gestió de la biblioteca i els seus serveis.

2. Objectius operacionals

2.1. Establir un protocol regular d’actuació amb el Servei d’Informà-
tica per a desenvolupar projectes i aplicacions de la biblioteca que 
permeti fer el seguiment de les aplicacions desenvolupades, la cor-
recció d’errors, la inclusió de millores i l’anàlisi i proposta de nous 
desenvolupaments.

2.2. Elaborar un document d’especificacions tècniques aplicable a la 
contractació de recursos.

1 La majoria de la documentació sanitària és de pagament, però també n’hi 
ha molta de gratuïta que s’ha d’analitzar i, si cal, integrar en el catàleg sabent 
que els recursos econòmics són limitats.
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2.3. Agilitar els procediments per a garantir l’accessibilitat de tots els 
recursos electrònics contractats o recomanats mitjançant la pàgina 
web.

2.4. Actualitzar el catàleg i adaptar-ne l’estructura i els continguts 
a les noves necessitats i serveis requerits pels usuaris i el mateix 
servei.

2.5. Implementar un nou programa que permeti agilitar les coman-
des i reclamacions en la compra de material bibliogràfic.

c) Comunicació i difusió

Objectiu estratègic: potenciar la comunicació interna i externa del 
servei desenvolupant accions efectives de difusió i promoció adap-
tades als diferents segments d’usuaris que proporcionen una major 
visibilitat dels serveis i recursos oferts. Totes aquestes accions queda-
ran integrades en un pla de màrqueting.

3. Objectius operacionals

3.1. Establir la segmentació de la nostra audiència per tal de fer 
una anàlisi sistemàtica de les necessitats dels nostres usuaris i no 
usuaris.

3.2. Continuar amb l’elaboració i difusió del butlletí de la biblio-
teca.

3.3. Establir millors i més evidents canals de difusió de les novetats i 
notícies tant en l’àmbit presencial com en el virtual.

3.4. Disposar d’una imatge visual corporativa (logotip).

3.5. Mantenir l’ús de materials promocionals tradicionals i obrir-ne 
de nous.

3.6. Establir campanyes de correu electrònic dirigides a públics con-
crets.
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3.7. Establir reunions periòdiques amb la direcció, gestió/adminis-
tració i professionals sanitaris per a millorar els serveis i adaptar-los 
a les necessitats de cada segment.

d) Component humà i organització

Objectiu estratègic: fomentar el desenvolupament dels perfils pro-
fessionals adaptats a les noves necessitats i consolidar i incrementar 
una plantilla adequada assegurant la promoció i la millora contínua 
que garanteixi un bon clima de treball i que afavoreixi la participa-
ció del personal en la consecució dels objectius del servei.

4. Objectius operacionals

4.1. Analitzar les necessitats de personal per a aconseguir una planti-
lla adequada quantitativament i qualitativament en relació amb els 
serveis que es presten.

4.2. Fer enquestes periòdiques de clima laboral.

4.3. Implementar l’avaluació anual personalitzada de l’anàlisi de 
capacitats.

4.4. Fomentar el reciclatge i la formació contínua del personal en 
continguts específics de les tasques que duen a terme.

4.5. Elaborar els manuals de procediment dels processos clau.

4.6. Assentar com a mètode de treball la planificació per objec-
tius.

4.7. Elaborar els indicadors de gestió del servei i establir la metodo-
logia de recollida de dades per a la seva aplicació.

e) Recursos i serveis

Objectiu estratègic: desenvolupar i potenciar l’oferta i la utilització 
dels recursos i serveis aprofitant les possibilitats que ofereix l’entorn 
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virtual i adaptant-los a les necessitats que requereix l’espai europeu 
d’educació superior. Per aquesta raó, la biblioteca ha de disposar de 
les eines i dels espais adequats.

5. Objectius operacionals

5.1. Garantir una col∙lecció de recursos electrònics adequada a les 
diferents àrees temàtiques.

5.2. Integrar els fons bibliogràfics existents en els departaments, ser-
veis o unitats en el catàleg bibliogràfic.

5.3. Oferir cursos de formació dels diferents serveis per als profes-
sionals sanitaris mitjançant una plataforma de formació en línia, i 
cursos presencials sobretot per a les noves incorporacions.2

5.4. Crear un servei que sigui un programa d’atenció als investiga-
dors per a oferir informació molt especialitzada i actualitzada de les 
seves àrees de recerca.

5.5. Actualització del reglament de la biblioteca.

5.6. Elaborar i dur a terme enquestes bianuals d’ús i satisfacció dels 
usuaris, i també enquestes específiques dels recursos i els serveis que 
s’ofereixen.

8. Annex I. Fitxes de tots els plans d’actuació aprovats

Cada objectiu operacional tindrà la seva fitxa amb el seu pla d’actu-
ació i es generarà un calendari de totes les actuacions.

Incloem una fitxa a tall d’exemple:

2 Molts professionals sanitaris no tenen temps de buscar informació, i quan 
s’hi posen, sovint no troben el que cerquen. Però per a poder fer bé la seva 
feina necessiten informació actualitzada i contrastada sobre evidències, diag-
nòstics i tractaments. La formació en la cerca serà molt important.
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Eix estratègic Docència i recerca

Objectiu 
estratègic

Donar suport als grups de recerca i col∙laborar-hi 
proporcionant-los la informació i l’accés als serveis i als 
recursos bibliogràfics i documentals necessaris perquè 
desenvolupin la seva activitat docent i investigadora, 
i també difondre el patrimoni intel∙lectual produït i 
garantir-ne la conservació, la preservació i la difusió.

Objectiu 
operacional

Posar en marxa el repositori institucional de publicacions 
de membres de l’hospital i la seva presentació a 
departaments i grups de recerca.

Tasques

1. Definir les característiques de contingut i estructura 
que haurà de tenir la base de dades. Generar un 
document amb les especificacions. Haurà d’incloure 
objectius, camps, vistes que haurà de tenir, workflow dels 
documents, taxonomia i idiomes de la interfície.
2. Definir les característiques tècniques que es volen. 
Haurà d’estar programat amb programari lliure, a quin 
servidor s’allotjarà, accessible per a tothom o no, etc. 
Aquest apartat s’haurà de consensuar amb Informàtica.
3. Demanar pressupost a diverses empreses externes. 
S’ha descartat que es pugui desenvolupar des 
d’Informàtica.
4. Aprovació del pressupost i sol∙licitud de l’encàrrec.
5. Un cop estigui a producció, definir el manual de 
procediment i qui serà el responsable de l’actualització.
6. Fer pública la base de dades, els objectius i els 
processos que s’hauran de seguir per a incorporar 
material.
7. Establir una política de publicitat perquè els 
professionals siguin conscients que hi ha aquest recurs i 
que s’ha d’alimentar amb les seves aportacions.

Equip

• Document d’anàlisi de contingut i estructura. 1 docu-
mentalista, coneixedor de les fonts d’informació i les 
necessitats dels usuaris.

• Document d’anàlisi tècnica. 1 documentalista + 1 infor-
màtic de suport informàtic de l’hospital.

• Sol∙licitud de pressupost: 1 documentalista.
• Desenvolupament: 1 documentalista que farà el segui-

ment + l’empresa informàtica contractada.
• En paral∙lel al desenvolupament, la biblioteca redactarà 

el manual de procediment: 1 documentalista.
• Entrada de continguts: 3 documentalistes.
• Publicació i manteniment de l’eina: 1 documentalista.
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Eix estratègic Docència i recerca

Terminis

1. Document d’anàlisi de contingut i estructura: 01/09 - 
15/09.
2. Document d’anàlisi tècnica: 16/09 - 30/09.
3. Sol∙licitud de pressupost: 01/10 - 15/10.
4. Desenvolupament: 16/10 - 15/12.
5. En paral∙lel al desenvolupament, la biblioteca redactarà 
el manual de procediment.
6. Entrada de continguts: 15/12 - 15/01.
7. Publicació i manteniment de l’eina: 16/01.

Recursos Per a aquest projecte el recurs més important és el temps.

Cost 

• Les hores dedicades dels professionals de la biblioteca 
per al desenvolupament, la posada en marxa i el man-
teniment.

• La compra del CMS, que es preveu que sigui de 1.500 € 
a 2.300 €.

• S’haurà de valorar si l’eina té un cost d’allotjament i 
manteniment. En principi es preveu que estigui als ser-
vidors de l’hospital; per tant, no tindrà un cost directe 
per a la biblioteca.

Indicadors  
de seguiment

1. % d’entrades.
2. Total hores que el documentalista dedica a actualitzar 
la base de dades.
3. % de queixes web.
4. Nre. de visites web.
5. % d’usuaris recurrents.
6. % de rebot.
7. Grau de satisfacció dels usuaris del web.

9. Annex II. Planificació economicofinancera

La planificació economicofinancera ens ha de permetre dibuixar 
l’evolució del pressupost relacionant les accions previstes en el pla 
estratègic amb la gestió pressupostària.

Com sempre, estem parlant d’un pla de futur; per tant, no sabem del 
cert si es complirà, i més tenint present que les institucions públi-
ques fan el pressupost anualment. Però cal fer l’exercici de calcular-lo 
per a anar-lo ajustant cada any segons l’evolució de les assignacions.
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«La biblioteca com a tal no tindrà un pressupost a part del propi del 

centre, però és una unitat de servei que genera despesa, ha de cobrir unes 

necessitats específiques per al seu funcionament i requereix certes inver-

sions de manera habitual que li són pròpies i a les quals cal prestar una 

atenció determinada. 

Els conceptes amb els quals s’expressen aquests requeriments de finança-

ment no sempre signifiquen el mateix que els homònims reflectits en 

les partides comptables del pressupost del centre, per la qual cosa corres-

pon a la gerència enquadrar i satisfer aquestes necessitats en els capítols 

econòmics adequats.»

Font: CSIC (2006). T4 Presupuesto de la biblioteca. http://biblioteca.cchs.

csic.es/docs/proyecto_biblioteca/T4PresupuestodelaBiblioteca.pdf
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Personal

Personal de plantilla
Personal temporal
Formació i desplaçaments

Infraestructura

Manteniment i reparació
Sistema antiincendis
Armaris compactes
Instal∙lacions informàtiques
Material informàtic
Subministraments (llums, 
gas i aigua)

Conservació i difusió del 
fons
Neteja ordinària de fons 
bibliogràfics
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Inversions

Monografies
Revistes
Bases de dades
Inversions en noves 
tecnologies

Comunicació

Publicacions de fulletons
Fotocòpies
Material d’oficina

Representació

Associacions professionals
Participació en congressos

Subcontractacions

Desenvolupaments web

Seguidament inclourem un resum de justificació i explicació de la 
despesa per tal que la direcció pugui valorar les diferents partides i 
evolució del pressupost.

10. Conclusió

La solució presentada en aquest document només és un exemple 
fictici del que podria ser un pla estratègic. Cada organització o unitat 
d’informació, abans d’engegar un pla estratègic, haurà de valorar i 
conèixer els recursos de què disposa, no per a deixar de fer-lo, sinó, 
al contrari, per a tirar-lo endavant amb garanties d’èxit. El nombre 
d’objectius pot ser molt variat i caldrà ser realista però també inno-
vador.
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Res no dura per sempre, i allò que ahir funcionava, potser no 
ens servirà demà. 

Planificar té molt a veure amb innovar, amb aprendre i canviar, amb 
imaginar noves maneres de treballar i de satisfer les necessitats dels 
nostres usuaris. Cal atrevir-se a pensar diferent per a avançar.
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