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1. INTRODUCCIÓ 

La Fundació Ampans va redactar el seu primer Pla estratègic l’any 2006 inaugurant d’aquesta manera una nova metodologia i forma de treball inspirada 

en la necessitat d’anticipar-se al futur per tal d’assolir uns resultats més satisfactoris. 

El  pla estratègic de la Fundació Ampans es un punt de parada i reflexió que ajuda a la nostra entitat a orientar i a definir quins objectius i accions em de 

preveure avui per assolir el futur que volem per a les persones amb discapacitat intel·lectuals i els seves famílies.  

El pla estratègic ens permet desenvolupar els punts fort de l’organització i a aprofitar les oportunitats, també és un suport per superar els punts febles i 

amenaces i circumstancies canviants que afecten a l’organització.  

És voluntat d’aquest pla estratègic ser un marc clar que: 

 Orienti i clarifiqui el futur. 

 Unifiqui voluntats i alineï a l’organització al voltant d’objectius compartits. 

 Creï consens. 

 Ordeni i disciplini la presa de decisions i la implementació d’accions. 

 Generi cultura de pensament estratègic. 

 Identifiqui i resolgui grans qüestions que afecten a l’organització. 

 Millori la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.  

  



2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC. 

El procés d’elaboració del present pla estratègic queda esquematitzat en la figura inferior: 

 

Per a l’elaboració del pla estratègic 2015-17 han participat: 

 86 treballadors d’Ampans.  

Definició del Pla estratègic 

 Revisió missió i valors  

 Revisió política  

 Revisió mapa processos. Sistema de gestió integrat  

 Revisió organigrama i gestió RRHH 

 Anàlisis riscos. 

 Anàlisis factors claus d’èxit  

 Revisió línies estratègiques  

 Definir objectius estratègics.  

 Elaborar pressupost mig/llarg termini.  

 Determinar aliances.  
 

Definició del Pla de Gestió de 

centres i serveis 

 

 Definir accions  

 Elaborar pressupost anual de 
centre/servei   
 

DAFO  

Anàlisi necessitats i expectatives GI i 

entorn 

 Enquestes satisfacció.  

 Suggeriments, queixes i felicitacions.  

 Demandes clients.  

 Compliment legislació  

 Anàlisis atur i dades demogràfiques 

 Vigilància tecnològica  

 Anàlisis grups d’interès (Focus group, reunions 
avaluació desenvolupament professional, etc.) 

 Evolució discapacitat  

 Context econòmic i de mercat  

 Sector discapacitat P03 

Compliment 

de la missió i 

visió 

Estratègia 

establerta i 

alineada amb la 

missió i la visió  

 

Anàlisi rendiment i capacitat 

 No conformitats.  

 Auditories internes.  

 Auditories externes 

 Revisió processos.  

 Revisió per direcció  

 Assoliment plans de gestió 

 Assoliment pla estratègic 

 Oportunitats de millora 

 Resultats clau (econòmics i no econòmics) 

 Quadre comandament i Indicadors.  

 Comparacions Benchmarks (FOCA, PIC, altres) 

 Avaluació d’aliats  

 Avaluació proveïdors 

 Autoavaluació EFQM 

 Autoavaluació FEAPS 

 Anàlisi tecnologia Ampans 
 

 

Definició del Pla 

de Gestió Anual 

 Definir accions i 
projectes 

 Elaborar pressupost 
anual P16 
 

Comunicar el Pla estratègic i 

Plans de gestió anuals. 

Desenvolupar els plans de 

Gestió anuals 

 

file://webserver/iso_ocul$/ISO9001_2000/Proces1003/Procediment/P03.docx
file://webserver/iso_ocul$/ISO9001_2000/PROCES1016/Procediment/P16.docx


 13 experts extens externs (valoració constatacions i DAFO)  

 Suport metodològic i anàlisis de l’entorn per “Antares Consulting” . 

 El membres del Patronat de la Fundació Ampans. 

 

 

  



3. CLAUS ESTRATÈGIQUES 2015-17.  

 

 

CLAUS ESTRATEGIQUES 

1. Innovar models assistencials mantenint i adaptant els serveis actuals. 

2. Atendre la demanda de persones amb DI Bages.  

3. Atendre la demanda persones DI a altres zones  amb mancances.  

4. Atendre a nous col·lectius.  

5. Crear nous negocis i noves vies de finançament  disminuint la dependència de les administracions.  

6. Incorporar  les tecnologies de la informació i comunicació.  

7. Millorar la preparació del personal especialment en els nous reptes. 

8. Millorar els sistemes d’anàlisis de l’entorn, sector i competència.  

9. Impulsar la presència social i la visibilitat i valor de la marca dins i fora de la comarca.  

10. Cooperar amb altres agents i sistematitzar les aliances.  

11. Aconseguir el compromís i la pertinença  dels grups d’interès.  

12. Potenciar visió comercial i productiva en els serveis laborals.  

13. Potenciar el coneixement.  

 

 

  



4. PLA ESTRATEGIC I EXEMPLES D’ACCIONS REPRESENTATIVES 

 

Eix 

estratègic 
Objectius estratègics Accions Clau estratègica 
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Millorar la qualitat de vida 

Atenció a l'envelliment  
1. Innovar models assistencials mantenint i adaptant els 
serveis actuals. 

Suport conductual positiu.  
1. Innovar models assistencials mantenint i adaptant els 
serveis actuals. 

Model suport per a les persones amb autisme.  
1. Innovar models assistencials mantenint i adaptant els 
serveis actuals. 

Potenciar els entorns comunitaris i 

inclusius. 

Promoure serveis de proximitat  inclusius i 
comunitaris . 

1. Innovar models assistencials mantenint i adaptant els 
serveis actuals. 

Elaborar  un programa d'oci i lleure inclusiu 
fora hores servei.  

 1. Innovar models assistencials mantenint i adaptant els 
serveis actuals. 

Definir l’escola com a Centre de recursos 
1. Innovar models assistencials mantenint i adaptant els 
serveis actuals. 

Afavorir que la persona amb 

discapacitat pugui participar i  

prendre les seves pròpies  decisions 

Pla de participació d'usuaris. 
1. Innovar models assistencials mantenint i adaptant els 
serveis actuals. 

Dissenyar un pla de reconeixement de  les 
persones usuàries.   

  

Dissenyar un pla d'actuació dels continguts a 
traduir en lectura fàcil.  

  

Promoure la transició al treball i la 

inserció laboral a la EO i/o CET 

Crear més llocs de treball en el CET.     

Impulsar noves línies de treball.  
 5. Crear nous negocis i noves vies de finançament  
disminuint la dependència de les administracions. 

Elaboració de projectes d'inserció per cercar 
fons privats de finançament .  

10. Cooperar amb altres agents i sistematitzar les aliances. 



Atendre la demanda de persones 

amb DI (Serveis Bages) 

Obrir Comtals II.  2. Atendre la demanda de persones amb DI Bages. 

Estudi de necessitats de demandes de respirs. 
Nens i TC. 

 2. Atendre la demanda de persones amb DI Bages. 

Residència de persones amb suport 
generalitzat i envelliment 

2. Atendre la demanda de persones amb DI Bages. 
1. Innovar models assistencials mantenint i adaptant els 
serveis actuals. 

2
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Donar suport i recolzament 

(orientació, assessorament, 

informació) 

Estudi de necessitats de demandes de respirs 
nens i TC.  

2. Atendre la demanda de persones amb DI Bages. 
1. Innovar models assistencials mantenint i adaptant els 
serveis actuals. 

Elaborar  un programa d'oci i lleure inclusiu 
fora hores servei.   

1. Innovar models assistencials mantenint i adaptant els 
serveis actuals. 

Revisar la política de beques per adaptar-ho a 
les noves necessitats econòmiques de les 
famílies. Concertació. 

  

Fomentar la participació, implicació  i 
relació de proximitat 

Desplegar pla participació famílies. 11. Aconseguir el compromís i la pertinença  dels grups 
d’interès. 
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Millorar la gestió per processos i la 

seva integració 

EFQM  + 500   

Implantar Business intelligence (BI) 
6. Incorporar  les tecnologies de la informació i 
comunicació. 

Millorar els sistemes d’anàlisi de 

l’entorn, sector i competència 

Revisió eines de messura de percepció (inclou 
enquestes societat 

8. Millorar els sistemes d’anàlisis de l’entorn, sector i 
competència. 

Millorar les eines de selecció,  de seguiment i 
implantació dels aprenentatges identificats en 
el  pla de benchmarking.  

13. Potenciar el coneixement. 

Assegurar una bona gestió basada en 

el codi ètic i els valors de l'entitat 

Associar-se al Pacto mundial.   
9. Impulsar la presència social i la visibilitat i valor de la 
marca dins i fora de la comarca. 

Incorporar la  "Gestió amb ètica" dins els 
processos Estratègics.  

  

Millora de l’eficiència amb l’ús de la 

tecnologia 

Implantar gestor documental  13. Potenciar el coneixement. 
6. Incorporar  les tecnologies de la informació i comun. 

Definir l'objectiu i continguts d'intranet 6. Incorporar  les tecnologies de la informació i comun. 

Incloure ús de noves tecnologies per les 
persones ateses (projecte vodafone, npt, etc) 

6. Incorporar  les tecnologies de la informació i comun. 

Disposar d'unes infraestructures  

adecuades   

Veure pla d'inversions.   

Veure pla de manteniment.    

Pla especial Sant Maria de Colmabella.   

Reduir l' impacte ambiental Veure el pla de medi ambient.   
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Desenvolupar, capacitar i implicar. 

Redactar Manual de Bones pràctiques en el 
treball. 

7. Millorar la preparació del personal especialment en els 
nous reptes. 

Desplegament pla participació i comunicació  11. Aconseguir el compromís i la pertinença  dels grups 
d’interès. 

Definició de les habilitats i les competències 
per lloc de treball amb la participació de 
persones que ocupen el lloc de treball i 
implantar valoració per competències. 

11. Aconseguir el compromís i la pertinença  dels grups 
d’interès. 
7. Millorar la preparació del personal especialment en els 
nous reptes. 

Millorar la Seguretat i Salut Veure pla de Salut i Seguretat.  

Lideratge  Actualitzar organigrama 7. Millorar la preparació del personal especialment en els 
nous reptes. 
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L Augmentar el suport, participació i 

comunicació amb la societat 

Pla de comunicació externa  9. Impulsar la presència social i la visibilitat i valor de la 
marca dins i fora de la comarca. 

Potenciar la web. 9. Impulsar la presència social i la visibilitat i valor de la 
marca dins i fora de la comarca. 
6. Incorporar  les tecnologies de la informació i 
comunicació. 

Potenciar  pla  voluntariat.  11. Aconseguir el compromís i la pertinença  dels grups 
d’interès. 

Celebració dels 50 anys . 11. Aconseguir el compromís i la pertinença  dels grups 
d’interès. 
9. Impulsar la presència social i la visibilitat i valor de la 
marca dins i fora de la comarca. 

Millorar l’impacte , presència i 
visibilitat social i el valor de la marca 

Marca Ampans 9. Impulsar la presència social i la visibilitat i valor de la 
marca dins i fora de la comarca. 

Cooperar i ser influents amb les 

administracions 

Col·laboració en programes conjunts amb les 
administracions. 

10.  Cooperar amb altres agents i sistematitzar les 
aliances. 
11. Aconseguir el compromís i la pertinença  dels grups 
d’interès. 
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Ser eficients en la gestió econòmica i 

austeritat en la despesa 

Compartir despeses estructurals amb d'altres 
CETS 

12. Potenciar visió comercial i productiva en els serveis 
laborals. 
10. Cooperar amb altres agents i sistematitzar les aliances. 

Diversificar 

fonts 

d'ingressos 

Rentabilitzar els actius 

Analitzar  inversions alternatives que assegurin 
flux d’ingressos constants a mig-larg termini 

1. Innovar models assistencials mantenint i adaptant els 
serveis actuals. 
2. Atendre la demanda de persones amb DI Bages. 
3. Atendre persones DI a altres zones  amb mancances. 
4. Atendre a nous col·lectius. 
5. Crear nous negocis i noves vies de finançament  
disminuint la dependència de les admin. 
13. Potenciar el coneixement. 

Posar en valor les inversions immobiliàries 
existents 

Coneixement Línia negoci formació.  

Creixement negocis 

cet 

Pla comercialització i estandardització catàleg 
productes elaboració pròpia (excepte vi, 
formatges) 

Atenció a nous 
col·lectius 

Analitzar necessitats d'altres col·lectius de risc 
dins i fora del Bages 

Elaboració de projectes i cercar fons privats de 
finançament per a itineraris de suport a la 
inserció 

Nous projectes di 
Bages  

Obrir Comtals II. 

Desenvolupar nous serveis per a persones amb 
discapacitat. 

Mantenir la solvència de l'entitat 

Establir un pla de viabilitat per a les seccions 
deficitàries.   

12. Potenciar visió comercial i productiva en els serveis 
laborals. 

Explorar vies de finançament europees. 5. Crear nous negocis i noves vies de finançament  
disminuint la dependència de les administracions. 
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Ser competitius 

Definir CANVAS de cada negoci . 
12. Potenciar visió comercial i productiva en els serveis 
laborals. 

Potenciar la botiga on-line 
12. Potenciar visió comercial i productiva en els serveis 
laborals. 
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Fomentar la innovació Desenvolupar la innovació a Ampans.  
1. Innovar models assistencials mantenint i adaptant els 
serveis actuals. 
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Desenvolupar Aliances Pla d'aliances. Valoració de les aliances.  10. Cooperar amb altres agents i sistematitzar les aliances. 

 

 

 


