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1. PRESENTACIÓ 
 
 
La qualitat de l’atenció és quelcom que, des de fa temps, és una preocupació per als professionals dedicats a l’atenció a les 

persones.  

 

Molts dels professionals del sistema de protecció a la infància tenen present el concepte de qualitat en les seves intervencions 

quotidianes. Però tota acció o iniciativa individual no planificada, condiciona l’aparició de diferents nivells de qualitat dins una 

mateixa organització. Aquesta circumstància pot anar en contra d’un dels pilars dels sistemes de protecció, l’equitat en l’accés i en 

l’atenció posterior prestada.  

 

Per aquest motiu, és important aunar els esforços i les iniciatives que, a tall individual i de dispositius particulars,  ja s’estan 

desenvolupant des de fa temps sota una concepció de millora de la qualitat com a manera de fer.  El Pla de qualitat neix amb una 

voluntat totalment integradora, en la que s’incardinin totes aquestes actuacions i les impulsades des de DGAIA. Progressivament 

s’anirà proposant el suport precís segons la fase de desenvolupament en què es trobi cada acció que es pugui recolzar des del 

Pla de qualitat.   

 

Aprofitant l’impuls que suposa el moment actual pels serveis socials i considerant les raons prèviament esmentades, la Direcció 

General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ha promogut, com a organització de l’Administració Pública de la 

Generalitat de Catalunya, que s’estudiï la situació basal del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.  
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El Servei de Planificació i Avaluació (SPA) de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència va sol·licitar a l’Institut 

Universitari Avedis Donabedian – UAB assistència tècnica i assessorament en matèria de qualitat per realitzar el diagnòstic del 

sector, centrant l’estudi en aquelles àrees vinculades directament amb l’atenció als infants i a llurs famílies. Els resultats d’aquest 

estudi diagnòstic han estat el punt de partida per establir les línies estratègiques del Pla de Qualitat.   

 

Amb aquesta iniciativa es pretén assegurar la millora contínua dels serveis oferts tant pel que fa a l’accés, com a la provisió i a la 

finalització de l’atenció, en la línia d’aconseguir una atenció més homogènia alhora que més personalitzada en totes i cadascuna 

de les actuacions dels EFIs, dels centres i dels EAIA, que s’adeqüi a les actuals i futures necessitats i exigències de la societat, 

garantint la seguretat dels infants protegits.  

 

La DGAIA fa explícit, mitjançant aquest Pla, el seu compromís amb la qualitat, situant-la a nivell estratègic dins de l’organització i 

convertint-la en el fil conductor que permetrà articular alguns dels canvis necessaris per afrontar els reptes de futur que es 

presenten al sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, fent de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a 

l’Adolescència un sistema progressivament més eficient.  
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2. INTRODUCCIÓ 
 
 
2.1 ANTECEDENTS 
 
 

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), conjuntament amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i 

Extutelats (ASJTET) i l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) depenen de la Secretaria d’Infància i Adolescència.  

 

L’estructura, l’ampliació de l’àmbit d’actuació i la descentralització del model de gestió de la Direcció General d’Atenció a la 

Infància i l’Adolescència (DGAIA) es va establir pel Decret 243/2005, de 8 de novembre, de modificació parcial de l’estructura del 

Departament de Benestar i Família – actualment denominat Departament d’Acció Social i Ciutadania -.  

 

L’estructura territorial està configurada de la següent manera: 

 

• Barcelona ciutat 

• Barcelona comarques 

• Girona 

• Lleida 

• Tarragona 

• Terres de l’Ebre  
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En aquesta estructura s’incardinaven els Equips Funcionals d’Infància (EFI), els Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència 

(EAIA) i el conjunt de centres residencials de diversa titularitat (centres propis, centres col·laboradors i centres de gestió delegada) 

i tipologia (centres d’acolliment, centres residencials d’acció educativa, centres residencials d’educació intensiva i serveis de pis 

assistit per a joves).  

 

De la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència depèn la Subdirecció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència, la qual inclou els diferents serveis i unitats centrals i, temporalment, el  Servei territorial de Barcelona ciutat. Així 

doncs, està integrada per: 

 

• Servei de Gestió Administrativa 

• Servei de Planificació i Avaluació 

• Servei de Suport Jurídic 

• Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI) 

• Servei d’Atenció a la infància i a l’adolescència de Barcelona ciutat 

 

El següent Gràfic 1 Interrelacions DGAIA representa les interrelacions existents entre els diferents dispositius i serveis que en 

formen part. 
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Gràfic 1: Interrelacions DGAIA
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2.2 MARC TEÒRIC 
 
Són moltes les definicions de qualitat; algunes d’elles es presenten a continuació: 

 

• Grau en el que les característiques d’un producte o servei compleixen els objectius per als que ha estat creat.  ISO 

• Idoneïtat, aptitud i adequació a la norma. Juran  

• El treball amb qualitat consisteix en dissenyar, produir i servir un be o servei que sigui útil, el més econòmic possible i de 

manera que satisfagui l’usuari. Ishikawa 

• Atenció de qualitat és el tipus d’atenció que maximitza el benestar del ciutadà després de tenir en compte el balanç  

de pèrdues i guanys esperats, contemplant el procés en totes les seves parts. Avedis Donabedian  

 

 

La major part dels autors coincideixen que la qualitat és un concepte multidimensional. Per establir les línies estratègiques del Pla 

de Qualitat s’han considerat les dimensions que configuren la qualitat segons el model PATH, en el marc del projecte europeu de 

la Organització Mundial de la Salut,  que estan representades en el Gràfic 2 Dimensions de la qualitat.  
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Gràfic 2: Dimensions de la qualitat 
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A continuació es descriuen, breument, les dimensions esmentades:  

 
• Efectivitat dels serveis o mesura en la que una determinada intervenció es presta de manera correcta, segons l’estat 
actual del coneixement, amb el propòsit d’aconseguir el resultat desitjat. Inclou l’avaluació de la pràctica. 
 

• Eficiència de la prestació de serveis o mesura del benefici assolit en relació amb els costos implicats en una intervenció, 
considerant els necessaris i els innecessaris.  
 

• Necessitats del personal, partint del fet que en el sistema de protecció a la infància els professionals són clau per garantir 
una correcta atenció als infants i a llurs famílies. Per millorar la satisfacció i implicació, cal considerar les seves necessitats, 
però també facilitar la intervenció, amb instruments, motivació, reconeixement,...  
 

• Responsabilitat social, conseqüència de l’encàrrec que la societat ha dipositat en la DGAIA, com a organització que ha de 
vetllar per la protecció de la infància en risc.  
 

• Atenció centrada en la persona en la que convergeixen la satisfacció de l’infant i llurs familiars, el compliment de les 
expectatives, el disseny de serveis d’acord a expectatives, la participació en les decisions i el respecte als sistemes de valors i 
creences de la pròpia persona, entre altres. Cal tenir en compte la particularitat que les persones ateses per la DGAIA, sovint 
ho són en contra de la pròpia voluntat, donat que les mesures preses poden implicar separacions familiars.  
 

• Seguretat o grau en el que l’organització coneix, preveu i es prepara per evitar i/o minimitzar riscos innecessaris per la 
persona atesa derivats de la intervenció amb la persona i de l’entorn, garantint d’aquesta manera la  seguretat estructural i de 
l’atenció. 
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2.3 MARC NORMATIU 
 
En el segle XXI, una de les preocupacions dels governs de les diferents comunitats autònomes, així com de la resta de països de 

la Unió Europea, és la de millorar l’efectivitat i l’eficiència dels serveis al ciutadà, la corresponsabilització en les decisions i 

l’equitat, així  com  conèixer, de  forma  continuada,  l’opinió dels usuaris dels serveis públics, tant respecte a les seves 

expectatives com als serveis que utilitzen. L’avaluació i millora permanent dels serveis, la sistematització de les actuacions, la 

reducció de la variabilitat de les diferents praxis professionals, etc., són algunes de les qüestions que, relacionades amb la qualitat 

dels serveis, ocupen els esforços actuals de bon nombre de directius, planificadors i professionals.  
 
Al nostre país el marc normatiu referent a la infància no havia experimentat un impuls tan important com el d’aquest moment; el 

marc actual resulta estratègic pel desenvolupament dels serveis socials en general, doncs s’han aprovat dues lleis molt importants 

pel sector: la 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 

dependència i la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, que implica definir la cartera de serveis. 
 
Per una banda,  la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 

dependència inclou un títol, el  II, sobre  La qualitat i l’eficàcia del sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència. Per 

fomentar la qualitat del sistema de la dependència – article 34 -, s'hauran d'establir: 
 

 Criteris de qualitat per als centres i serveis  

 Indicadors que en permetin l'avaluació i la comparació 

 Guies de bones pràctiques  

 Cartes de serveis  
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Per una altra banda, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, inclou un Títol, el  VIII, de Qualitat dels Serveis Socials, en 

el que fa referència als següents aspectes: 

 

• Establiment dels criteris de qualitat (Article 84) 

• Pla de qualitat (Article 85) 

• Deontologia professional (Article 86) 

 

A més, fa esment en diferents parts del document de temes rellevants per la qualitat i els serveis socials.  Així, en el Títol I 

Disposicions generals, article 5, defineix els principis rectors dels serveis socials. Entre ells, destaca el següent: 

 

p) Qualitat dels serveis: El sistema de serveis socials ha d'aplicar criteris d'avaluació de la qualitat dels programes, les 

actuacions i les prestacions, prenent com a referència el concepte de qualitat de vida i vetllant perquè els serveis i els 

recursos s'adaptin a les necessitats socials i al desenvolupament de la comunitat. 

 

L’article 9, que fa referència als drets d’accés als serveis socials, reconeix el dret a:  

 

2b) Rebre serveis de qualitat i conèixer els estàndards aplicables amb aquesta finalitat, i dret que se'n tingui en compte 

l'opinió en el procés d'avaluació. 
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En el Títol VI Iniciativa privada en els Serveis Socials, l’article 70 Entitats de serveis socials acreditades estableix que:  
 

1. Les entitats d'iniciativa privada que ho sol·licitin poden formar part de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, per a 

la qual cosa prèviament han d'obtenir la corresponent acreditació de l'Administració i han d'establir un conveni de 

col·laboració amb l'administració competent en matèria de serveis socials.  
 

3. S'han d'establir, per reglament, les condicions de l'acreditació exigibles a qualsevol entitat amb independència de la seva 

titularitat. S'han de tenir en compte els criteris exigibles següents: 
 

a) L'establiment de nivells mínims comuns per a la qualitat dels serveis. Aquests paràmetres mínims comuns s'han 

de definir en funció dels aspectes estructurals i funcionals dels serveis i dels recursos humans dels centres respecte 

a la titulació, les competències i la dimensió de les plantilles. 

 

I específicament en l’atenció als infants, està molt avançat el desenvolupament de la futura Llei d’Infància, l’aprovació de la qual 

és una de les prioritats de la Secretaria d’Infància. Entre molts altres aspectes innovadors, estableix, en el Títol IV, la creació d’un 

centre d’investigació i recerca sobre el maltractament infantil, que podria contribuir a proporcionar evidència científica a les 

actuacions. Tanmateix, introdueix, per primera vegada en una llei, la planificació i avaluació, establint l’obligació d’elaborar Plans 

pels infants i els adolescents i/o Plans de suport a les famílies que permetin valorar si els dispositius i l’atenció rebuda estan 

esdevenint útils.  També estableix un termini de tres anys per avaluar la implementació dels aspectes de la llei que s’hagin 

desenvolupat.   
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Una altra de les prioritats de la Secretaria d’Infància és l’elaboració del propi Pla Director que serà la guia que determinarà la 

planificació operativa i l’ordenació de les polítiques, actuacions socials i serveis adreçats a la infància i a l’adolescència. Ha de ser, 

per tant, un instrument estratègic i, alhora, operatiu.  
 
Com a instrument estratègic ha de permetre la integració de les polítiques socials i intervencions adreçades a la infància; l’estudi i 

diagnòstic de la situació; i la projecció de necessitats de la població infantil. Com a instrument operatiu ha de possibilitar definir les 

actuacions i intervencions adaptades a la realitat i peculiaritats del territori; ha de tenir impacte en l’organització, la gestió i la 

prestació dels serveis.  
 
Destacar que una de les línies estratègiques del Pla Director de la Secretaria d’Infància i Adolescència fa referència a “Enfortir la 

protecció dels infants i adolescents en situació de risc d’abús o negligència”. Els principis que se’n deriven d’aquesta línia, tal i 

com s’expliciten al document de presentació, són els següents: 
 

1. Assegurar que l’infant protegit sigui el nucli de totes i cadascuna de les intervencions i procediments dels que sigui objecte. 

2. Prioritzar la reincorporació o el retorn del nen/a al seu entorn. 

3. Millorar el sistema de treball en quant a efectivitat, qualitat, agilitat, resposta ràpida, interagència, sensibilització dels 

professionals,... 
 
Tanmateix, el Pla Director, entre altres funcions, garanteix la coordinació entre les línies de millora iniciades en la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència,  l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat i l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció.  
 
El següent Gràfic 3 El pla de qualitat de DGAIA en la Secretaria d’Infància i Adolescència mostra la interrelació plantejada. 
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Gràfic 3. El pla de qualitat de DGAIA en la Secretaria d’Infància i Adolescència 
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Per aportar eficiència i efectivitat als serveis prestats pel sistema de protecció a la infància i a l’adolescència s’han d’agrupar les 

diferents iniciatives existents en l’actualitat en grans línies estratègiques d’actuació. D’aquesta manera es podrà articular un 

procés de millora continu de manera planificada, que permeti assolir els objectius establerts.  

 

Pel moment cabdal en el que es troba l’organització, aquest Pla de qualitat esdevé una eina que integrarà algunes de les accions 

planificades que es vinculen a temes de qualitat i alhora donarà suport als objectius estratègics i prioritaris plantejats per la  

Direcció General  d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i la Secretaria d’Infància i Adolescència.  

 
 
 
2.4 IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITATS DE MILLORA 
 
 
Per identificar oportunitats de millora en la realitat del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència s’ha realitzat un estudi 

diagnòstic de les àrees més directament vinculades amb l’atenció que es proporciona als infants i a les seves famílies.  

 

La finalitat d’aquest projecte era conèixer la situació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència i establir les línies 

estratègiques del Pla de qualitat 2008 - 2010 de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament 

d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, per tal d’establir un marc comú a tots els esforços i proposar el sistema 

organitzatiu i el suport metodològic més adequat a la realitat dels diferents serveis, dispositius i centres.  
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S’han utilitzat  diferents  enfocaments  metodològics  amb  la  finalitat  d’integrar  informació provinent de diferents inputs: les 

entrevistes a persones clau del sector, el taller de millora contínua de la qualitat, la participació en jornades específiques, l'anàlisi 

documental i la revisió del grau d’acompliment dels indicadors normatius. Mitjançant metodologies qualitatives s’ha analitzat tota la 

informació recollida i s’ha establert una primera proposta de línies estratègiques d’actuació. 

 

El Gràfic 4 Línies estratègiques identificades a l’estudi diagnòstic presenta les línies de millora identificades a partir dels resultats 

de l’anàlisi agrupades en tres blocs: els continguts susceptibles de ser abordats des del pla de qualitat, els que requereixen 

suport tant des del pla de qualitat com des del pla estratègic i els propis del pla estratègic de la Secretaria d’Infància i 

Adolescència i/o de la DGAIA. El diagrama representa, de manera gràfica, com es vincularien totes les línies estratègiques, que 

s’han de planificar conjuntament per esdevenir un veritable impuls per a la millora de l’organització.  

 

Posteriorment aquestes àrees de millora han estat agrupades en les línies estratègiques que definitivament han articulat el Pla de 

Qualitat de la DGAIA pel període 2008 – 2010. A l’Annex 1 Aspectes metodològics en l’establiment de les línies estratègiques del 

Pla de Qualitat es detalla el procés d’agrupació.  
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1. Suport al desplegament de la Llei 
de SSSS, futura Llei d’Infància i Pla 
director d’Infància 
2. Model d’atenció orientat a la 
persona atesa 
3. Suport que es presta a les 
famílies (atenció al propi nucli i 
famílies extenses acollidores) 
4. Desenvolupament dels 
professionals 

5. Funcionament dels EFIs 

6. Compliment de normativa 

7. Atenció a les urgències 

8. Imatge corporativa de la DGAIA 

1. Recursos comunitaris 
preventius o proactius 
2. Recursos i equipaments a cada 
territori per atendre les pròpies 
necessitats. Equipaments  
3. Compra de serveis. Sistema de 
convenis  
4. Donar a conèixer la tasca de 
suport de les àrees que no 
presten atenció directa als infants 
- Servei jurídic, Servei de gestió 
administrativa, l’Observatori,... 
5. Atenció als perfils emergents  
6. Comunicació interna i sistemes 
d’informació. Intranet 
7. Coordinació interdeparta- 
mental i entre administracions 
8. Mecanismes de coordinació 
ICAA, el Pla Suport Jove ExTut. I 
l’ICASS. Finalització de l’atenció.  

1. Cultura de la qualitat  

2. Drets dels infants i famílies i 
aspectes ètics relacionats.  
3. Valoració de la satisfacció, 
expectatives i qualitat de vida 
4. Identificar processos clau, 
estratègics i de recolzament 
5. Minimització de la variabilitat 
en la pràctica professional: 
bones pràctiques i indicadors 
de consens 
6. Seguretat de l’atenció: 
valoració i gestió de casos de 
risc 
7. Sistema de recollida de dades 
que permeti avaluar les 
mesures de protecció 
8. Gestió integrada de casos per 
part de diferents professionals 
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3. POLÍTICA DE QUALITAT 
 
 
La Política de Qualitat estableix tant les bases filosòfiques com les directrius estratègiques, identificant, a més, els factors clau per 

implementar-les. La política i les estratègies de qualitat proporcionen una perspectiva global de gestió de la qualitat en la DGAIA i 

es formulen a partir del diagnòstic de la situació basal prèviament realitzat.  

 

La política de Qualitat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament d’Acció Social i Ciutadania 

de la Generalitat de Catalunya vol assegurar la millora contínua dels serveis que  ofereix, tant pel que fa a l’accés com a la 

provisió dels serveis, en la línia d’aconseguir una atenció més personalitzada i adequada a les actuals i futures necessitats i 

exigències de la societat pel que fa a la protecció dels infants i adolescents.   

 

 

3.1 PRINCIPIS BÀSICS 
 

Els principis bàsics de la Política de Qualitat estan sustentats per la Missió, la Visió i els Valors de DGAIA. A continuació es 

descriuen  la Missió, la Visió i els Valors de la Política de Qualitat.  Es tracta d’una declaració de principis; les línies estratègiques 

del pla de qualitat estan, per tant, en consonància. 

 

La Missió de la Política de Qualitat és articular l’atenció prestada als infants, adolescents i a les seves famílies des del sistema de 

protecció, amb nivells de qualitat tècnica i humana progressivament millors.   
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La Visió de la Política de Qualitat és la de: 

• Contribuir a la millora continuada de l’atenció rebuda pels infants, adolescents i les seves famílies garantint que les accions 

realitzades millorin l’estat anterior dels infants i adolescents 

• Impregnar tota l’organització de la metodologia de la qualitat i de la millora contínua  

 

Els Valors de la Política de Qualitat, que es presenten de manera visual en el Gràfic 5 Valors de la política de qualitat  són els 

següents: 

 

• Universalitat 

• Equitat 

• Actuacions personalitzades i centrades en l’usuari  

 – infant o família - 

• Transversalitat i col·laboració entre nivells 

• Responsabilitat social 

• Interdisciplinarietat i treball en equip 

• Utilització adequada de recursos 

• Transparència 

• Implicació de les persones 

 

 

Implicació 
de 
 les 

persones

Transpa-
rència 

Ús 
adequat  

de 
recursos 

Treball  
en equip 

Respon-
sabilitat 
 social 

Col·labo-
ració  
entre 
nivells

Actuacions
 personalit-

zades 

Equitat 

Univer-
salitat 

 

Valors de 
la  

Política de 
Qualitat 

Gràfic 5. Valors de la 
Política de Qualitat. 
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La Política de Qualitat es basa en els següents principis bàsics: 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La promoció d’una atenció òptima centrada en l’infant i la família, d’acord amb les seves necessitats i expectatives, amb 

el millor balanç risc-benefici, afavorint l’accessibilitat als recursos necessaris, amb la màxima eficiència en la utilització 

dels recursos i serveis i contemplant els aspectes ètics que se’n derivin.  
 

La responsabilització de cadascun dels professionals dels diferents dispositius implicats en la protecció a l’infant i a 

l’adolescent i en l’aprenentatge continuat de l’organització, per estar a l’avantguarda de l’aplicació de les evidències 

científiques, tant des d’un punt de vista educatiu com social, aprofitant la tecnologia punta disponible. 
 

L’esforç de millora contínua es concreta en el Pla de Qualitat, que és únic, integrat i està temporalitzat.  
  

La millora de la Qualitat constitueix un element de gestió de l’organització; la definició és responsabilitat de la DGAIA i 

en la difusió ha d’implicar els serveis centrals – Servei Jurídic, Servei de Gestió Administrativa i Servei de Planificació i 

Avaluació -,  els serveis territorials, els tècnics dels EFI, els coordinadors/es dels EAIAs i la direcció dels centres. 
 

La cultura del registre i de la mesura ha de permetre analitzar les dades disponibles per valorar  l’impacte final de les 

accions, en termes de benefici pels usuaris i per l’organització.  
 

El respecte i el compliment rigorós de la normativa i dels procediments administratius aplicables a cada dispositiu, 

procurant mantenir una participació dinàmica, crítica i activa. 
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3.2 OBJECTIUS GENERALS  
 
 

Els  objectius generals  de  la  Política  de  Qualitat  de  la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència es presenten 

de manera visual en el Gràfic 6 Objectius generals de la Política de Qualitat: 

Establir mecanismes de millora i avaluació de la 
qualitat 

Desenvolupar un marc, un llenguatge 
i un enfocament comuns 

Augmentar la corresponsabilització dels diferents grups 
d’interès 

Fer funcional l’estructura prevista per al 
desenvolupament de la Política de Qualitat 

Desplegar als EFIs i als diferents dispositius (EAIAs i centres) 
la cultura d’elaboració, implantació, seguiment, avaluació i 

consolidació de plans de millora continua. 

Gràfic 6. Objectius generals de 
la Política de Qualitat. 
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A continuació es descriuen els objectius generals de la Política de Qualitat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a 

l’Adolescència esmentats: 

 

• Desenvolupar un marc, un llenguatge i un enfocament comuns per millorar la qualitat de sistema de protecció a la infància 
i a l’adolescència de Catalunya, contribuint al desplegament dels valors corporatius i de la cultura de l’organització. 
S’aconseguirà a través de la promoció, el suport i la participació activa en els projectes promoguts per DGAIA.  

• Augmentar la corresponsabilització dels diferents grups d’interès – usuaris, ciutadans, proveïdors, tècnics, comandaments, 
directius,... -, impregnant el sistema de protecció d’una cultura que permeti als seus integrants incrementar el sentit de 
pertinença a una organització que, entre altres, té com a objectiu la millora contínua de la qualitat.  

• Desplegar als EFIs i als diferents dispositius que formen part del sistema de protecció a la infància – centres i EAIAs - la 
cultura d’elaboració, implantació, seguiment, avaluació i consolidació de plans de millora continua. Potenciar la 
participació i implicació dels professionals, així com la formació en metodologies de millora de la Qualitat, tant per part dels 
equips directius com dels tècnics.   

• Establir mecanismes de millora i avaluació de la qualitat. Aquest fet implicarà el disseny i l’aplicació d’instruments 
d’avaluació periòdics, així com d’un sistema centralitzat i integral d’indicadors de qualitat que orienti el desenvolupament del 
quadre integral de comandament i la seva utilització en el procés de presa de decisions per a la millora de la qualitat. En 
aquest sentit, es donarà suport a la presa de decisions basada en la informació, les dades i en l’evidència.  

• Fer funcional l’estructura prevista per al desenvolupament de la Política de Qualitat. A través de l’establiment de canals 
clars per agilitar la comunicació i de  l’enfortiment de l’estructura existent; promoure la creació de les estructures i canals que 
siguin necessaris per garantir el desplegament de les polítiques de qualitat als diferents nivells de l’organització. 
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3.3 FACTORS CRÍTICS A CONSIDERAR 
 
 

Pel desenvolupament de la Missió, la Visió i els Valors i per la gestió de la millora continua de la qualitat és necessària una 

combinació de filosofia, coneixement i habilitats que ha demostrat ser molt efectiva per assolir importants canvis en les 

organitzacions,  millorant la qualitat, l’eficiència i les relacions humanes.  
 

A continuació s’esmenten alguns dels factors crítics que cal considerar per implementar la millora continua en les 

organitzacions, i que resulten especialment rellevants en el cas de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a 

l’Adolescència. Són els següents: 
 

• Millora contínua. Cada pla i cada esforç sempre és millorable. Les organitzacions han d’entendre que la millora és un 

procés dinàmic. Millorar de manera planificada els serveis prestats per satisfer les necessitats dels clients interns i 

externs permet assolir els objectius establerts a mig i llarg termini. Cal suprimir totes aquelles activitats que es 

realitzen i que no aporten valor a la prestació del servei.  
 

• Gestió basada en dades. Les organitzacions han de desenvolupar la capacitat de prendre decisions a partir de 

dades i han de disposar d’eines per analitzar la informació disponible de manera àgil i sistemàtica.  
 

• Lideratge de la qualitat des dels directius i  des dels comandaments. Només d’aquesta manera la qualitat pot 

convertir-se en una estratègia global de l’organització que impulsi veritables canvis.  
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• Corresponsabilització i abast a tots els professionals. La qualitat és una responsabilitat de tots i cadascú dels 

professionals, doncs forma part del treball quotidià. En aquest sentit, la formació continua té un paper cabdal, per 

assolir un canvi d’actitud i prendre consciència de que cal fer bé les coses a la primera.  
 

• Enfocament envers els clients interns (professionals) i externs (persones ateses). Només es poden prestar 

serveis de bona qualitat si es coneixen les necessitats i les expectatives dels clients de dins i de fora de l’organització. 

Aquest fet col·loca en el centre del model d’atenció a l’infant i la seva família però també als professionals.  
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4. DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE QUALITAT 
 
 

La Política de Qualitat es concreta en el Pla de Qualitat.  A continuació es presenten els diferents elements que integren el 

desenvolupament del Pla de Qualitat, que són els següents: 
 

• Línies estratègiques 

• Objectius generals i específics 

• Metodologia de treball 

• Estructura organitzativa i de funcionament 

• Aprovació del Pla de Qualitat 

• Estratègia d’implantació 

• Seguiment i avaluació  
 

 
4.1 LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE QUALITAT PRIORITZADES  
 

 

Després d’aquest procés de reflexió participativa i constructiva, el Pla de Qualitat 2008 – 2010 va quedar configurat per algunes 

accions de cadascuna de les línies estratègiques desenvolupades. El següent Gràfic 7 Línies estratègiques del Pla de Qualitat 

presenta les línies estratègiques que configuren el Pla de Qualitat 2008 - 2010: 
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 Gràfic 7. Línies estratègiques del Pla de Qualitat 
 

Pla de qualitat 

1. Cultura de la qualitat en el sistema de protecció a la infància i a l’adolescència  

3. Promoció de l’ètica a l’organització 

5. Millora i avaluació de la qualitat dels diferents dispositius 

6. Suport a la millora de l’organització  

4. Millora de la satisfacció. Compliment d’expectatives i millora de la qualitat de vida 

7. Millora de la seguretat 

2. Lideratge de la DGAIA en qualitat 

8. Compliment de normativa i aspectes contractuals 
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4.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS  
 

En el Pla de Qualitat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència, en total, s’han prioritzat 18 objectius 

generals, concretats en 34 objectius específics. S’han temporalitzat per ser desenvolupats entre 2008 i 2010, cercant, 

conjuntament amb els tècnics del Servei de Planificació i Avaluació i amb la col·laboració dels diferents Serveis Territorials,  

l’estratègia d’implantació més adient.   

 

En el procés de priorització realitzat, s’ha considerat que alguns dels objectius seran contemplats en una segona fase de  

planificació, la compresa entre 2011 i 2013.  

 

A continuació, els Gràfics del 8 al 15 presenten els objectius generals i específics prioritzats en cadascuna de  les línies 

estratègiques. Els objectius específics les accions dels quals han estat postposades estan escrits en cursiva i apareixen sense 

ombrejat; són un total de 10. 
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Gràfic 8. LÍNIA ESTRATÈGICA 1: CULTURA DE LA QUALITAT EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA  I A 

L’ADOLESCÈNCIA 
 

 

OG 04. 
Implementar la 
metodologia de 
l’avaluació de la 

qualitat

 
OG 03. Fer funcional 
l’estructura de qualitat 

OG 02. Donar a 
conèixer el pla de 
qualitat entre tots 

els implicats 

OG 01. Desenvolupar el model 
corporatiu de gestió de la qualitat 

en el sistema de protecció a la 
infància i a l’adolescència 

1. CULTURA DE LA 
QUALITAT EN EL SISTEMA 

DE PROTECCIÓ A LA 
INFÀNCIA I 

L’ADOLESCÈNCIA 
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OG 01. Desenvolupar el model 
corporatiu de gestió de la qualitat en el 
sistema de protecció a la infància i a 

OE 01.1 Formar l’equip directiu i els 
comandaments intermedis en metodologia de 
gestió de la qualitat 

OE 01.3 Dissenyar el seguiment del 
desplegament del pla de qualitat 

OG 02. Donar a conèixer el pla de qualitat 
entre tots els implicats 

OE 02.1 Difondre el pla de qualitat 

OG 04. Implementar la metodologia de 
l’avaluació de la qualitat 

OE 04.1 Donar suport a la implementació de 
l’estructura organitzativa de metodologia d’avaluació 
de la Qualitat mitjançant el sistema informàtic 
disponible

OE 04.2 Definir el quadre de comandament i 
institucionalitzar-ne la utilització per la millora 
contínua de la Qualitat. 

OE 04.3 Incorporar indicadors de percepció i de 
rendiment clau, definits en el model de gestió de la 
Qualitat

OE 04.4 Potenciar l’autoavaluació com una eina per 
identificar oportunitats de millora. 

OE 04.5 Realitzar  una avaluació anual de la 
implementació de les accions de Qualitat, a partir 
dels indicadors prèviament definits. 

OG 03. Fer funcional l’estructura de qualitat 

OE 03.1 Establir un mecanisme que asseguri el compliment 
de les reunions previstes dels òrgans estructurals de la 
qualitat. 

OE 03.2 Dissenyar un mecanisme per implicar els 
professionals dels diferents serveis que integren DGAIA – 
EFIs, serveis territorials, servei de suport jurídic, servei de 
gestió administrativa, servei de planificació i avaluació,... -

OE 03.3 Dissenyar un mecanisme per implicar els dispositius 
de DGAIA – centres d’acolliment, CRAEs, EAIAs,... - 
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Gràfic 9. LÍNIA ESTRATÈGICA 2: LIDERATGE DE LA DGAIA EN QUALITAT 

OG 18. Promoure la 
presència institucional de 
DGAIA en els espais en 

els que s’abordin 
qüestions de qualitat de 

l’atenció 

 
 

2. LIDERATGE DE 
DGAIA EN QUALITAT

OG 18. Promoure la presència institucional de DGAIA 
en els espais en els que s’abordin qüestions de 

qualitat de l’atenció 

OE 18.1 Activar estratègies per potenciar la participació dels  
professionals que participin de la implementació del Pla de 
qualitat en els espais en els que s’abordin qüestions de qualitat 
de l’atenció  

OE 18.2 Promoure la coordinació entre els responsables de 
qualitat de serveis similars 
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Gràfic 10. LÍNIA ESTRATÈGICA 3: PROMOCIÓ DE L’ÈTICA A L’ORGANITZACIÓ 
 
 
 

 
 

OG 09. Establir un espai 
de reflexió i resolució de 

dilemes ètics 

 
 

3. PROMOCIÓ DE 
L’ÈTICA A 

L’ORGANITZACIÓ 

 
OG 09. Establir un espai de reflexió i resolució de 

dilemes ètics 

OE 09.1 Creació d’un Comitè d’Ètica a la DGAIA. 

OE 09.2 Unificar la política i sistemàtica institucional per 
abordar els principals dilemes ètics. 
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Gràfic 11. LÍNIA ESTRATÈGICA 4: MILLORA DE LA SATISFACCIÓ, COMPLIMENT D’EXPECTATIVES I MILLORA DE LA 
QUALITAT DE VIDA 

OG 13.  Contribuir 
a millorar el nivell 
de qualitat de vida 

percebuda dels 
infants 

OG 12. Contribuir a millorar el nivell 
de satisfacció dels proveïdors (els 

dispositius amb els quals es 
relaciona DGAIA en l’exercici de la 

funció pròpia) 

OG 11. Contribuir a 
millorar el nivell de 

satisfacció dels 
clients interns 

(treballadors/es) 

OG 10. Contribuir a millorar 
el nivell de satisfacció dels 
infants i les seves famílies. 

4. MILLORA DE LA 
SATISFACCIÓ, COMPLIMENT 

D’ EXPECTATIVES I 
MILLORA DE LA QUALITAT 

DE VIDA 
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OG 10. Contribuir a millorar el nivell de 
satisfacció dels infants i les seves famílies. 

OE 10.1 Realitzar un estudi d’opinió dels infants i dels familiars.

OE 10.2 Potenciar la veu dels infants i de les seves famílies. 

OG 10.3 Dur a terme les accions de millora prioritzades com a 
resultat de l’avaluació de la satisfacció dels infants i de les 
seves famílies. 

OG 11. Contribuir a millorar el nivell de 
satisfacció dels clients interns  

(treballadors/es)

OE 11.1 Realitzar un estudi d’opinió del client intern 
(treballadors/es). 

OE 11.2 Potenciar la veu del client intern (treballadors/es) 
millorant el sentit de pertinença. 

OE 11.3 Dur a terme les accions de millora prioritzades com a 
resultat de l’avaluació de la satisfacció dels clients interns 
(treballadors/es).

OE 11.4 Motivar la participació dels professionals en la millora 
de la qualitat. OG 12. Contribuir a millorar el nivell de satisfacció 

dels proveïdors (els dispositius amb els quals es 
relaciona DGAIA en l’exercici de la funció pròpia) 

OE 12.1 Realitzar estudi d’opinió dels proveïdors (els 
dispositius amb els quals es relaciona DGAIA en l’exercici 
de la funció pròpia). 

OE 12.2 Potenciar la veu dels proveïdors. 

OE 12.3 Dur a terme les accions de millora prioritzades 
com a resultat de l’avaluació de la satisfacció dels 
proveïdors. 

OG 13. Contribuir a millorar el nivell de qualitat 
de vida percebuda dels infants 

OE 13.1 Identificar la percepció de la qualitat de vida 
dels infants atesos 
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Gràfic 12. LÍNIA ESTRATÈGICA 5: MILLORA I AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS DIFERENTS DISPOSITIUS  

 

OG 14. Millorar la qualitat 
de les diferents tipologies 

de dispositius que 
integren el sistema de 

protecció a la infància i a 
l’adolescència 

5. MILLORA I 
AVALUACIÓ DE LA 

QUALITAT DELS 
DIFERENTS 

DISPOSITIUS

OG 14. Millorar la qualitat de les diferents tipologies de 
dispositius que integren el sistema de protecció a la infància i a 

l’adolescència 

OE 14.1 Minimitzar la variabilitat de l'atenció i prestació de 
serveis dels Equips Funcionals d'Infància (EFI) 

OE 14.2 Minimitzar la variabilitat de l'atenció i prestació de 
serveis dels Equips d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència 

(EAIA)

OE 14.3 Minimitzar la variabilitat de l'atenció i prestació de 
serveis dels Centres d'Acolliment 

OE 14.4 Minimitzar la variabilitat de l'atenció i prestació de 
serveis dels Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE) 

OE 14.5 Minimitzar la variabilitat de l'atenció i prestació de 
serveis des de la Unitat de Detecció i Prevenció del 

Maltractament Infantil (UDEPMI)
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Gràfic 13. LÍNIA ESTRATÈGICA 6: SUPORT A LA MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ 

 

OG 16. Elaborar el 
mapa de processos 
general de la DGAIA 

 

OG 15. Formalitzar un model 
d'atenció compartit  per tal 
que esdevingui una eina de 

referència per la tasca de tots 
els professionals. 

 

6. SUPORT A LA 
MILLORA DE 

L’ORGANITZACIÓ

OG 15. Formalitzar un model d'atenció compartit  
per tal que esdevingui una eina de referència per 

la tasca de tots els professionals. 

OE 15.1 Orientar el model en l’enfocament de l’atenció 
centrada en la persona atesa, el menor i la seva família.  

OE 15.2 Disposar d’un sistema d’informació comú  a tot el 
territori, que asseguri el compliment dels mínims establerts 
per la DGAIA i garanteixi el continuum assistencial. 

OG 16. Elaborar el mapa de processos general de la 
DGAIA 

OE 16.1 Realitzar l’anàlisi dels processos 
interns 
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Gràfic 14. LÍNIA ESTRATÈGICA 7: MILLORA DE LA SEGURETAT 

 
OG 17. Millorar la 

seguretat dels infants i 
de llurs famílies  

 

 
7. MILLORA DE 
LA SEGURETAT

OG 17. Millorar la seguretat dels infants i de llurs 
famílies 

OE 17.1 Fomentar la cultura de la seguretat i de la gestió del risc a 
nivell de la DGAIA 

OE 17.2 Abordar el risc d’esdeveniments sentinella 
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Gràfic 15. LÍNIA ESTRATÈGICA 8: COMPLIMENT DE NORMATIVA I ASPECTES CONTRACTUALS  

 

OG 08. Prestar 
suport al procés 
d’acreditació de 

xarxes 

OG 07. Assegurar el compliment 
dels estàndards mínims de 

qualitat exigits en l’actualitat per 
la normativa vigent. 

OG 06. Donar suport al 
desenvolupament dels 
aspectes referents a la 
qualitat que se’n derivin 
del nou marc normatiu.

OG 05. Vetllar pel 
compliment dels drets dels 

infants i de llurs famílies  

 
8. COMPLIMENT DE 

NORMATIVA I ASPECTES 
CONTRACTUALS  
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OG 05. Vetllar pel compliment dels drets dels 
infants i de llurs famílies 

OE 05.1 Monitorar el compliment dels drets dels infants 
i de llurs famílies 

OG 06. Donar suport al desenvolupament 
dels aspectes referents a la qualitat que 

se’n derivin del nou marc normatiu 

OE 06.1 Implementar els aspectes de qualitat que es 
desprenen de la llei de serveis socials 

OE 06.2 Implementar els aspectes de qualitat que es 
desprendran de la nova Llei d’Infància 

OE 06.3 Implementar els aspectes de qualitat que es 
desprendran del Pla Director de la Secretaria d’Infància, 
concretament en la línia estratègica que fa referència a la 
infància protegida

OG 07. Assegurar el compliment dels estàndards 
mínims de qualitat exigits en l’actualitat per la 

normativa vigent. 

OE 07.1 Assegurar una dinàmica de treball que permeti 
identificar la situació actual i necessitats emergents en temes 
de normatives relacionats amb la qualitat de l’atenció 

OE 07.2 Dur a terme les accions previstes per a complir la 
normativa vigent 

OG 08. Prestar suport al procés d’acreditació 
de xarxes 

OE 08.1 Donar compliment als objectius addicionals 
de qualitat dels contractes programa vigents amb la 
DGAIA.
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4.3 METODOLOGIA DE TREBALL 4.3 METODOLOGIA DE TREBALL 
  

Per desenvolupar el Pla de Qualitat, la metodologia de treball serà el cicle de millora PDCA ( Plan – Do – Check – Act ). En el 

Gràfic 16 Eines d’avaluació i millora de la qualitat, es detallen les eines relacionades amb cada fase del cicle. 

Per desenvolupar el Pla de Qualitat, la metodologia de treball serà el cicle de millora PDCA ( Plan – Do – Check – Act ). En el 

Gràfic 16 Eines d’avaluació i millora de la qualitat, es detallen les eines relacionades amb cada fase del cicle. 

  

PLANIFICACIÓ: 
Quins resultats volem

aconseguir?

PLANIFICACIÓ: 
Quins resultats volem

aconseguir?

Guies bones
pràctiques

Evidència

Resultats

Participació

Benchmarking

Redisseny
processos

Consens

Mostreig
Recol·lecció

dades

Anàlisi dades

Gestió del canvi

Facilitats
Redisseny de 

processos

Millora contínua
qualitat

Monitoratge

Sistema informació

DO: Fem…DO: Fem…

ACT: Hem fet

millor les coses?
ACT: Hem fet

millor les coses?

CHECK: 
Estem fent el 

planificat?

CHECK: 
Estem fent el 

planificat?

Resultats d’estudis
de satisfacció

Resultats d’impacte
en la societat

Millora contínua
qualitat

Aprenentatge
organitzacional

Gràfic 16: Eines d’avaluació i millora de la qualitat. Cicle PDCA   
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4.4 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE FUNCIONAMENT 
 
Per gestionar i desenvolupar el Pla de Qualitat és necessari comptar amb una estructura funcional preparada per planificar, dur a 

terme, controlar, avaluar, aprendre i millorar permanentment dins del cicle de millora contínua.  
 
Els nivells de gestió establerts per desenvolupar el Pla de Qualitat de DGAIA són tres: 

 

a) Nivell directiu 
Des d’aquest nivell es gestionen objectius i activitats que són horitzontals i afecten de manera transversal els diferents 

dispositius. Inclou aspectes globals i de coordinació entre diferents nivells de l’organització, i amb altres institucions o 

organismes.  

A l’estructura formal de la Secretaria d’Infància i Adolescència i de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència, es vincularà el Comitè Estratègic de Qualitat (CEQ) que s’ha constituït i ha assumit els objectius de 

qualitat, tant de nivell general com específic de les diferents línies, i garanteix el suport metodològic. Si escau, 

desenvoluparan les accions de nivell general necessàries per garantir l’operativitat dels temes estratègics decidits.  
 

b) Nivell executiu 
S’ha constituït un Nucli de Qualitat (NQ) que dinamitzarà les línies estratègiques del pla de qualitat. Cada línia estratègica 

prioritzada serà liderada per una persona o grup de persones - en qui el NQ delegui -. 
 

A més, s’ha designat un Referent Territorial de Qualitat a cada territori. En el cas de Barcelona ciutat i Barcelona 

comarques seran dues persones per territori. 
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c) Nivell operatiu 
La unitat operativa del sistema per promoure la qualitat són els Grups de Treball (GT) i els Equips de Millora (EM). 
Tenen el reconeixement institucional i en aquests pivotaran moltes de les activitats del Pla de qualitat. Sempre que la 

implementació del Pla de Qualitat ho requereixi, qualsevol professional del nivell directiu o executiu pot incorporar-se en el 

nivell operatiu.  
 

El Servei de Planificació i Avaluació, amb el suport metodològic de l’Institut Universitari Avedis Donabedian - UAB, ha proposat les 

persones que formaran part del Comitè Estratègic de Qualitat,  del Nucli de Qualitat i els Referents Territorials, que garantiran el 

desenvolupament del Pla de qualitat a la DGAIA.   

 
Els criteris per seleccionar  els membres de cada un dels grups són fruit d’un procés de reflexió, garantint la representativitat a 

diferents nivells.  Per aquest motiu, resulta especialment important assegurar que no es delega la participació en altres persones. 

A l’Annex 2 Membres dels diferents nivells de gestió del Pla de Qualitat figura la relació dels noms dels professionals.  

 
Tots els professionals que participin en els diferents nivells de l’estructura organitzativa proposada, establiran un compromís de 

respecte a les normes de confidencialitat de la informació a la que puguin tenir accés durant la participació en les reunions de 

treball vinculades al Pla de Qualitat.  

 
Tanmateix, s’està treballant per disposar d’un espai virtual compartit en intranet que faciliti a cada professional l’accés a la 

documentació necessària en funció de les tasques assignades, garantint la confidencialitat.  
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El següent Gràfic 17  Organigrama per desenvolupar el Pla de Qualitat a DGAIA presenta  l’organigrama per desenvolupar el Pla 

de qualitat a DGAIA.  

 
Gràfic 17. Organigrama per desenvolupar el Pla de Qualitat a DGAIA.  

Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència 

Secretaria d’Infància i Adolescència 

Grups de treball 

Nucli de Qualitat 

Referent territorial 
de Qualitat

Comitè Estratègic de Qualitat  
– Suport Permanent

Comitè Estratègic 
de Qualitat

Coordinador/a 
de Qualitat

Equips de millora 
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A continuació es descriu cada nivell de gestió del Pla de Qualitat 2008 – 2010: 

  
4.4.1 Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
 

Les  funcions i responsabilitats de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en el Pla de Qualitat 

engloben: 

 

• Prioritzar els objectius del Pla de qualitat  fent l’ajustament a les línies estratègiques de la Direcció General d’Atenció a 

la Infància. 

• Aprovar els membres integrants del Nucli de qualitat i del CEQ i les dinàmiques de treball 

• Proporcionar el suport necessari 

• Fer el seguiment general del programa  
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4.4.2 Comitè Estratègic de Qualitat (CEQ) 
 

Es tracta d’un òrgan de coordinació i gestió col·legiat. 
 

Integrants del CEQ – 16 persones - 

√ Director general  i subdirector general (2) 
√ Caps de servei: Suport Jurídic, Gestió Administrativa i Planificació i Avaluació (3) 
√ Caps territorials: Barcelona, Barcelona comarques, Tarragona, Terres de l’Ebre, Girona i Lleida (6)  
√ Referent d’EFIs  (1) 
√ Referent de centres  (1) 
√ Referent d’EAIAs (1) 
√ Coordinador/a de qualitat (1)  
√ Representant del Pla Director (1) 

 

Funcions del CEQ 

1. Aprovar el Pla de Qualitat 
2. Fer un seguiment semestral de les línies estratègiques i dels objectius generals establerts per a cada any en el Pla 

de Qualitat 
3. Prendre les decisions estratègiques per fer viable i facilitar el desenvolupament del Pla de qualitat 
4. Aprovar l’informe anual de gestió per ser presentat a la Direcció General  
5. De ser necessàries, proposar externalitzacions de treball o assessories (de nivell estratègic) i establir els 

mecanismes de gestió pertinents 
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4.4.3 CEQ-SP (Comitè Estratègic de Qualitat – Suport Permanent) 
 

Per estructura actual de funcionament de DGAIA, un nombre important de membres del CEQ es reuneix quinzenalment a 

Barcelona en la reunió RED – Reunió d’Equip Directiu -. Aquest fet garanteix l’accessibilitat del CEQ, oferint la possibilitat 

d’incloure, si escau, algun punt per abordar en l’ordre del dia de la propera reunió RED. 

 

A més, es configurarà el grup de Suport Permanent per tal que entre les reunions previstes, es pugui reunir de manera més 

ràpida, amb un convocatòria de tot just 48 hores, una part del comitè. Per garantir l’agilitat necessària, es considera adient 

que el Suport Permanent estigui integrat per la responsable de qualitat i pels caps dels Serveis Centrals, que ja tenen 

establertes reunions setmanals.  

 

 

El CEQ-SP tindrà dues funcions específiques:  
 

a) Resoldre problemes o situacions estratègiques no previstes en la reunió semestral i que constitueixin un impediment per 

poder avançar en el desenvolupament del Pla de Qualitat.  

b) Fer el seguiment a projectes o processos específics a nivell estratègic que requereixen revisió en períodes més curts de 

temps.  

 

En tot cas, les decisions que s’hi prenguin no poden alterar el Pla de qualitat aprovat.  
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4.4.4 Nucli de Qualitat (NQ)  
 

Característiques i perfil: 

• Coneixedors del Pla i del territori i de la tipologia de recursos existents 

• Formats en metodologia i gestió de la qualitat 

 

Integrants del NQ – 11 persones -: 

√ Subdirector general (1) 

√ Cap del Servei de Planificació i Avaluació (1) 

√ Coordinadora de qualitat (1) 

√ Cap Servei territorial (1) 

√ Referents d’EFIs (2) 

√ Referents de centres (2) 

√ Referents d’EAIAs (2)  

√ Representant de Sistemes d’Informació  (1) 
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Funcions 

a) Fer seguiment i avaluació permanent de les línies estratègiques, objectius generals i indicadors establerts per a cada 

any en el Pla de Qualitat. 

b) Vetllar per l’acompliment del calendari d’objectius del Pla de Qualitat i el seu desenvolupament logístic. 

c) Definir els criteris d’avaluació. 

d) Decidir el sistema de treball més adequat per desenvolupar cada objectiu general o específic i cada acció, creant grups 

de treball, equips de millora o altres propostes que es considerin adients. 

e) Liderar algun dels sistemes de treball proposats per desenvolupar els objectius generals o específics i les accions.   

f) Oferir suport metodològic als responsables d’objectius generals, específics o d’accions, en aspectes d’informació o 

formació, en l’ús d’instruments d’avaluació, recerca de bibliografia, sistemes de registre i/o recollida d’informació, etc. 

g) Fer i consensuar l’informe anual de gestió en qualitat per ser presentat al CEQ, juntament amb el desplegament del Pla 

de cada any. 

 

4.4.5 Coordinador/a de Qualitat 
 

El coordinador/a de qualitat depèn del Servei de Planificació i Avaluació. Promou el desplegament a la xarxa de protecció a 

la infància a través de les estructures establertes. Respon per la dinàmica de treball i la consecució dels objectius 

proposats.  

 

Les seves funcions i responsabilitats en el Pla de Qualitat engloben:  
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• Garantir un desplegament adequat del Pla de Qualitat en els diferents dispositius i territoris, d’acord amb les línies 

estratègiques, els nivells de gestió establerts i les prioritats definides. 

• Coordinar les accions del Pla de Qualitat amb les dels altres projectes relacionats que es desenvolupen a DGAIA. 

• Dinamitzar el treball dels diferents nivells de les estructures de desenvolupament del Pla de qualitat  

• Donar suport i ser el referent pels diferents nivells de desenvolupament del Pla de Qualitat 

• Participar de la totalitat de reunions del comitè estratègic i del Nucli de qualitat  

• Coordinar la tasca dels referents territorials de qualitat, per garantir el desplegament del Pla de qualitat als diferents 

territoris 

• Fer el seguiment del Pla de qualitat i tenir capacitat d’informar sobre el seu estat  

 
 
4.4.6 Referents territorials de qualitat  
  

El coordinador/a de qualitat compta amb un Referent territorial de qualitat a cada Servei Territorial, que serà una 

persona visible a cada territori.  El referent no sempre ha de ser el líder formal.  En el cas de Barcelona ciutat i Barcelona 

comarques seran dues persones per territori, donat el tamany dels Serveis. 

 

No es considera operatiu incorporar tots aquests Referents territorials de qualitat al Nucli de Qualitat. S’establiran 

mecanismes de coordinació amb la Responsable de Qualitat alternatius a la participació al Nucli de Qualitat. 
 

        Pla de Qualitat 2008 - 2010 
49



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Acció Social i Ciutadania 
Secretaria d’Infància i Adolescència 

 
 

Funcions  

• Garantir un desplegament adequat del Pla de Qualitat en els diferents territoris, d’acord amb les línies estratègiques, 

els nivells de gestió establerts i les prioritats  

• Dinamitzar la participació dels membres dels grups de treball o dels equips de millora per desenvolupar les línies 

estratègiques del pla de qualitat del territori 

 
 

4.4.7 Grups de Treball (GT) i Equips de Millora (EM)  
 

Podran existir tots els GT i EM que es consideri necessari per donar compliment a les línies estratègiques del Pla de 

Qualitat aprovat i altres vinculats a la gestió per processos. Són la unitat operativa més important del sistema per promoure 

la qualitat, ja que en aquests pivotaran moltes de les activitats del Pla de qualitat.  
 

Els membres del Grup de Treball són estables i responen a un encàrrec ampli. La durada del GT té límits temporals 

amplis; el GT  finalitza quan resolguin la situació abordada.   

 

En canvi, els Equips de Millora són constituïts per abordar una situació concreta identificada com a oportunitat de millora. 

Els membres de l’EM són estables i la durada està delimitada i acotada.   
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En el moment de configurar tant els GT com els EM és important destinar el temps necessari per escollir les persones que 

en formaran part, doncs mitjançant totes les accions d’aquest primer Pla de Qualitat, alhora que es treballa en els temes 

prioritzats, s’està disseminant la cultura de la qualitat.  

 

Així doncs, s’aconsella incorporar professionals diferents en els GT i en els EM, de manera conseqüent amb els interessos i 

capacitats dels professionals, segons els temes que s’hagin d’abordar.   

 

Tant en els GT com en els EM han d’estar coordinats perquè el treball sigui efectiu i eficient, així com per no duplicar feina 

o interferir-se uns amb uns altres. Per això, és clau que des del NQ es concretin les responsabilitats i la persona de 

referència per cada GT i per cada EM.  

 

Les principals funcions de la persona de referència del grup de treball o de l’equip de millora seran: 

 

• Definir les activitats necessàries per assolir els objectius pactats i avaluar-ne el resultat 

• Elaborar un calendari previst per a la consecució dels objectius  

• Designar les persones que faran el treball  

• Proposar al Nucli de qualitat els objectius i suggeriments que sorgeixin durant la realització del GT o de l’EM per al 

desenvolupament del Pla de qualitat  

• Remetre els resultats en finalitzar el període previst 

• Motivar el personal perquè participi activament en l’assoliment dels objectius  
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4.5 APROVACIÓ DEL PLA DE QUALITAT 
 
 

Una primera proposta d’aquest Pla de Qualitat va ser revisada pels tècnics del Departament de Planificació i Avaluació de la 

Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència. A continuació, el Nucli de qualitat i el Comitè Estratègic de Qualitat han 

fet les aportacions pertinents. Finalment, el Pla de Qualitat definitiu ha estat aprovat en la reunió extraordinària del Comitè 

Estratègic de Qualitat, en la que han participat tots els membres del Nucli de qualitat i els Referents territorials de qualitat.  

 
 
4.6 ESTRATÈGIA D’IMPLANTACIÓ 
 
En l’estratègia d’implantació cal diferenciar dues fases:  

 

4.6.1  Difusió  
 

La difusió del Pla de qualitat de DGAIA va començar als mesos de juny i juliol de 2008. Es va considerar necessari que els 

professionals d’EFIs, d’EAIAs i de Centres coneguessin els resultats de l’estudi diagnòstic que fonamenten les línies 

estratègiques del Pla de Qualitat . Per tant,  els professionals del Servei de Planificació i Avaluació van fer la difusió als 

diferents Serveis Territorials dels principals resultats, informant de l’elaboració del Pla de qualitat.  
 

Un cop aprovat el Pla de Qualitat, els Referents territorials de qualitat, amb el suport dels professionals del Servei de 

Planificació i Avaluació, lideraran la difusió pel territori. Tindran a la seva disposició el  document en format electrònic i una 

proposta de suport power point elaborada per l’Institut Universitari Avedis Donabedian. 
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4.6.2  Implementació de les línies estratègiques 
 

Per garantir la implantació de les diferents línies estratègiques prioritzades en aquest Pla de Qualitat 2008 - 2010, l’apartat  

Gestió del Pla de Qualitat, estableix el punt de partida descrivint: Objectius generals i específics, Accions a desenvolupar, 

Situació actual; Cronograma i Agents i responsabilitats.  

 

El Nucli de Qualitat és l’encarregat de desenvolupar cadascuna de les accions definides per garantir la implementació.  

 
 
4.7 SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA DE QUALITAT 

 

L'avaluació del Pla de Qualitat es realitzarà anualment en base al grau de consecució dels objectius proposats i d’acompliment de 

les accions planificades. Es faran les esmenes pertinents en la planificació dels propers anys, per garantir l’assoliment dels 

objectius pendents.  

  

A més, s'informarà dels resultats en diferents espais de treball, per tal que els professionals coneguin l’estat de cadascuna de les 

línies estratègiques. 
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5. GESTIÓ DEL PLA DE QUALITAT 
 

La Gestió del Pla de Qualitat es concreta en la descripció dels següents aspectes: 
 

• Accions a desenvolupar 

• Cronograma 

• Agents i responsabilitats 

 
Per cada objectiu específic s’han prioritzat i establert un conjunt d’accions que garanteixen l’assoliment. S’ha elaborat un 

DOCUMENT DE TREBALL en el que es desenvolupen les accions prioritzades pel període 2008 – 2010.  
 

Inclou una matriu en la que figuren totes les accions agrupades per línies estratègiques. De cadascuna s’especifiquen les accions 

que s’estan realitzant a DGAIA conegudes i que es vinculen amb alguna de les línies estratègiques.  També es desenvolupa el 

cronograma – especificant si l’acció seria abordada en l’any 2008, 2009 o 2010 –; en la columna Més endavant estan recollides 

les accions que es considera que, tenint en compte els recursos disponibles i les resistències al canvi existents, han de ser 

abordades en una fase posterior d’implementació del Pla de Qualitat. Finalment s’especifica qui té capacitat de decisió sobre 

l’objectiu (DO), qui - persona o àrea - és el responsable executiu (RE) i  quines àrees o dispositius serien els principals implicats 

en el desenvolupament de les accions prioritzades (Imp). 
 

Per facilitar el desplegament del Pla de Qualitat, també s’ha elaborat l’agrupat de la planificació de les accions que s’haurien 

d’implementar cada any: 2008, 2009 i 2010.  
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ANNEXOS 
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ANNEX 1. Aspectes metodològics en l’establiment de les línies estratègiques del pla de qualitat  
 

 

El Pla de Qualitat parteix de les línies estratègiques identificades mitjançant l’estudi diagnòstic de la situació basal del sector de la 

protecció a la infància i a l’adolescència. Les línies de millora identificades mitjançant l’estudi diagnòstic es presentaven agrupades 

en tres blocs: els continguts susceptibles de ser abordats des del pla de qualitat, els que requereixen suport tant des del pla de 

qualitat com des del pla estratègic i els propis del pla estratègic de DGAIA.  
 

A la Taula 1 Resum de les línies estratègiques proposades a partir del diagnòstic es presenten les línies estratègiques susceptibles 

de ser abordades des del pla de qualitat i les que requereixen suport tant des del pla de qualitat com des del pla estratègic. 
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1. Cultura de la qualitat. Implementant la qualitat en la rutina de gestió, es treballarà l’hàbit de planificar i de quantificar; cal 
cercar la implicació de tots els professionals que en formen part.  
2. Drets dels infants i famílies i aspectes ètics relacionats. Monitorar el compliment dels drets dels infants i de llurs 
famílies i els aspectes ètics relacionats que es desprenen de la Convenció dels drets dels infants. 
3. Valoració de la satisfacció, expectatives i qualitat de vida. Un dels elements clau per identificar aspectes de millora és
l’opinió de les persones ateses; així doncs, cal cercar la manera d’introduir aquest tipus d’informació en l’avaluació continua.
4. Identificar processos clau, estratègics i de recolzament I posteriorment, donar suport a la seva redefinició. Això 
permetrà evitar repeticions, simplificar determinades tasques i establir aquells punts que seran comuns per tot el territori 
nacional i els que poden ser adaptables a les particularitats.  
5. Minimització de la variabilitat en la pràctica professional que es detecta entre territoris, entre dispositius i, també, 
entre professionals d’un mateix dispositiu. Per donar suport al model d’atenció, es recomana elaborar conjuntament amb 
experts del sector, manuals de bones pràctiques dels processos clau d’EAIAs i centres. S’haurien d’elaborar indicadors de 
consens dels mateixos processos clau, per monitorar el grau d’acompliment de les bones pràctiques proposades. 
6. Seguretat de l’atenció: valoració de la gestió de casos de risc. Donar suport a l’establiment d’un sistema comú 
mitjançant el qual tots els casos estiguin perfectament identificats i valorats d’una manera consensuada. 
7. Sistema de recollida de dades que permeti avaluar les mesures de protecció. És necessari dissenyar una 
metodologia consensuada d’avaluació de les mesures de protecció - vinculada al SINI@ -. El pla de qualitat pot identificar i 
monitorar, mitjançant criteris i indicadors establerts en base a l’evidència, per disposar de les dades objectives que permetin 
avaluar l’efectivitat i l’impacte de les diferents intervencions. 
8. Suport a la gestió integrada de casos per part de diferents professionals. Donada la complexitat de la majoria de 
situacions ateses, tots els professionals que intervenen en un mateix cas ho haurien de gestionar de manera integrada, per 
garantir el continuum assistencial. El pla de qualitat pot ajudar a desenvolupar i implementar els instruments necessaris. 

DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 

PLA DE QUALITAT
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OBJECTIUS DGAIA 2008-2010

Taula 1. Resum de les línies estratègiques proposades a partir del diagnòstic.  
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 9. Llei de SSSS, futura Llei d’Infància i Pla director d’Infància. El pla de qualitat ha de donar suport al desenvolupament 

dels aspectes referents a la qualitat que se’n derivin del nou marc normatiu. Tanmateix, s’haurien de revisar els punts que es 
desprendran del Pla Director de la Secretaria d’Infància, concretament en la línia estratègica que fa referència a la infància 
protegida, per col·laborar en el seu desplegament. 

 
 
 10. Suport al model de qualitat en l’atenció orientat a la persona atesa. El pla de qualitat pot donar suport a la 

formalització d’un model d'atenció compartit – que defineixi la missió, la visió i els valors - per tal que esdevingui una eina de 
referència per la tasca de tots els professionals.  

 

11. Suport per desenvolupar i homogeneïtzar la intervenció que es realitza amb les famílies dels infants que estan 
amb mesura mitjançant el pla de treball, a través de l’elaboració de manuals de bones pràctiques i indicadors de consens.
12. Desenvolupament dels professionals. El pla de qualitat pot ésser un dels instruments per millorar el sentit de 
pertinença a DGAIA dels professionals. Tanmateix és clau identificar les persones que tenen cert lideratge; aquestes 
persones han de conèixer el projecte, la missió i els valors de la DGAIA i han de ser elements actius en el pla de qualitat. En 
aquest cas, el pla de qualitat serà complementari a les actuacions de l’àrea de recursos humans. 
13. Suport al desplegament del funcionament dels EFIs. Cal establir criteris consensuats per validar, tècnica i 
jurídicament, les propostes de mesura. Tanmateix, cal proveir les bases per fer el seguiment d’objectius d’activitat i de 
qualitat de la mateixa manera a tots els EFIs.  
14. Compliment de normativa. En relació a la documentació requerida i els procediments, és necessari oferir suport als 
dispositius per tal que compleixin la normativa. 
15. Circuits i coordinació per l’atenció a les urgències. La Unitat de Detecció i Prevenció dels Maltractaments Infantils ha 
d’establir els processos, els circuits i la coordinació per l’atenció a les urgències. S’ha de monitorar l’atenció que presten els 
EAIAs en l’atenció a les urgències.  
16. Imatge de DGAIA. Enfortir la presència externa de DGAIA, identificant activitats estratègiques en les quals la participació 
de la DGAIA pugui fomentar processos de millora de la qualitat. LÍ
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A la Taula 2 Línies estratègiques proposades per vertebrar el pla de qualitat, que es presenta a continuació, s’agrupen les àrees de 

millora identificades en l’estudi diagnòstic. Els tècnics del Servei de Planificació i Avaluació han realitzat l’agrupació per tal de 

facilitar el desenvolupament de les accions que es deriven de cadascuna. Sis dels objectius de millora identificats a l’estudi 

diagnòstic – el 2, el 4, el 7, el 8, el 12 i el 14 - estan desdoblats i els continguts queden redistribuïts; per aquest motiu estan repetits 

a la taula.  

 
 
 
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 1. CULTURA DE LA QUALITAT EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I A 
L’ADOLESCÈNCIA 
 
 
Cultura de la qualitat. Implementant la qualitat en la rutina de gestió, es treballarà l’hàbit de planificar i de quantificar; cal cercar 
la implicació de tots els professionals que en formen part.  
 
Sistema de recollida de dades que permeti avaluar les mesures de protecció. És necessari dissenyar una metodologia 
consensuada d’avaluació de les mesures de protecció - vinculada al SINI@ -. El pla de qualitat pot identificar i monitorar, 
mitjançant criteris i indicadors establerts en base a l’evidència, per disposar de les dades objectives que permetin avaluar 
l’efectivitat i l’impacte de les diferents intervencions. 
 
Desenvolupament dels professionals. El pla de qualitat pot ésser un dels instruments per millorar el sentit de pertinença a 
DGAIA dels professionals. Tanmateix és clau identificar les persones que tenen cert lideratge; aquestes persones han de conèixer 
el projecte, la missió i els valors de la DGAIA i han de ser elements actius en el pla de qualitat. En aquest cas, el pla de qualitat 
serà complementari a les actuacions de l’àrea de recursos humans. 

Taula 2. Línies estratègiques proposades per vertebrar el pla de qualitat.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2. LIDERATGE DE DGAIA EN QUALITAT 
 
Imatge corporativa de DGAIA. Enfortir la presència externa de DGAIA, identificant activitats estratègiques en les quals la 
participació de la DGAIA pugui fomentar processos de millora de la qualitat. 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 3. PROMOCIÓ DE L’ÈTICA A L’ORGANITZACIÓ 
 
 
Aspectes ètics relacionats amb els Drets dels infants i families. Introduir a l’organització aspectes ètics relacionats que es 
desprenen de la Convenció dels drets dels infants. 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 4. MILLORA DE LA SATISFACCIÓ, COMPLIMENT D’EXPECTATIVES I MILLORA DE LA QUALITAT 
DE VIDA 
 
 
Valoració de la satisfacció, expectatives i qualitat de vida. Un dels elements clau per identificar aspectes de millora és l’opinió 
de les persones ateses; així doncs, cal cercar la manera d’introduir aquest tipus d’informació en l’avaluació continua. 
 
Desenvolupament dels professionals. El pla de qualitat pot ésser un dels instruments per millorar el sentit de pertinença a la 
DGAIA dels professionals. Tanmateix és clau identificar les persones que tenen cert lideratge; aquestes persones han de conèixer 
el projecte, la missió i els valors de la DGAIA i han de ser elements actius en el pla de qualitat. En aquest cas, el pla de qualitat 
serà complementari a les actuacions de l’àrea de recursos humans. 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 5. MILLORA I AVALUACIÓ DE LA QUALITAT PER TIPOLOGIA DE DISPOSITIUS 
 
 
Identificar processos clau, estratègics i de recolzament I posteriorment, donar suport a la seva redefinició. Això permetrà 
evitar repeticions, simplificar determinades tasques i establir aquells punts que seran comuns per tot el territori nacional i els que 
poden ser adaptables a les particularitats.  
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Minimització de la variabilitat en la pràctica professional que es detecta entre territoris, entre dispositius i, també, entre 
professionals d’un mateix dispositiu. Per donar suport al model d’atenció, es recomana elaborar conjuntament amb experts del 
sector, manuals de bones pràctiques dels processos clau d’EAIA i centres. S’haurien d’elaborar indicadors de consens dels 
mateixos processos clau, per monitorar el grau d’acompliment de les bones pràctiques proposades. 
 
Suport per desenvolupar i homogeneïtzar la intervenció que es realitza amb les famílies dels infants que estan amb 
mesura mitjançant el pla de treball, a través de l’elaboració de manuals de bones pràctiques i indicadors de consens. 
 
Suport al desplegament del funcionament dels EFI. Cal establir criteris consensuats per validar, tècnica i jurídicament, les 
propostes de mesura. Tanmateix, cal proveir les bases per fer el seguiment d’objectius d’activitat i de qualitat de la mateixa 
manera a tots els EFI.  
 
Compliment de normativa. En relació a la documentació requerida i els procediments, és necessari oferir suport als dispositius 
per tal que compleixin la normativa. 
 
Circuits i coordinació per l’atenció a les urgències. La Unitat de Detecció i Prevenció dels Maltractaments Infantils ha d’establir 
els processos, els circuits i la coordinació per l’atenció a les urgències. S’ha de monitorar l’atenció que presta en l’atenció a les 
urgències.  
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 6. SUPORT A LA MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ 
 
 
Identificar processos clau, estratègics i de recolzament I posteriorment, donar suport a la seva redefinició. Això permetrà 
evitar repeticions, simplificar determinades tasques i establir aquells punts que seran comuns per tot el territori nacional i els que 
poden ser adaptables a les particularitats. 
 
Sistema de recollida de dades que permeti avaluar les mesures de protecció. És necessari dissenyar una metodologia 
consensuada d’avaluació de les mesures de protecció - vinculada al SINI@ -. El pla de qualitat pot identificar i monitorar, 
mitjançant criteris i indicadors establerts en base a l’evidència, per disposar de les dades objectives que permetin avaluar 
l’efectivitat i l’impacte de les diferents intervencions. 
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Suport a la gestió integrada de casos per part de diferents professionals. Donada la complexitat de la majoria de situacions 
ateses, tots els professionals que intervenen en un mateix cas ho haurien de gestionar de manera integrada, per garantir el 
continuum assistencial. El pla de qualitat pot ajudar a desenvolupar i implementar els instruments necessaris. 
 
Suport al model de qualitat en l’atenció orientat a la persona atesa. El pla de qualitat pot donar suport a la formalització d’un 
model d'atenció compartit – que defineixi la missió, la visió i els valors - per tal que esdevingui una eina de referència per la tasca 
de tots els professionals. 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 7. MILLORA DE LA SEGURETAT  
 
 
Seguretat de l’atenció: valoració de la gestió de casos de risc. Donar suport a l’establiment d’un sistema comú mitjançant el 
qual tots els casos d’alt risc estiguin perfectament identificats i valorats d’una manera consensuada. 
 
Suport a la gestió integrada de casos per part de diferents professionals. Donada la complexitat de la majoria de situacions 
ateses, tots els professionals que intervenen en un mateix cas ho haurien de gestionar de manera integrada, per garantir el 
continuum assistencial. El pla de qualitat pot ajudar a desenvolupar i implementar els instruments necessaris.  
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 8. COMPLIMENT DE NORMATIVA I ASPECTES CONTRACTUALS 
 
 
Drets dels infants i famílies i aspectes ètics relacionats. Monitorar el compliment dels drets dels infants i de llurs famílies i els 
aspectes ètics relacionats que es desprenen de la Convenció dels drets dels infants. 
 
Llei de SSSS, futura Llei d’Infància i Pla director d’Infància. El pla de qualitat ha de donar suport al desenvolupament dels 
aspectes referents a la qualitat que se’n derivin del nou marc normatiu. Tanmateix, s’haurien de revisar els punts que es 
desprendran del Pla Director de la Secretaria d’Infància, concretament en la línia estratègica que fa referència a la infància 
protegida, per col·laborar en el seu desplegament. 
 
Compliment de normativa. En relació a la documentació requerida i els procediments, és necessari oferir suport als dispositius 
per tal que compleixin la normativa. 
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D’aquestes línies es va fer un desplegament de primer nivell, especificant els objectius generals i específics per tal de facilitar el 

procés de priorització per part dels participants a les Reunions d’Equip Directiu (RED) – Director general, Subdirector general, cap 

de Servei de Suport Jurídic, cap de Servei de Gestió Administrativa, cap de Servei de Planificació i Avaluació i Caps de tots els 

serveis territorials  -.   
 

L’encàrrec va ser establir la prioritat de cadascun dels objectius, determinant si era d’alta, mitja o baixa prioritat.  Tanmateix, els 

implicats podien col·laborar especificant les accions que s’estan realitzant a DGAIA conegudes i que es vinculen amb alguna de les 

línies estratègiques prioritzades,  establint el termini de temps més adient per desenvolupar l’objectiu - si l’acció seria abordada en 

l’any 2008, 2009 o 2010 – i definint la responsabilitat del mateix, diferenciant qui té capacitat de decisió sobre l’objectiu (DO), qui - 

persona o àrea – podria ser el responsable executiu (RE), quines àrees o dispositius seria necessari implicar en el 

desenvolupament de les accions prioritzades (Imp) i la priorització realitzada.   
 

La Subdirecció, per la seva visió holística de l’organització,  va assumir l’encàrrec d’integrar totes les aportacions considerant els 

objectius que es desprenen de la planificació estratègica de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència i del Pla 

Director de la Secretaria d’Infància.   
 

El Servei de Planificació i Avaluació va acabar d’ajustar aquesta proposta, configurant la versió del Pla de Qualitat de la Direcció 

General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència que ha estat el punt de partida de la revisió per part del Nucli de Qualitat i del 

Comitè Estratègic de Qualitat. 

Finalment, a partir de totes les aportacions rebudes s’ha configurat el document definitiu. Tots els documents esmentats 

constitueixen els Annexos del Document de Treball que acompanya el Pla de Qualitat de la Direcció General d’Atenció a la 

Infància i  l’Adolescència 2008 – 2010.    
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ANNEX 2. Membres dels diferents nivells de gestió del Pla de Qualitat de DGAIA 2008 – 2010 

 

Integrants del CEQ pel Pla de Qualitat 2008 – 2010 (15 persones)  

√ Director general  i subdirector general: Xavier Soley i Joan Mayoral  

√ Caps de servei. Suport Jurídic: Pepa Moya. Gestió Administrativa: Izaskun Angulo. Planificació i Avaluació: Ignasi 

Samper  

√ Caps territorials: Barcelona, Barcelona comarques, Tarragona, Terres de l’Ebre, Girona i Lleida.  Rosa Mª Pérez, 

Miguel Martos, Anna Solé, Anna Soles, Ester Cabanes i Dolors Camí.   

√ Referent d’EFIs:  Begoña Pujana  

√ Referent de centres: Montse Torredeflot  

√ Referent d’EAIAs: Carme Sans  

√ Coordinadora de qualitat: Ana Avellaneda  

√ Pla Director: Jordi Muner 

 

Integrants del NQ pel Pla de Qualitat 2008 – 2010 (11 persones) 

√ Subdirector general: Joan Mayoral  

√ Cap del Servei de Planificació i Avaluació: Ignasi Samper  
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√ Coordinadora de qualitat: Ana Avellaneda  

√ Cap Servei territorial (Tarragona): Anna Solé  

√ Referents d’EFIs:  Begoña Pujana i Sílvia Peñalver  

√ Referents de centres: Montse Torredeflot i Glòria Torrens  

√ Referents d’EAIAs: Maica Comellas i Carme Sans  

√ Representant Sistemes d’Informació: Neus Tomás 

 
 

Referents Territorials de Qualitat pel Pla de Qualitat 2008 – 2010 (8 persones) 

 

√ Referent territorial de Barcelona ciutat: Ana Bessa i Marisol De Pablo 

√ Referent territorial de Barcelona comarques: Laura Godes i Montse Massaguer 

√ Referent territorial de Girona: Meritxell Carré  

√ Referent territorial de Lleida: Montse Baró 

√ Referent territorial de Tarragona: Isabel Carrasco 

√ Referent territorial de Terres de l’Ebre: Ester Cabanes  

 


