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Carta del director
Em declaro satisfet, orgullós i esperonat. Capbussar-se en l’elaboració d’un Pla
Estratègic no és senzill. Necessita motivació, ganes d’examinar-se a un mateix
i, probablement el més important, empenta per assolir els reptes que marca el
document. Durant els darrers mesos hem fet això. Ens hem analitzat, hem buscat el sentit a la tasca que desenvolupem i hem acordat què volem ser i fer en
els pròxims anys. El resultat d’això és el Pla Estratègic 2017-2020 que teniu a les
mans, un document ambiciós que ens servirà de guia. És una orientació per a
totes les treballadores i treballadors de l’INCASÒL però és igualment una carta de
presentació a la societat, autèntic motor de tot el que impulsem com a empresa
pública que som.
Tanmateix, aquest Pla Estratègic no és fruit de la improvisació ni una ocurrència
aïllada. Aquest document és la continuació d’un esforç que s’allarga des del 2015
amb el Pla Impuls. Va ser aleshores quan vàrem prendre la determinació de deixar
enrere una estructura organitzativa massa rígida i, organitzant-nos per projectes,
vàrem adaptar els equips a una forma de treballar més àgil, polivalent i dinàmica.
Dos anys després, ens hem sotmès a una autoavaluació i el Pla Estratègic ens ha
d’ajudar igualment a millorar el nostre dia a dia.
Estic satisfet de la feina que s’ha dut a terme per donar-li forma i des d’aquestes
línies vull agrair als que s’hi han dedicat posant el seu talent i les seves ganes al
servei de tots. He de dir, al mateix temps, que la implicació de la plantilla ha estat
lloable i precisament aquest caràcter participatiu és el que fa que els pilars, objectius i iniciatives que apareixen al pla siguin transversals i creïbles. Però el procés
no acaba aquí, no culmina amb aquesta publicació, sinó que ens indica el full de
ruta. Per aquesta raó us convido que us el feu vostre, us impliqueu en els reptes
que marca per construir un futur millor. L’INCASÒL és una empresa plena d’experiència, ganes i talent: posem-ho al servei de la gent.

Damià Calvet i Valera
Barcelona, octubre de 2017
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Planificació del
Projecte Impuls

Una nova
etapa de
l’INCASÒL

Novembre-Desembre 2014
Gener 2015

Implementació del
Projecte Impuls
Organització: estructura orientada a
projectes, més dinàmica i flexible
Tecnologia: sistemes més col·laboratius
Cultura: gestió del coneixement,
pla de formació, teletreball

Febrer 2015

4

Espais: disseny d’espais oberts,
menys despatxos

Missió

Pàgina 8

Visió

Pàgina 9

Valors

Pàgina 10

Actualització de la
Missió, Visió, Valors
de l’empresa

Primer semestre 2017
Equips multidisciplinars:
fan un anàlisi DAFO (Debilitats,
Amenaces, Fortaleses, Oportunitats)

Maig 2017

Jornades al Castell de Mogoda
Direcció i coordinadors decideixen pilars,
objectius i iniciatives del Pla Estratègic

Setembre 2017

Inici de
l’Elaboració
Pla Estratègic
2017-2020

Noves trobades de Direcció i coordinadors
per prioritzar les 50 iniciatives, decidint
pressupost i calendari

Pàgina 15
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Reflexió DefinicióPerspectiva
InspiracióDirecció Organització
Guia DecisionsOrdre Cohesió
Equips Rendiment
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Pla Estratègic
El Pla Estratègic de l’INCASÒL 2017-2020
és el resultat de la feina de més d’un any.
Durant gran part del 2016 i els primers sis
mesos del 2017 s’ha dut a terme un procés
de planificació estratègica que ha comptat
amb la participació de tots els treballadors.
Però per arribar fins aquí ha fet falta actualitzar els conceptes
de la Missió, Visió i Valors de l’empresa, d’acord amb la situació
social i econòmica de Catalunya, així com del sector en el qual
l’INCASÒL desenvolupa la seva activitat com a empresa pública.
Què són aquests principis? La Missió és allò que fa una
organització, a què es dedica; la Visió és allò que voldria assolir
i, en tercer lloc, els Valors són els comportaments desitjables
pel conjunt de persones que integren aquella organització.
Tots aquests principis han de permetre reflexionar
i, tot seguit, actuar. I actuar amb intenció.
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La nostra Missió
Desenvolupar el territori d’una forma sostenible,
actuant principalment sobre els assentaments urbans,
de manera que millori la qualitat de vida dels ciutadans
i promogui una major igualtat social.
Descripció
Captura de manera precisa l’essència del per a què una
organització existeix amb una perspectiva de present i futur.
Respon a qüestions com:
Qui som?
Què fem?
Què aportem?
Perquè existim?
Què passaria si desapareguéssim?
Quina és la nostra raó de ser?
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La nostra Visió
Liderar els nous models de transformació del territori
i de les ciutats, per tal que el nostre país es converteixi
en un referent de valor per a la societat global.
Descripció
Captura cap a on volem anar de manera aspiracional,
motivadora i amb una perspectiva de futur a llarg termini.
Respon a qüestions com:
Què volem aconseguir?
A què aspirem com a organització?
Què ens agradaria sentir sobre nosaltres en els mitjans?
Com de lluny volem arribar?
Com descriuríem l’èxit?
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Els nostres Valors
Descripció
Captura allò que es considera important
respecte a com hem d’actuar per assolir la Visió amb
una perspectiva de present i futur.

Respon a qüestions com:
En quines pràctiques i actituds creiem?
Quines guies han de regir les nostres conductes?
On posem l’accent en el nostre procedir i actuar diari?
Quins aspectes ètics són importants?
Què passaria si desapareguéssim?
Quina és la nostra raó de ser?

Compromís
Honestedat i transparència
Innovació
Lideratge
Orientació al client
Responsabilitat social
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Què cal millorar?

Per on començar

Comunicació

Delegar

Ordre i planificació

Estimular participació

Reconeixement

Reagrupar per objectius

Comunicació interna i externa

Bones pràctiques

Transparència

Formació jurídica

Eines digitals

Transparència en les deliberacions del consell

Aprofundir en l’expertesa i el coneixement

Pioners en noves pautes i comportaments
Benchmarking
Espai/Fòrum on compartir i exposar problemes

Difondre àrees d’expertesa
Metodologia
Delegació

Transmissió de valors i de la informació
Convèncer, formar i justificar

Innovar cadascú en la seva matèria
Lideratge col·lectiu
Sortir de la zona de confort

Millorar l’atenció al client: digital, telefònica
Difusió del producte
Comunicació entre departaments

Descentralització territorial
Revisió dels productes en funció
de les noves necessitats

Agilitzar els procediments cap als ciutadans
Interpretació proactiva de la
responsabilitat personal
Coneixement transversal de la
resta de tasques dels companys

Participació ciutadana en
els projectes de l’INCASÒL
Fomentar la creativitat
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Metodologia
Els professionals de l’INCASÒL van culminar
l’actualització de la Missió, Visió i Valors el
desembre del 2016. És més: un cop decidits
els nous paràmetres d’actuació es va
convidar els treballadors a donar la seva
opinió, per fer encara més rica la reflexió.
A partir d’aquell moment es van crear una sèrie d’equips multidisciplinaris
que, en diverses reunions, van reflexionar sobre l’organització. Fruit d’aquest
treball es va culminar la següent passa, que era fer una anàlisi DAFO
(Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats).
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5

pilars

14
objectius

50
iniciatives

Aquesta DAFO, a més, va ser molt participada. Es van organitzar
múltiples grups que, comandats per un responsable, van debatre
i classificar les prioritats. A més, van examinar la corporació; van
recomanar millores; van subratllar els punts forts; van assenyalar
on focalitzar els esforços. Va ser, en definitiva, un examen en tota
regla: un mirall de què és l’INCASÒL i sobretot del que aspira a
ser.
La DAFO va ser, posteriorment, el punt de partida d’unes jornades
a la Mogoda, a Santa Perpètua, amb els membres de la direcció
i els coordinadors, on es van decidir quins són els pilars, els
objectius i les iniciatives del Pla Estratègic. El debat, la posada
en comú, la síntesi, els equips de treball, van ser molt rics, intensos i constructius. Acompanyats d’un equip de consultors que va
guiar l’equip en una sèrie de dinàmiques i discussions de grup, es
va destil·lar un document final que marca el camí a seguir en els
pròxims tres anys.
Ja al setembre i l’octubre, es van celebrar unes noves trobades
de la direcció i els coordinadors per a ordenar per prioritats les 50
iniciatives que emanen dels 5 pilars i els 14 objectius. Aquest mig
centenar d’iniciatives compta amb un calendari d’execució, uns
recursos i un responsable assignat. Aquesta priorització comptarà
amb un seguiment i control per part del Consell de Direcció per
garantir el seu compliment.
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Meta 2020
Sòl net per a
comercialitzar

800

200ha

habitatges
en sòl propi

115

2020

M€

de facturació

14

Potencial per a

equilibri financer

Construcció de

150

habitatges
lloguer/any

Noves àrees de
negoci optimitzant
recursos, organització
i sistemes

Els cinc
pilars estratègics
1

Equilibri financer i inversió
en nous models de negoci

2

Adaptació portfoli a la demanda
i posicionament al mercat

3

Millora de processos, sistemes,
eines i productivitat

4

Garantir una organització
competitiva, diversa i compromesa

5

Gestió d’stakeholders
i impuls al reconeixement
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Equilibri financer
i inversió en nous
models de negoci
El primer pilar dels cinc del Pla Estratègic es refereix al vessant econòmic. Aposta per aconseguir l’equilibri financer de
l’INCASÒL: fixa els imports del que s’ha de reduir en pèrdues
d’explotació any rere any fins al 2020. Per assolir aquest
desitjat equilibri, caldrà actualitzar l’estructura financera de
l’empresa, de manera que es generin els recursos suficients
per a destinar-los a la inversió en Sectors d’Activitat Econòmica (SAE). A més, s’aposta per fer un esforç en la recerca
de noves línies de negoci, dedicant-hi un 1% de la facturació
anual a partir del 2018 en el seu desenvolupament, i introduir
millores en aquelles menys rendibles fins que es redueixi el
seu dèficit a zero.

Reduir les
pèrdues
dʼexplotació
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20

10

2017

2018

M€

M€

5

M€
2019

Equilibri
financer

2020

2
Definir
tres noves
línies de
negoci

Adaptació del
portfoli a la demanda
i posicionament
en el mercat
En la línia del que marca el primer pilar, el segon es refereix
al contingut del treball i aspira a ajudar-hi: la millor manera
d’aconseguir l’equilibri financer i, sobretot, la forma òptima de
saber en quins models de negoci s’ha d’invertir és conèixer el
millor possible el mercat al qual s’adreça l’INCASÒL. Així, el
segon pilar assenyala l’adaptació del portfoli a la demanda.
Durant el 2017 es crearà una plataforma de treball que permeti obtenir els estudis de demanda de cada línia de negoci
i, els anys posteriors, s’ampliarà per tal d’obtenir una millor
informació sobre les tendències de futur. Els tres primers
anys de vigència del Pla Estratègic 2017-2020 s’haurà de
definir una línia anual (amb les corresponents proves pilot)
i una facturació mínima.

2017
2018 Prova pilot

Facturar:

2019 Prova pilot

1,25 M €

2020 Prova pilot

1,25 M €
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Millora de processos,
sistemes, eines
i productivitat
Per assolir l’èxit d’aquest tercer pilar, que es refereix a la millora dels processos de treball, dels sistemes i eines que han
d’ajudar a aquest progrés i a la productivitat, és imprescindible implementar el Pla Director de Sistemes d’Informació.
En aquest gran pla hi ha, per exemple, els canvis a l’Intrasòl,
que és la xarxa interna de l’empresa; renovar l’aplicatiu de
fiances, fer un inventari patrimonial o millorar els dispositius
de treball del personal. Aquestes iniciatives han de permetre
assolir l’objectiu d’incrementar la productivitat un 2% cada
any, fita que s’aconseguirà gràcies a una metodologia de
gestió per projectes que optimitzi l’execució en temps, cost i
qualitat.

Implementar
abans de finals
de 2018

Inventari
patrimonial

Intrasòl

Pla Director
de Sistemes
d’Informació

Persones
i lloc de treball

Fiances

Posar en marxa
un mínim de dues iniciatives
abans de finals de 2020
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Garantir una
organització
competitiva, diversa
i compromesa
El quart pilar del Pla Estratègic està dedicat a les persones.
Als professionals de l’INCASÒL, a qui se’ls actualitzaran les
condicions de treball amb un nou marc laboral. Per garantir
una organització competitiva, diversa i compromesa es farà
una revisió de l’actual estructura organitzativa. S’establiran
mecanismes d’assignació d’objectius així com d’avaluació
dels rendiments obtinguts. Un mínim del 25% de la plantilla
podrà optar a plans de carrera que permetran aquest creixement dels professionals: l’empresa posarà a l’abast dels
treballadors un programa formatiu. De la mateixa manera,
s’implementarà un pla de comunicació interna.

2017

2018
Dissenyar un
programa formatiu a
llarg termini incidint
en habilitats tècniques
i competencials

2019

2020

Implementar un
pla de comunicació
interna

Revisió i ajust de
lʼactual estructura
organitzativa

Actualitzar
les condicions
de treball del
personal de
l'INCASÒL

Assolir que la totalitat de la plantilla
hagi participat en al menys dues
accions formatives de diferent abast
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Gestió
d�stakeholders
i impuls al
reconeixement
Per tal d’apropar l’INCASÒL a la societat i impulsar el reconeixement de l’empresa, el cinquè pilar es fixa en la gestió
dels stakeholders i en la posada en marxa d’iniciatives que
permetin donar a conèixer públicament la tasca que es
desenvolupa. Durant el 2017 es definirà quins són els interlocutors de l’àmbit polític, social, dels col·lectius professionals
amb qui relacionar-se, tant en l’àmbit nacional com internacional. Per doblar l’índex de reconeixement fins al 2020 es
farà un pla de publicacions per difondre la tasca que es desenvolupa; s’actualitzarà la imatge corporativa o es participarà
en un mínim de congressos, fires i jornades.

Doblar lʼíndex
de reconeixement
internacional

Mitjançant
un pla integral
de comunicació

Participació en:

6

Congressos
internacionals

4

Fires
internacionals

12
Jornades
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