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PREAMBUL 

L’empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS) es va crear mitjançant l’Acord de 
Govern de la Generalitat de Catalunya de 20 de juliol de 1992, amb l’objectiu de gestionar i 
administrar els serveis traspassats de la Diputació de Tarragona a l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya en matèria sanitària (DOGC núm. 1629, de 7.8.1992) en els termes de les propostes 
aprovades per l’Acord del Ple de la Comissió Mixta de Traspassos de Serveis i Recursos de les 
diputacions a la Generalitat o als consells comarcals de 10 de febrer de 1992. 
 

GiPSS és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, depèn del Departament de Salut i 
està adscrita al Servei Català de la Salut, i el seu pressupost està incorporat a plens efectes als de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
L’establiment de mecanismes de gestió empresarial adients amb el caràcter prestacional de 
l’Administració sanitària, tal com s’esmenta en el preàmbul de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d’ordenació sanitària de Catalunya, requereix la creació d’una empresa pública de les que preveu 
la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, amb la finalitat d’assolir 
una òptima gestió dels serveis transferits mitjançant la utilització de mecanismes àgils i que 
permetin el màxim aprofitament dels recursos existents, tot garantint els principis de 
racionalització, eficàcia, simplificació i eficiència de l’organització sanitària. 
 
L’empresa pública GiPSS té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, 
sotmesa la Generalitat, l’actuació de la qual s’ajustarà al dret privat. 
 
El 27 de desembre de 2012, per Acord de Govern 135/2012 passa a ser un mitjà propi i servei 
tècnic de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut.  
 
Mitjançant acord del Govern de 19 de novembre de 2013, es va aprovar un primer Codi de bones 
practiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya. 
 
Amb posterioritat, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, va establir que cal aconseguir el major grau d'exigència en el compliment de 
les obligacions de servei públic per part dels alts càrrecs i personal directiu, als quals els 
correspon un innegable paper de lideratge ètic orientat a l'exemplaritat. 
L'apartat primer de l'article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, concreta els principis ètics i 
les regles de conducta que regeixen l'actuació dels alts càrrecs. Així mateix, l'apartat tercer del 
mateix article estableix que el Govern ha d'elaborar un Codi de conducta dels seus alts càrrecs 
que concreti i desenvolupi els principis d'actuació a què fa referència l'apartat primer, n'estableixi 
d'altres addicionals, si escau, i determini les conseqüències d'incomplir-los, sense perjudici del 
règim sancionador establert per aquesta Llei. 
 
 
OBJECTE 
 
1.1 Establir els principis ètics i les regles de conducta pels quals s'han de regir els alts càrrecs i el 
personal directiu de Gestió i Prestació de Serveis de Salut. 
 
1.2 Establir les eines de control del compliment dels principis ètics i de les regles de conducta 
establerts en aquest Codi de conducta, i determinar les conseqüències de l’ incompliment. 
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ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El Codi de Bon Govern és d’aplicació als alts càrrecs i personal directiu de Gestió i Prestació de 
Serveis de Salut. 
 
 
VIGÈNCIA 

El Codi entrarà en vigor en la data de la seva aprovació pel Consell d’Administració i es mantindrà 
vigent fins que no es modifiqui pel mateix Consell d’Administració. 
 
 
MISSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

La missió del Consell d’Administració és governar GiPSS, el que suposa assumir la Planificació i 
la direcció estratègica de l’organització, exercir el control de la gestió realitzada per la Direcció, 
retre comptes al Departament de Salut i al Govern de la Generalitat de Catalunya i complir amb les 
responsabilitats derivades dels estatus de GiPSS de manera diligent i ajustada a la legalitat en tots 
els actes de la institució així com, governar els conflictes d’interessos entre els membres i la 
institució. 
 
El compliment d’aquesta missió implica el desenvolupament de les següents funcions segons els 
Estatus aprovats: 
 
1. Fixar els criteris d’actuació de l’empresa pública GiPSS dins el marc dels seus objectius. 

2. Elaborar anualment el programa d’actuació, d’inversions i de manteniment i, amb la 
conformitat prèvia del Departament de Salut, sotmetre’l a l’aprovació del Govern de la 
Generalitat per mitjà del Departament d’Economia i Coneixement.  

3. Aprovar la memòria anual de l’entitat. 
4. Elaborar el pressupost d’explotació i de capital de l’empresa pública GiPSS d’acord amb el 

que preveu l’article 30 en relació amb els articles 13, 14 i 15 de la Llei 4/1185, de 29 de 
març, i presentar-ne el balanç al Departament d’Economia i Finances per mitjà del 
Departament de Salut. 

5. Avaluar periòdicament els programes d’actuació i els seus resultats. 
6. Aprovar la plantilla del personal laboral com també el seu règim retributiu, dins els límits 

legals establerts. 
7. Actuar com a òrgan de contractació en els contractes d’obres, subministraments, gestió de 

serveis públics, consultoria, assistència, serveis i treballs específics i concrets no habituals, 
com també en els restants contractes previstos en la legislació sobre contractació 
administrativa. (MODIF. DOGC 3023 de 25/11/1999). 

8. Aprovar els convenis i els acords de col·laboració que s’estableixin amb entitats públiques 
o privades. 

9. Proposar al Govern de la Generalitat el nomenament i, si s’escau, la separació del càrrec, 
del conseller delegat i de la resta de càrrecs de l’estructura de gestió i administració. 

10. Proposar al Govern de la Generalitat l’aprovació de les característiques i la destinació de 
les operacions de crèdit. 

11. Aprovar les operacions de tresoreria que no excedeixin l’import que el Govern de la 
Generalitat hagi fixat de manera general o per a l’entitat, i proposar al Govern les que 
excedeixin d’aquell import. 

12. Fixar els criteris d’ordenació de pagaments i determinar les atribucions del conseller 
delegat en aquesta matèria i les dels càrrecs de l’estructura de gestió i administració, si 
s’escau. 
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13. Exercir tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives i judicials 
en defensa dels drets i els interessos de l’entitat. En cas d’urgència, aquesta facultat podrà 
ser exercida pel president, el qual en donarà compte al Consell d’Administració en la 
primera reunió que es convoqui. 

Qualsevol altra funció no atribuïda expressament a un òrgan. 

 
PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA GENERALS 
 
Els principis ètics i les regles de conducta generals són els establerts en el primer apartat de 
l'article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre. 
 
El principis i les regles de conducta que aquest Codi desenvolupa i concreta són els següents: 
 
En relació amb l'exercici del càrrec al servei de la ciutadania 
 

 Dirigir eficaçment les tasques específiques que el Govern assigni a fi i efecte de procurar el 
benestar de la ciutadania mitjançant un ús adequat dels recursos públics. 

 Millorar permanentment les competències professionals amb l'objectiu de servir amb 
excel·lència a la ciutadania. 

 Ser receptius a les inquietuds de la ciutadania i vehicular-les de forma operativa. 

 Tenir una conducta respectuosa cap a la ciutadania i les persones que representen altres 
organitzacions, i, especialment, que no impliqui cap tipus de discriminació. 

 
En relació amb la publicació veraç de la informació rellevant relativa al càrrec 
 

 Donar publicitat de forma veraç del currículum acadèmic i dels mèrits professionals i 
tècnics, de les funcions que corresponen al seu càrrec, de les retribucions i 
indemnitzacions i dietes, i de l'agenda pública en tot allò relatiu a les reunions amb els 
grups d'interès. 

 Presentar a l'òrgan competent en matèria d'incompatibilitats dels alts càrrecs, en el moment 
del seu nomenament i amb motiu del seu cessament, les declaracions corresponents al 
seu patrimoni, activitats mercantils i professionals, indemnitzacions que puguin percebre i, 
si escau, variacions patrimonials, d'acord amb els criteris i les instruccions que a l'efecte 
s'estableixin i sens perjudici del compliment de les obligacions establertes en matèria 
d'incompatibilitats. 

 
En relació amb l'ús eficaç, eficient i responsable dels recursos materials i de la informació 
obtinguda en exercici del càrrec 
 

 Fer un ús eficaç, eficient i responsable dels recursos materials de les institucions 
públiques. 

 Restringir les despeses derivades de reunions, àpats, trobades de treball i actes de tota 
classe en base al principi d'austeritat i fer-ne sempre un ús vinculat al compliment de les 
seves responsabilitats com a alt càrrec o personal directiu. 

 Abstenir-se de fer servir en benefici propi la informació obtinguda en l'exercici del seu 
càrrec. 
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En relació amb el respecte al personal al servei de l'Administració 
 

 Respectar la imparcialitat i les tasques assignades al personal al servei de l'Administració. 

 Complir les disposicions o protocols vigents en relació amb les situacions de discriminació 
en l'entorn laboral i, en especial, els referits a les situacions d'assetjament sexual i/o 
psicològic; i garantir un tracte amb equitat que no impliqui cap mena de discriminació. 

 
En relació amb la col·laboració amb els mitjans de comunicació i la participació en el debat públic 
 

 La col·laboració amb els mitjans de comunicació ha de basar-se sempre en els principis de 
transparència, veracitat i respecte professional. 

 Participar en debats públics i processos de deliberació que afectin el seu àmbit de 
competència, atenent a criteris d'oportunitat vinculats a línies estratègiques i de polítiques 
públiques del Govern. 

 Restringir les reflexions a títol personal en les compareixences públiques. 
 

En relació amb l'actuació no condicionada per interessos privats i el conflicte d'interès 
 

 Garantir una actuació independent i no condicionada per conflicte d'interessos per tal de 
servir amb la màxima eficàcia, eficiència i objectivitat els interessos generals de la 
ciutadania. 
Hi ha un conflicte d'interès quan apareix una situació d'interferència entre un o diversos 
interessos públics i els interessos privats de l'alt càrrec o directiu públic, de manera que 
aquests puguin comprometre o donar la impressió que comprometen l'exercici independent 
del servei públic. 

 Els alts càrrecs i personal directiu no poden intervenir quan es doni algun dels supòsits 
d'abstenció dels establerts per la normativa vigent i quan existeixi o es cregui que pot 
existir un conflicte d'interessos. En cas de dubte sobre l'existència de conflicte d'interessos, 
s'ha d'optar sempre per l'abstenció. L'abstenció es formularà per escrit i es comunicarà al 
superior jeràrquic o al Govern, que haurà de designar un altre alt càrrec que no es vegi 
afectat per aquestes circumstàncies i que el substituirà en l'actuació o presa decisió 
corresponent. 

 No invocar en cap cas la condició pública d'alt càrrec o directiu per al propi benefici. 

 Abstenir-se d'acceptar regals i donacions de particulars i d'entitats públiques o privades a 
excepció feta de les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius, oficials o 
protocol·laris que li puguin ser lliurats per raó del seu càrrec. 
En aquest darrer cas, les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius, oficials 
o protocol·laris es dipositaran a la conselleria que establirà l'ús que se'n farà i es publicarà 
al portal de Transparència de la Generalitat. 
Tampoc es podran acceptar tractes avantatjosos de cap classe, excepte els derivats de les 
normes protocol·làries i inherents a l'exercici del seu càrrec, així com les invitacions a actes 
de contingut cultural o a espectacles públics quan siguin per raó del càrrec exercit. 

 Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d'altres 
administracions públiques o d'entitats públiques dependents d'aquestes, universitats o 
entitats sense ànim de lucre, quan hagi d'assistir convidat oficialment per raó del càrrec a 
una activitat relacionada amb les seves responsabilitats. 
Qualsevol invitació d'aquesta classe s'ha de fer pública, amb esment de l'entitat, el lloc i el 
motiu de la invitació. En cap cas s'acceptarà el pagament dels viatges, dels desplaçaments 
o dels allotjaments per part d'una empresa o entitat privada ni d'un particular. 
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En relació amb la col·laboració amb el Parlament i altres institucions 
 

 Complir lleialment els mandats provinents del Parlament de Catalunya i col·laborar-hi, quan 
siguin requerits per fer-ho, en l'exercici de les seves funcions, d'acord amb el que preveu 
I'Estatut d'autonomia de Catalunya i el Reglament del Parlament. Aquesta col·laboració 
s'estén a les institucions que depenen o són designades pel Parlament i, en particular, al 
Síndic de Greuges, a la Sindicatura de Comptes, a l'Oficina Antifrau, a I'Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades i a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la lnformació 
Pública. 

 
En relació amb els grups d'interès i l'agenda oficial 
 

 Vetllar pel compliment de la normativa reguladora dels grups d'interès i del Codi de 
conducta que els és aplicable i posar en coneixement dels òrgans competents les 
irregularitats o infraccions de què tinguin constància en aquest àmbit. 

 Ajustar les seves relacions amb els grups d'interès als criteris i protocols d'actuació 
adoptats corporativament i, en particular, vetllar pel compliment de les obligacions 
d'inscripció en el Registre de grups d'interès, incorporar a les seves agendes oficials els 
contactes que estableixin amb aquests grups i facilitar-los el compliment de les obligacions 
i l'exercici dels drets que els corresponguin. 

 
En relació amb les bones pràctiques de contractació 
 

 Aplicar tots els principis d'actuació i de conducta que consten en el Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública aprovat per l'Acord del Govern de la 
Generalitat d'1 de juliol de 2014. 

 
En relació amb la gestió de documents públics 
 

 Complir la normativa en matèria de gestió de documents públics, especialment la 
relacionada amb la no destrucció de documents o informació pública en suport paper o en 
mitjà electrònic sense seguir els procediments i controls establerts normativament. 

 No endur-se'n còpia de la informació i de la documentació un cop hagi finalitzat el seu 
mandat. 

 

DEURES DELS CONSELLERS 

 
Els membres del Consell d’Administració exerciran el seu càrrec de forma diligent, amb 
responsabilitat, i en benefici de GiPSS i de la comunitat a la qual serveixen, i per això hauran 
d’estar informats sobre la marxa de l’organització. 
Són deures específics dels membres del Consell d’Administració els següents: 
 
De diligent administració 
Els membres hauran d’exercir els seu càrrec amb diligència exigible a la seva responsabilitat. 
 
De fidelitat 
Els membres hauran de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb fidelitat a l’ 
interès de GiPSS. 
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De lleialtat 
Els membres no podran utilitzar el nom de GiPSS ni invocar la seva condició de representats de 
GiPSS per a la realització per compte propi o de persones vinculades a ells (cònjuge o persona 
amb anàloga relació d’afectivitat, ascendents, descendents i germans del membre o del seu 
cònjuge i els seus respectius cònjuges). 
 
Els membres no podran realitzar en benefici propi operacions de les que hagi tingut coneixement 
amb ocasió a l’exercici del càrrec, llevat que GiPSS hagi desestimat l’operació prèviament. 
 
Els membres hauran de comunicar al Consell d’Administració qualsevol situació de conflicte 
d’interessos –directe o indirecte– i s’abstindran d’intervenir en aquells assumptes en que es 
plantegi el conflicte. 
 
Els membres, a efectes informatius i de transparència, hauran de comunicar la participació que 
tinguin en qualsevol altra entitat, de naturalesa pública o privada, amb el mateix anàleg o 
complementari gènere d’activitat al de GiPSS. 
 
D’independència 
Sense prejudici de la representació que els hagi proposat, els membres actuaran en tot moment 
en defensa dels interessos de GiPSS, amb criteris objectius i amb independència dels gestors. 
 
De confidencialitat 
Els membres guardaran secret sobre les deliberacions del Consell d’Administració. 
 
Els membres, fins i tot després de cessar del càrrec, hauran de guardar el secret de les 
informacions de caràcter confidencial, quedant obligats a guardar reserva de les informacions, 
dades, informes o antecedents que coneguin per raó de l’exercici del càrrec. 
 
Els membres vetllaran pel compliment de la legislació de protecció de dades de caràcter personal 
quan accedeixin a dades protegides o aquestes hagin de ser objecte de cessió o comunicació a 
tercers. 
 
D’informació 
Els membres hauran de facilitar les informacions o els aclariments que els hi siguin sol·licitats per 
GiPSS en relació als assumptes compresos a l’ordre del dia del Consell d’Administració, fins i tot, 
per escrit si així és sol·licitat. 
 
De transparència 
Tota la informació que emeti el Consell d’Administració per qualsevol mitjà s’haurà d’ajustar al 
principi de transparència, la qual cosa implica que la informació ha de ser clara, íntegra, correcta i 
verídica, sense que pugui induir a error o confusió, i que permeti als membres del Consell o els 
ciutadans fer-se un judici clar de GiPSS. 
 
D’abstenció en cas de conflicte d’interessos 
 
Els membres del Consell d’Administració de l’empresa GiPSS, segons l’article 28, de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, no podran realitzar cap tipus d’activitat econòmica, lucrativa relacionada amb 
l’empresa pública, en els següents supòsits:  
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- Tenir interès personal en l’assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pugui 
influir la d’aquell; ser administrador de societat o entitat interessada. 
 
- Tenir parentiu de consanguinitat dins el quart grau, o d’afinitat dins el segon, amb qualsevol de 
les persones interessades, amb els administradors d’entitats o societats interessades i amb els 
assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment. 
 
De selecció de les inversions 
El Consell d’Administració haurà de valorar, en tots els casos, la seguretat, la liquiditat i rendibilitat 
de les inversions, vigilant que es produeixi l’equilibri entre aquests tres principis. 
 
El Consell haurà d’evitar la realització d’operacions que responguin a un ús merament especulatiu 
dels recursos financers de GiPSS. 
 
De compromís i dedicació 
Els membres han de comprometre’s amb la missió i els valors de GiPSS, evitant tota acció, 
aliança o acte de negoci que pugui separar-se dels mateixos. 
 
Els membres assistiran a les reunions del Consell i participaran activament en les seves 
deliberacions, assessorant-lo en l’àmbit dels seus coneixements. 
 
Els membres assistiran a les reunions de les comissions i/o grups de treball que en formin part i 
compliran amb els compromisos que se’ls assignin. 
 
De compliment de la legislació sobre incompatibilitats 
El Consell d’Administració vetllarà perquè els seus membres compleixin amb la normativa 
mercantil i administrativa sobre incompatibilitats per a l’exercici del càrrec. 
 
De compliment de la legalitat 
El Consell d’Administració vetllarà pel compliment de la legalitat vigent, tant en la presa de 
decisions com en les actuacions dels gestors i del personal al servei de l’ICO. 
 
D’elaboració de l’informe de govern corporatiu 
El Consell d’Administració haurà de fer públic anualment, un informe de govern corporatiu que 
oferirà una explicació detallada de l’estructura de govern de GiPSS i el seu funcionament. 
 
D’elaboració del balanç social 
El Consell d’Administració aprovarà el balanç social de l’activitat desenvolupada per GiPSS 
referent a la vinculació de l’entitat amb la comunitat i les seves principals consecucions en el camp 
social. 
 
D’autoavaluació 
El Consell d’Administració avaluarà de forma periòdica i amb esperit autocrític, la seva pròpia 
actuació en relació amb la missió i els objectius de l’organització. 
 
De mediació 
Facilitar l’ús de la mediació com a eina de resolució de conflictes envers els usuaris, pacients, 
treballadors, proveïdors.  
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RESPONSABILITATS DELS CONSELLERS 

Els membres del Consell d’Administració seran responsables davant la societat, de les entitats 
que representin i dels creditors socials, del perjudici que causin per actes o omissions contràries a 
la llei i als Estatuts o pels realitzats incomplint els deures inherents al càrrec i relacionats en 
l’apartat anterior. 
 
 
MECANISMES DE CONTROL INTERN 
 
L'Acord del Govern de data 21 de juny de 2016 ha creat un Comitè Assessor d'Ètica Pública a qui 
corresponen les funcions següents: 
- Respondre les consultes, observacions i suggeriments dels alts càrrecs i personal directiu 
relatius a la conducta ètica en l'exercici de les seves tasques. 
- Rebre les queixes sobre la conducta ètica en l'exercici de les seves tasques dels alts càrrecs i 
personal directiu i efectuar recomanacions de conducta al respecte o donar-los el tràmit que 
correspongui. 
- A petició dels òrgans competents per incoar o arxivar un procediment sancionador per 
incompliment del Codi de conducta, orientar i donar directrius amb la major precisió possible sobre 
els fets susceptibles de motivar la incoació d'un procediment sancionador i de les circumstàncies 
rellevants en el cas. 
- Emetre un informe anual sobre l'activitat del Comitè Assessor d'Ètica Pública, les conclusions del 
qual seran públiques. 
 
 
DRETS DELS CONSELLERS 
 
1. Polítics 
Els membres del Consell d’Administració tenen dret a assistir amb veu i vot les sessions del 
Consell. Els consellers poden impugnar els acords nuls o anul·lables del Consell o qualsevol altre 
òrgan col·legiat d’administració, en el termini de 30 dies des de la seva adopció. 
 
2. Econòmics 
Els membres del Consell d’Administració tenen dret a ser rescabalats per les despeses que els 
origini l’exercici del càrrec. 
 
3. De cobertura de la responsabilitat civil 
GiPSS mantindrà vigent una pòlissa d’assegurança de “Responsabilitat civil de personal d’alta 
direcció” que donarà cobertura a la responsabilitat  que pugui ser exigida als consellers com a 
conseqüència de l’exercici del càrrec. 
 
4. D’informació 
Els membres del Consell d’Administració gaudiran del dret a obtenir dels gestors i equips directius 
de GiPSS la informació i assessorament necessaris pel compliment de les seves funcions. 
 
Els membres hauran de rebre, juntament amb la convocatòria de la sessió del Consell 
d’Administració, la documentació i propostes d’acord relatives als assumptes a tractar en l’ordre 
del dia. Si no és possible la tramesa conjunta, els consellers hauran de disposar amb suficient 
antelació de la informació necessària per preparar adequadament les sessions del Consell. 
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DE LA INFORMACIÓ DE GiPSS 
 
 
Correspon al Consell d’Administració establir els continguts de la informació relativa a GiPSS que 
s’ha de facilitar a les entitats representades i al públic en general. 
 
El Consell garantirà, en tot cas, el compliment de les obligacions d’informació derivades de la 
normativa vigent aplicable a les empreses públiques de la Generalitat de Catalunya i d’altres 
disposicions legals que li siguin d’aplicació. 
 
Per l’accés i disponibilitat dels documents s’han d’utilitzar els mitjans de sistemes i tecnologies de 
la informació que millor ho facilitin i minimitzin les dedicacions personals per a la validació de 
dades i l’accés als documents. 
 
1. Balanç Social 
 
El balanç social és el document que recull els resultats i l’avaluació dels diferents aspectes que 
integren la responsabilitat social de GiPSS. 
 
El balanç social ha de ser alhora un instrument de gestió per planejar, organitzar, dirigir i avaluar 
en termes quantitatius i qualitatius l’activitat social de GiPSS en un període determinat, i ha de 
permetre definir polítiques, establir programes i racionalitzar l’efectivitat de les inversions socials. 
 
El Consell d’Administració és responsable de l’elaboració amb caràcter anual del balanç social de 
GiPSS, basat en un sistema d’indicadors objectius, i quan no sigui possible, mitjançant una 
valoració subjectiva, que registri periòdicament els elements que l’integren que, com a mínim, 
seran els següents: 
 
1. Ocupació 
2. Remuneracions 
3. Salut Laboral  
4. Organització del treball  
5. Desenvolupament dels Recursos Humans 
6. Medi Ambient 
7. Programa d’acció social 
 
El Consell haurà de fer constar en el balanç social les sancions administratives i les condemnes 
penals fermes que li hagin estat imposades per incompliment de la legislació mediambiental i de 
salut laboral, per conductes discriminatòries o per vulneració dels drets fonamentals dels 
treballadors. 
 
El projecte de balanç social serà comunicat a la representació legals dels treballadors amb 
antelació suficient a la data prevista per a la seva aprovació definitiva, a efectes de consulta. 
 
El balanç social s’inclourà i es farà públic amb les memòries anuals de cada exercici i tindrà el 
mateix tracte en quant a difusió i transparència que els resultats econòmics. 
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2. Protocol d’acollida de nous membres del Consell d’Administració 
 
El Consell d’Administració es dotarà d’un manual del conseller com a instrument de treball i 
formació, amb el contingut següent: 
 
a. Estatuts de GiPSS. 
b. El Pla estratègic vigent. 
c. L’organigrama vigent. 
d. El Codi de Bon Govern. 
e. El balanç social i la memòria de l’últim exercici. 
f. La relació de consellers, amb detall de les dades de contacte. 
g. La relació de membres de l’equip directiu, amb detall de les dades de contacte. 
h. El certificat de pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil dels administradors. 
i. Recull bàsic de la legislació de salut i social. 
 
RÈGIM SANCIONADOR 
 
El règim sancionador aplicable als alts càrrecs i personal directiu, en cas d'incompliment dels 
principis de bona conducta que disposa aquest Codi, és el que estableix el capítol ll del títol VIl de 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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BALANÇ SOCIAL 
 
El balanç social és el document que permet avaluar el compliment de la responsabilitat de 
l’empresa durant el 2013 i el primer semestre del 2014. 
 
En aquest document es recopilen els resultats per a la societat que es deriven de la intervenció de 
l’empresa tant a nivell intern com extern. 
 
El balanç social de GiPSS avalua i descriu les aportacions desenvolupades en diversos àmbits, 
com ara: socials, laborals, professionals i ecològics que s’han portat a terme al llarg de l’exercici 
2013-2014, per marcar uns indicadors que permetin l’avaluació d’aquests estàndards i establir, si 
és necessari, objectius de millora. 

 
 
Anàlisi de l’estructura de GiPSS 
 
L’empresa pública GiPSS disposa dels següents serveis en el sector sanitari i social: 
 
1. Hospital Sociosantari Francolí 
2. Hospital de Dia Francolí 
3. CAS Drogodependències 
4. Rehabilitació extrahospitalària 
5. Sala Previrnec (Institut Guttmann) 
6. PADES 
7. UFISS Geriàtrica 
8. UFISS Cures Pal·liatives 
9. Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD 19) 
10. Equip de Valoració i Orientació a la Discapacitat (EVO 57) 
11. SAC-SUE 
12. Equips de teràpia en observació directa ambulatòria (ETODA) 
 
 
Recompte per grup: 
 

 1 de gener de 2016  

N. Treballadors total 273 

    - Subgrup A1 50 

    - Subgrup A2 118 

    - Subgrup C1 16 

    - Subgrup C2 87 

    - Agrupacions professionals 2 

 
 
Recompte per col·lectiu: 
 
 1 de gener de 2016 

    - AS (personal no assistencial) 33 

    - DO 0 

    - IS (personal assistencial) 240 

    - IN 0 
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Segons sexe: 
 

 
 
 
Segons tipus de contracte:  
 
 

 
 
Conveni Col·lectiu: 
 
GiPSS es regeix pel I Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció 
primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la 
Salut concertat per les organitzacions empresarials i sindicals següents, que ostenten legitimació 
necessària establerta a l’article 87 de l’Estatut dels Treballadors: 
 
1. Representacions sindicals: Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors 

(UGT). 
2. Representacions patronals: Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci Associació Patronal 

Sanitària i Social (CAPSS) i Associació Catalana d’Entitats de la Salut (ACES). 
 
La vigència del conveni serà des de l’1 de maig de 2015 fins al 31 de desembre de 2016. 
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Retribucions:  
 
Retribució anual fixa 
 

Grup professional Lloc de treball N. Total /14 

AS-TGS 
AS-TGS 
AS-TGS 

Fac. Plant. 
Fac. Plant. 
Fac. Plant. 

III 
II 
I 

41.456,22 
35.878,21 
27.692,54 

2.961,16 
2.562,76 
1.978,04 

AS-TGM Inferm. - 27.906,65 1.993,33 

AS-TFPT Aux. Inf. I 18.378,68 1.312,76 

PAS-TGS Divers - 31.213,45 2.229,53 

PAS-TGM Divers - 25.220,11 1.801,44 

PAS-TFPT 
PAS-TFPT 

F. Administratiu 
F. Administratiu 

II 
I 

20.967,59 
18.377,06 

1.497,48 
1.312,65 

PAS-TFPT 
PAS-TFPT 

Oficial Manteniment 
Manteniment 

II 
I 

20.964,73 
18.365,62 

1.497,48 
1.311,83 

AS/PAS Personal neteja - 15.619,48 1.115,68 

 
 
Contractació: 
 
GiPSS promourà una política de contractació laboral basada en els principis de publicitat, mèrits, 
competència i igualtat. 
 
Medi ambient: 
 
GiPSS disposa d’un Pla de Residus i Medi Ambient per tal d’unificar els criteris per una correcta 
generació, classificació, tractament, i eliminació dels residus sanitaris, amb la finalitat de 
minimitzar els residus que necessiten un tractament especial així com, mantenir unes condicions 
adequades d’higiene, seguretat laboral i seguretat ambiental dels centres GiPSS.  
 
 
 
CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS 
 
RESIDUS SENSE RISC O INESPECÍFICS: 
 
GRUP I:  Definició. 
Residus assimilables a urbans. 
Residus generats que son conseqüència d’activitats no específicament sanitaris tot i que siguin 
generats dins de l’àmbit sanitari. No presenten cap risc per la salut ni per el medi ambient. 
 
Classificació: 
Residus generats pels usuaris del centre: 

 Residus de productes de neteja  

 Residus de les habitacions (diaris, revistes, flors, etc.)  

 Residus de jardineria  
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Residus de l’activitat Administrativa. 

 Paper i cartró  

 Plàstics 

 Embalatges 

Altres: 

 Recipients de vidre  

 Recipients de plàstic  

 Mobiliari i equipament en desús 

Recollida: 
S'introduiran en bosses de polietilè de 220 galgues, opaques, de color NEGRE i resistents a la 
humitat, a la càrrega estàtica i al trencament.  
El personal de neteja realitzarà el transport d'aquestes bosses fins al magatzem intermedi de 
residus més proper al lloc de generació, portant-los finalment al contenidor de residus urbans 
corresponent. 
 
GRUP II: Definició 
Residus sanitaris no específics. 
Son residus sanitaris generats com conseqüència de l’activitat sanitària, que no presenten cap risc 
per la salut ni per el medi ambient. 
 
RESIDUS SÒLIDS DEL GRUP II- Classificació:  
 

 escaioles i embenats 

 cotó, gases, apòsits i material de cures 

 material  caducat 

 guants, draps, bates i màscares 

 embalatge del material esterilitzat 

 sondes, catèters, tubuladures respiratòries 

 material mèdic usat 

Residus líquids del grup II 
 
El mètode d'eliminació dels residus sanitaris LÍQUIDS del grup II és l'abocament directe al 
desguàs connectat a la xarxa de sanejament, ja que no necessiten cap tipus de desinfecció ni 
neutralització prèvia. 
Per a aquestes maniobres s'han d'utilitzar elements de barrera (guants, mascaretes, bates). 
És important que l'abocament sigui directe, amb la finalitat d'evitar esquitxades i / o la 
formació d'aerosols.  
L'única excepció a aquesta pràctica la constitueixen els residus que es recullen en 
recipients d'un sol ús i de difícil obertura que s'han d'eliminar com si fossin residus del 
grup III. 
 
GRUP III: Definició 
S'inclouen en el grup III aquells residus sanitaris en què, donada la seva naturalesa o lloc de 
generació, la seva manipulació i eliminació podria suposar un risc per a la salut i / o per al medi 
ambient si no s'adopten una sèrie de precaucions especials. 
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RESIDUS SANITARIS ESPECÍFICS O DE RISC.- Classificació 
 

 Tots els residus generats com a conseqüència del diagnòstic i tractament de pacients afectats per 

alguna malaltia infecciosa altament virulenta, eradicada o de molt baixa incidència en el nostre medi.  

 Material tallant i / o punxant (agulles, bisturís, etc.)  

 Fluids corporals, sang i hemo derivats en forma líquida  

 Cultius i reserves d'agents infecciosos i els materials en contacte amb ells  

 Vacunes vives o atenuades  

 Restes anatòmiques humans, com a conseqüència de traumatismes o activitat quirúrgica, 

no previstos en el Reglament de la Policia Sanitària Mortuòria per no ser d'entitat suficient. 

No generats a l’HSSF 

 Restes d'animals d'experimentació inoculats amb agents infecciosos. No generats a 

l’HSSF 

Recollida: 
Els residus del grup III s'introduiran en contenidors d'un sol ús, amb tancament hermètic, de color 
grocs o negre, opacs, impermeables i resistents a la perforació, en el qual s'enganxarà una 
etiqueta on s'indiqui clarament que es tracta de: "residus de bio risc ".  
Hi haurà dos tipus de contenidors per als residus del grup III: un d'específic per a objectes tallants 
o punxants (d'1 i 5 litres grocs) i un altre per a la resta dels residus, preferiblement amb tapa (de 
30 o 60 litres negres). 
Per reduir al màxim els riscos, s'evitarà omplir excessivament els contenidors i manipular els 
residus un cop introduïts en ells.  
El personal sanitari realitzarà el transport dels contenidors fins al magatzem intermedi de residus 
més proper al lloc de generació.  
El transport intern dels residus des de el magatzem intermedi fins el punt de recollida de l’empresa 
que fa la gestió ho realitzarà el personal de manteniment .  
Els objectes tallants i punxants no s'han tornar a encaputxar per eliminar-los en els contenidors 
rígids, ja que aquesta maniobra suposa un risc de punxada. Es recomana, sempre que sigui 
possible, separar les agulles de la resta de la xeringa en el dispositiu que presenta el contenidor 
per a tal fi. La xeringa (sense agulles) pot rebutjar com a residu de classe II. 
 

 
RESIDUS DEL GRUP IV: RESIDUS SANITARIS ESPECIALS.- Definició: 
 
Són tots aquells residus tipificats en normatives legals específiques i la gestió està subjecta a 
requeriments especials.  
 
Classificació  
Normativa que ha estat actualitzada amb la publicació del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la 
gestió de residus sanitaris, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm 2828, de 
16 de febrer de 1999.  
 
Químics  
Residus caracteritzats com a perillosos per la seva contaminació química. No generats a l’HSSF 
 
Citotòxics  
Restes de medicaments amb risc carcinogènic, mutagènic o teratogènic, així com tot el material 
que ha estat en contacte amb ells. NO GENERATS  
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Medicaments  
Restes de medicaments i medicaments caducats. CONTROLATS DIÀRIAMENT PER EVITAR 
GENERAR. 

 
PLA DE RESPECTE AL MEDI AMBIENT 
 
L’HSSF planifica i fomenta l’ús de tecnologies respectuoses amb el medi ambient. Així, 
progressivament, es van incorporant a tot el centre:  
 

 Incorporació del control de temperatures i temps de climatització de totes les zones de 

l’hospital comuns i no comuns. 

 

 Instal·lació de bombetes LED i baix consums. 

 

 Instal·lacions de temporitzadors de llums i cèl·lules de moviment en zones comuns i de 

curta estància. 

 

 Instal·lació d’una zona d’aparcament per a bicicletes per tal de promoure hàbits saludables 

i lluitar contra el canvi climàtic 

L’any  2014 l’HSSF ha començat una col·laboració amb ICS-HJ23 per desenvolupar  una planta de 
cogeneració amb l’objectiu de millorar la seguretat (traslladant les actuals centrals de producció de 
calor fora del centre sanitari) i la eficiència energètica. 
 
Programa d’acció social: 
 
El programa d’acció social de GiPSS està enfocat a ajudar associacions del territori més proper, 
oferint en la mesura que l’empresa pública es pot permetre, accions enfocades en la col·laboració, 
la cooperació i el suport de la ciutadania, sense que això suposi una despesa econòmica directa 
per a GiPSS. 
 
En el 2013 s’han desenvolupat les següents accions:  
 

 Donació de 180 llibres a Càritas Salou 

 Signatura del Conveni amb l’associació de voluntaris Tàrraco Salut el 21 de febrer de 2013, 
renovable anualment de manera automàtica 

 Donació d’ aproximadament 120 parells d’esclops a Càritas 

 Recollida de 223kg d’aliments en la campanya “La fam no fa vacances” que es va portar a 
terme durant el mes de juliol. Els kilograms recaptats és van destinar a l’associació Café i 
Caliu de Tarragona. 

 Signatura del Conveni amb l’associació Tarraco Salut (21/02/2013 anual prorrogable 
automàticament)  

 El desembre de 2013 se signa un conveni amb la Fundació SEUR que vincula GiPSS com 
a empresa recol·lectora de Taps de plàstic en el marc de la campanya “Tapones para una 
nueva vida” amb una durada d’un any. 
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En el 2014 s’han desenvolupat les següents accions: 
 

 Donació de 250 llibres a Càritas Salou 

 Donació de 9 armaris amb pica a Reto 

 Donació d’una cadira de rodes especial per a paràlisi cerebral a l’APPC. 

 Recollida de 232,5 quilos d’aliments en la campanya “La Fam no fa Vacances” durant els 
mesos de juny i juliol. Els aliments recaptats s’han destinat a Càritas Sant Cosme i Sant 
Damià. 

 Continuïtat del Conveni amb la Fundació Seur que vincula GiPSS com a empresa 

recol·lectora de Taps de plàstic en el marc de la campanya “ Tapones para una nueva 

vida”    

 Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, el Consorci per a la 

normalització lingüística i l’Hospital Sociosanitari Francolí per fomentar la presència i l’ús 

del català entre els seus usuaris (18/12/2014 anual prorrogable automàticament) 

 
En el 2015 s’han desenvolupat les següents accions:  
 

 Recollida  de 710 quilos d’aliments en la campanya “La Fam no fa Vacances”  del Banc 

dels Aliments de Tarragona, en col·laboració amb l’ ICS Tarragona i la Xarxa Social i 

Sanitaria Santa Tecla. Els aliments  s’han destinat al Centre logístic  que Càritas Tarragona  

té al barri de Sant Salvador i  a l’Associació Joventut i Vida que gestiona  el menjador 

social del barri de Bonavista.  

 

 Continuïtat del Conveni amb la Fundació Seur que vincula GiPSS com a empresa 

recol·lectora de Taps de plàstic en el marc de la campanya “ Tapones para una nueva 

vida”    
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Annex II 
Manual del conseller 
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Estatuts de GiPSS: 
 
DOGC Nº1644  Dia 14.09.1992 
 
RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 1992, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la 
Generalitat de 20 de juliol de 1992, d'autorització al Servei Català de la Salut per crear l'empresa 
pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 3002, pàg. 
13805, de 26.10.1999) 
 
NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en els DOGCs. 
                                                                                                                                                                                                      
Vist  que  el Govern de la Generalitat, en la sessió del dia 20 de juliol de 1992, va  adoptar  un  
acord  pel  qual s'autoritza   el  Servei  Català  de  la  Salut  per  crear l'empresa pública Gestió i 
Prestació de Serveis de Salut, i va encarregar al conseller de Sanitat  i  Seguretat  Social que  li  
donés  publicitat mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,                
                                                               
He resolt:                                                   
Es dóna publicitat a l'Acord  adoptat  pel  Govern  de  la Generalitat  en la sessió del dia 20 de 
juliol de 1992, pel qual s'autoritza el Servei Català de  la  Salut  per  crear l'empresa  pública  
Gestió i Prestació de Serveis de Salut, que s'inclou en aquesta Resolució. 
                                                               
Barcelona, 1 de setembre de 1992                             
                                                               
Xavier Trias i Vidal de Llobatera                            
Conseller de Sanitat i Seguretat Social                      
                                                               
ACORD                                                        
de 20 de juliol de 1992, d'autorització al Servei Català de la Salut per crear l'empresa pública 
Gestió i Prestació  de Serveis de Salut. 
                                                               
Mitjançant la Resolució 18/IV, de 18 de juny de 1992, el Parlament de Catalunya ha ratificat 
l'Acord de la  Comissió Mixta de Traspàs de Serveis i Recursos de les diputacions a la  Generalitat  
o  als  consells  comarcals, adoptat en la sessió de 10 de  febrer  de  1992,  pel  qual  s'aprova  el 
traspàs  dels  serveis,  els  mitjans i els recursos de les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona a 
l'Administració de la Generalitat en matèria sanitària. 
                                                               
De  conformitat  amb   la   Resolució   del   Parlament esmentada,  mitjançant el Decret 167/1992, 
de 20 de juliol, es traspassen a  l'Administració  de  la  Generalitat,  amb efectivitat  en  data 1 
d'octubre de 1992, els serveis, els mitjans i els recursos de les diputacions de Girona, Lleida i 
Tarragona  en  matèria  sanitària  (DOGC  núm. 1629,  de  7.8.1992),  en  els  termes  de les 
propostes aprovades per l'Acord del Ple de  la  Comissió  Mixta  de  Traspassos  de Serveis  i  
Recursos  de les diputacions a la Generalitat o als consells comarcals de 10 de febrer de 1992. 
                                                
L'establiment  de  mecanismes  de  gestió   empresarial adients  amb  el  caràcter  prestacional de 
l'Administració sanitària, tal com s'esmenta en  el  preàmbul  de  la  Llei 15/1990,   de   9   de  
juliol,  d'ordenació  sanitària  de Catalunya, requereix la creació d'una  empresa  pública  de les  
que preveu la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, amb la  
finalitat  d'assolir una  òptima  gestió  dels serveis transferits mitjançant la utilització de 
mecanismes àgils i  que  permetin  el  màxim aprofitament  dels  recursos  existents,  tot garantint 
els principis de  racionalització,  eficàcia,  simplificació  i eficiència de l'organització sanitària. 
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En  conseqüència,  de  conformitat  amb  el  que preveu l'article 9.f) en relació amb l'article 7.2.4  
de  la  Llei 15/1990,   de   9   de  juliol,  d'ordenació  sanitària  de Catalunya, a proposta del 
conseller de Sanitat i  Seguretat Social i amb la deliberació prèvia del Govern,               
                                                               
S'acorda:                                                    
                                                               
  -  1   Autoritzar  el  Servei  Català de la Salut per crear l'empresa pública Gestió i Prestació de 
Serveis  de  Salut, els Estatuts de la qual s'hauran d'ajustar a les previsions que figuren a l'annex 
d'aquest Acord. 
                                                               
  -  2  Autoritzar el conseller de Sanitat i Seguretat Social per adoptar les  mesures  oportunes  per  
a  la  publicació d'aquest  Acord  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat de Catalunya. 
                                                               
Annex                                                        
                                                               
Estatuts de l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut                                                     
                                                               
Capítol 1                                                    
Naturalesa i funcions                                        
                                                               
Article 1                                                    

 
1.1. L'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut  té  naturalesa  d'entitat   de   dret   

públic   amb personalitat  jurídica  pròpia,  sotmesa  a la Generalitat, l'actuació de la qual 
s'ajustarà al dret privat. 

 
1.2. L'empresa pública Gestió i Prestació  de  Serveis  de Salut s'adscriu al Servei Català de la 

Salut. 
                                                               
Article 2      

L'objectiu d'aquesta empresa pública és la gestió i l'administració dels centres, els serveis i els 
establiments de protecció de la salut, d'atenció especialitzada, d'atenció primària, d'atenció 
sociosanitària i d'atenció a la salut mental i a les drogodependències que determini el Servei 
Català de la Salut, i la gestió i l'administració dels centres d'assistència social, de prestació de 
serveis socials i dels programes institucionals en matèria de promoció de la salut i prevenció de la 
malaltia. (MODIF. DOGC 4756 de 08/11/2006)      

Article 3                                                  

   3.1   Són funcions de l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut les següents:   
                          

   a) Prestar serveis d'atenció sanitària i de salut  mental, com també de promoció de la salut, 
prevenció de la malaltia i atenció sòcio-sanitària a la població. 

 
   b)  L'execució  de  programes institucionals en matèria de protecció  de  la  salut,   prevenció   

de   la   malaltia, assistència sanitària i sòcio-sanitària i rehabilitació. 
c)  Desenvolupar programes d'investigació en l'àmbit de la salut  i  col·laborar  amb  la  

universitat  i   la   resta d'institucions competents en matèria de docència i recerca.  
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d)  Desenvolupar  totes les actuacions que siguin precises per al  compliment  dels  seus  
objectius,  com  també  les actuacions   en   relació   amb   les  funcions  esmentades 
anteriorment que li siguin encomanades. 

 
  

3.2  En l’exercici d’aquestes funcions, l’empresa pública podrà gestionar els recursos físics que 
posseeixi per qualsevol títol, i en podrà autoritzar l’ús, total o parcial, a favor d’entitats 
públiques o privades per al desenvolupament d’activitats assistencials convingudes o 
contractades pel Servei Català de la Salut, amb subjecció a la normativa aplicable. (MODIF. 
DOGC 3023 de 25/11/1999) 

                                                        
Capítol 2     
                                                
Òrgans de govern                                             
                                                               
Article 4        
                                             
Els òrgans de govern  de  l'empresa  pública  Gestió  i Prestació    de   Serveis   de   Salut   són   
el   Consell d'Administració i el conseller delegat. 
                                                               
Article 5         
                                            
   5.1  El Consell d'Administració  és  l'òrgan  de  superior direcció  i control de l'empresa pública 

Gestió i Prestació de Serveis de Salut. 

5.2  El Consell d’Administració té la composició següent:  

President.  

Vicepresident.  

Vocals: en un nombre entre quatre i sis.  

Aquests càrrecs són nomenats pel Govern de la Generalitat, a proposta del conseller de Sanitat i 
Seguretat Social. Tindran una durada de quatre anys, i podran ser reelegits successivament per 
períodes de temps iguals.  

Secretari: que podrà ser-ne membre o no i serà designat pel Consell d’Administració. (MODIF. 
DOGC 2502 de    23/10/1997 i DOGC 3023 de 25/11/1999)                                                      

Article 6                                                    
   6.1  Corresponen al Consell d'Administració  les  funcions següents:         
                                           

   a)  Fixar  els  criteris  d'actuació  de l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut 
dins  el  marc  dels seus objectius. 

 
   b) Elaborar anualment el programa d'actuació, d'inversions  i   de   manteniment  i,  amb  la  

conformitat  prèvia  del Departament de Sanitat i  Seguretat  Social,  sotmetre'l  a 
l'aprovació  del  Govern  de  la  Generalitat per mitjà del Departament d'Economia i 
Finances. 
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   c) Aprovar la memòria anual de l'entitat. 

 
   d) Elaborar  el  pressupost  d'explotació i de capital de l'empresa pública Gestió i Prestació 

de  Serveis  de  Salut d'acord  amb  el que preveu l'article 30 en relació amb els articles 
13, 14 i 15 de la Llei 4/1985, de 29  de  març,  i presentar-ne el balanç al Departament 
d'Economia i Finances per mitjà del Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

 
   e)  Avaluar  periòdicament  els programes d'actuació i els seus resultats. 
 
   f) Aprovar la plantilla de personal laboral com  també  el seu règim retributiu, dins els límits 

legalment establerts.  
 
  g) Actuar com a òrgan de contractació en els contractes d’obres, subministraments, gestió 

de serveis públics, consultoria, assistència, serveis i treballs específics i concrets no 
habituals, com també en els restants contractes previstos en la legislació sobre 
contractació administrativa. (MODIF. DOGC 3023 de 25/11/1999) 

 
  h) Aprovar els convenis i els acords de col·laboració  que s'estableixin amb entitats 

públiques o privades. 
 
   i)  Proposar  al Govern de la Generalitat el nomenament i, si s'escau, la separació del 

càrrec, del conseller  delegat i  de  la  resta  de  càrrecs  de  l'estructura de gestió i 
administració. 

 
   j) Proposar al Govern de la Generalitat l'aprovació de les característiques i  la  destinació  

de  les  operacions  de crèdit. 
 

   k)  Aprovar les operacions de tresoreria que no excedeixin l'import que el Govern de  la  
Generalitat  hagi  fixat  de manera  general o per a l'entitat, i proposar al Govern les que 
excedeixin d'aquell import. 

 
   l)  Fixar  els  criteris  d'ordenació   de   pagaments   i determinar les atribucions del 

conseller delegat en aquesta matèria  i  les  dels  càrrecs  de l'estructura de gestió i 
administració, si s'escau. 

 
   m) Exercir tota mena  d'accions,  excepcions,  recursos  i reclamacions  administratives  i  

judicials en defensa dels drets i els interessos de  l'entitat. En  cas  d'urgència,  aquesta  
facultat podrà ser exercida pel president, el qual en donarà compte al Consell 
d'Administració en  la  primera reunió que es convoqui. 

 
   n)  Qualsevol  altra funció no atribuïda expressament a un altre òrgan. 

 
    

  6.2  El Consell  d'Administració  pot  delegar  les  seves funcions  en  el  conseller  delegat  i  en  
els càrrecs de l'estructura de gestió i administració,  llevat  d'aquelles que s'esmenten als 
punts a), b), c), d), e), h), i), j), l) i m). 

   6.3  El Consell d’Administració es reuneix almenys una vegada cada dos mesos. Per tal que en 
sigui vàlida la constitució, s’exigeix assistència de la majoria absoluta dels membres.  
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Els acords s’han d’adoptar per majoria dels consellers presents. En cas d’empat, el 
president tindrà vot de qualitat. (MODIF. DOGC 3023 de 25/11/1999) 

 
  6.4  A les reunions del Consell d’Administració també hi assistiran el secretari i els càrrecs de 

l’estructura de gestió i administració de l’empresa que determini el mateix Consell. El 
secretari, en cas de no ser membre del Consell, i els restants càrrecs esmentats, si 
s’escau, assistiran a les reunions amb veu però sense vot. (MODIF. DOGC 3023 de 
25/11/1999) 

                                                        
Article 7                                                    
 
Corresponen al conseller delegat les funcions següents:  

a) Formular  propostes  pel que fa a la planificació i la programació de les activitats de 
l'entitat. 

b) Dirigir, gestionar, coordinar, inspeccionar i controlar totes les unitats, els  serveis,  les 
instal·lacions,  les dependències i les activitats de l'entitat. 

c) Executar els acords del Consell d'Administració. 
d) Contractar  el  personal  i exercir-ne el comandament, sens perjudici del que preveu l'article 

6.1.f)i i).   (MODIF. DOGC 3002 de 26/10/1999) 
   e) Administrar el patrimoni de l'entitat. 
   f) Gestionar, controlar i inspeccionar les finances  i  la comptabilitat. 
   g)  Ordenar  els pagaments amb l'abast i els límits que li atribueix el Consell d'Administració. 
   h)  Representar  l'empresa,  per  delegació  del   Consell d'Administració,   tant   en   judici  com  

en  l'activitat extrajudicial,   sens   perjudici   de   la   representació institucional de l'entitat 
que té el president. 

   i)  Atorgar  poders  amb les facultats que detalli d'entre les que  li  corresponen,  i  donar-ne  
compte  al  Consell d'Administració. 

   j)   Exercir   totes   les   funcions   que   el   Consell d'Administració li delegui. 
                                                               
 
  Capítol 3     
                                                
  Règim jurídic, econòmic i patrimonial                        
                                                               
  Article 8    
                                                 
   8.1  L'empresa pública Gestió i Prestació  de  Serveis  de Salut  es  regeix  per  la  Llei 4/1985, 

de 29 de març, per aquests Estatuts i  per  les  altres  disposicions  que  li siguin aplicables. 
 
   8.2  Sens perjudici del règim jurídic derivat de l'Estatut de  l'empresa  pública  catalana,  l'entitat 

sotmet la seva activitat a les normes de dret civil, de dret  mercantil  i de dret laboral que li 
siguin d'aplicació. 

                                                   
  Article 9       
                                              
   9.1   El  personal de l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut és contractat i es 

regeix  d'acord  amb les normes civils, mercantils o laborals aplicables en cada cas. 
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   9.2  Els funcionaris de l'Administració de la Generalitat, els  funcionaris  o  personal  laboral  de  
la Diputació de Tarragona  o  el  personal  de  la  Seguretat  Social   que s'adscriguin  a  
l'entitat o hi passin a prestar serveis ho han de fer de conformitat amb el que preveu  la  
legislació respectiva que els sigui d'aplicació en cada moment. 

 
   9.3  El personal facultatiu de la Seguretat Social pot ser adscrit a l'entitat en comissió de serveis. 
                                                               
Article 10          
                                          
El patrimoni de l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis  de  Salut  és  constituït  pels  béns  
que  li són adscrits. L'adscripció no implica la transmissió del domini ni  la  desafectació  dels  
béns. Així  mateix,  també  és  constituït  pels béns i els drets, materials o immaterials, que 
produeixi o adquireixi, els quals passen a formar  part del patrimoni propi. 
                                                               
Article 11         
                                           
Els  recursos  econòmics  de  l'empresa són constituïts per:        
                                                  

a) Els ingressos procedents  de  la  prestació  dels  seus serveis. 
 

b) Els  ingressos  procedents dels beneficis produïts per les societats filials o per  les  
societats  en  les  quals participa. 

 
c) Els rendiments dels béns que formen part del patrimoni de  l’empresa i els valors que 

adquireixi en l’exercici de les seves funcions. (MODIF. DOGC 3023 de 25/11/1999 
 

d) Els  crèdits  assignats  en  els  pressupostos  de  la Generalitat. 
 

e) Les aportacions d'altres entitats públiques. 
 

f) Les  subvencions,  les  donacions i les aportacions de tota mena que facin a favor seu 
altres entitats, organismes públics o privats i particulars. 

 
g) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits. 

 
h) Qualsevol altra aportació que li sigui atribuïda. 

 
Article 12         
                                           
Les tarifes i/o  els  preus  dels  serveis  que  presta l'empresa  pública  Gestió i Prestació de 
Serveis de Salut, com també les possibles exempcions i/o  bonificacions,  els fixarà el 
Departament de Sanitat i Seguretat Social d'acord amb  el que preveu l'article 10.j) de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol. 
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Article 13 
 
L’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut té, als efectes del que preveu l’article 
24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i les entitats que hi estan vinculades o en 
depenen i, en especial, del Servei Català de la Salut. L’empresa actuarà d’acord amb les 
instruccions fixades a l’encàrrec de gestió efectuat pels diferents departaments i els ens i les 
entitats que integren l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
Les relacions de Gestió i Prestació de Serveis de Salut amb els departaments i els ens o les 
entitats dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no pas 
contractual, i s’articulen mitjançant encàrrecs de gestió. En conseqüència, aquestes relacions són 
de caràcter intern, depenent i subordinat, a tots els efectes. 
 
Gestió i Prestació de Serveis de Salut esdevindrà obligada a realitzar els treballs i les activitats 
encarregades d’acord amb les instruccions fixades unilateralment per l’Administració, si bé 
l’esmentada obligació es refereix als encàrrecs que li formuli en la seva condició de mitjà propi 
instrumental i servei tècnic únicament en les matèries que constitueixen les seves activitats de 
conformitat amb aquests Estatuts. 
 
Els encàrrecs de gestió es retribuiran a través de tarifes aprovades per l’Administració o entitat 
que efectuï l’encàrrec i s’haurà de cobrir el valor de les prestacions encarregades tenint en 
consideració per al seu càlcul els costos directes i indirectes i els marges raonables de conformitat 
amb l’import de les prestacions per poder atendre les desviacions i imprevistos. (MODIF. DOGC 
6283 de 31/12/2012). 
 
 
El Pla Estratègic 2015-2016:      
 
Aprovat pel Consell d’Administració de GiPSS en data 20 de juliol 2015, acta número 157, i 
aprovat a l’acta del Comitè de Direcció de GiPSS de 15 de juny de 2015. 
 
 
Missió, visió i valors  
 
Missió: Oferir uns serveis de salut i socials de qualitat excel·lent als ciutadans del territori del 
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre  
 
Visió: Volem ser el proveïdor referent en serveis de salut i socials,  amb prestigi dins de la societat 
i econòmicament sostenible  
 
Valors: 
 

 PROFESSIONALITAT: Equips de professionals responsables i respectuosos, èticament 
rigorosos i capaços d’unir les diferents capacitats per assolir un sol propòsit (treball en 
equip) 
 

 EQUITAT: Actuar d’una manera justa, proporcionada i imparcial en totes les activitats dels 
nostres serveis   
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 QUALITAT I SEGURETAT CLÍNICA: Tenir com forma de treballar la millora contínua de 
tots els processos, essent la seguretat del pacient un dels  elements principals 
 

 COMPROMÍS:  
 

o  AMB EL PROFESSIONAL, fomentant la seva creativitat i el desenvolupament; 
vetllant  per la seva seguretat i benestar en el lloc de treball; apostant per la 
transparència de la informació  

 
o  AMB LA SOCIETAT, realitzant accions solidàries amb diferents institucions, 

aplicant pràctiques responsables que respectin el medi ambient i coordinant-nos 
amb la resta de proveïdors del territori per al desenvolupament sostenible del 
sistema sanitari 

 
o AMB ELS USUARIS, facilitant l’accessibilitat al nostres serveis i una informació 

comprensible 
 

o AMB ELS PROVEÏDORS, promovent la transparència en les relacions i mantenint 
criteris objectius de selecció 

 
 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE GiPSS  2015-2016 i  Mapa Estratègic 
 
 

 Potenciar una Atenció al Pacient Integral i Integrada, amb Serveis de Qualitat  
 

 Generar Confiança i Prestigi Institucional. Bon Govern i Transparència      
 

 Millorar l’Eficiència  i Assolir un Finançament Sostenible 
 

 Afavorir l’Excel·lència Clínica i Operativa 
 

 Fer Visible al Client  
 

 Aplicar la Innovació i la Recerca 
 

 Desplegar la Responsabilitat Social i Corporativa 
 

 Desenvolupar el Coneixement i/o les Capacitats  
 

 
El mapa estratègic de GiPSS 2015-2016 s’ha elaborat seguint la metodologia de Robert Kaplan y 
David P. Norton.   

 

 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Kaplan&action=edit&redlink=1
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L’organigrama vigent: Darrera aprovació Consell d’Administració de GiPSS en data 8 de juliol 2016, acta número 168 
 

 
 
Relació de consellers: 
 

Càrrec Nom  Data nomenament 

President Sr. Josep Ramon Fuentes Gasó Acord de govern 03/05/2011//renovació 28/04/2015 

Vicepresident Sr. Roger Pla Farnós Acord de govern 17/05/2016 

Vocal Sr. Juan Jacobo Aguilar Naranjo Acord de govern 17/05/2016 

Vocal Sr. Josep Maria Argimon Pallàs Acord de govern 17/05/2016 

Vocal Sr. Azael Fabregat Llangostera Acord de govern 17/05/2016 

Vocal Sr. Ramon Maria Miralles Pi Acord de govern 28/04/2015 

Vocal Sra. Misericòrdia Carles Lavila Acord de govern 17/05/2016 

Vocal Sra. Carme Ferré Grau Acord de govern 28/04/2015 
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Relació de membres de l’equip directiu: 
 
Nom Càrrec actual Telèfon Correu electrònic 

Sr. Rafael Gracia Escoriza Gerent 977221875 rgracia@gencat.cat 

Sr. Rami AA Qanneta Director Assistencial GiPSS/ Centre 977221875 direccioassistencial.gipss@gencat.cat  

Sr. Xavier Figueras Moreno Director Administració General 977221875 xfigueras.gipss@gencat.cat  

Sra. Pilar Gullí Galvez Directora Econòmic Financera 977221875 pilar.gulli@gencat.cat 

Sra. Elena Garayalde Martín Directora de Persones i Organització 977221875 egarayalde.gipss@gencat.cat  

Sra. Elena Moltó Llarena Directora Mèdica HSSFrancolí 977221875 emolto.gipss@gencat.cat 

Sra. Pilar Cabrera Tomàs Directora Infermeria HSSFrancolí  977221875 
mpcabrera.gipss@gencat.cat  

Sra. Emma Folch Ferré Adjunta Direcció Infermeria 
HSSFrancolí 

977221875 
efolch.gipss@gencat.cat 

 
 
Pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil dels administradors: 
 
Chubb Sociedades - Responsabilitat Civil d’Administradors i Personal d’Alta Direcció 
 
L’objecte fonamental de la cobertura de l’assegurança de Chubb Sociedades, és cobrir les 
conseqüències econòmiques  derivades de la responsabilitat en que poden incórrer els assegurats 
en l’exercici de la seva activitat professional.  
Riscos coberts 
 
Garantia 1 
L’Assegurador abonarà tota Pèrdua no assumida per la Societat Assegurada. 
 
Garantia 2 
L’Assegurador abonarà tota Pèrdua assumida per la Societat Assegurada. 
 
Garantia 3 
L’Assegurador abonarà la part de la Pèrdua que constitueixin Despeses de Representació Legal 
que resultin d’una Investigació Formal. 
 
Garantia 4 
L’Assegurador abonarà tota Pèrdua en relació a qualsevol Reclamació contra Cònjuges. 
 
Garantia 5 
L’Assegurador abonarà tota Pèrdua en relació a qualsevol Reclamació en Matèria Laboral. 
 
Garantia 6 
L’Assegurador abonarà les Despeses de Publicitat fins a l’import equivalent al 10% del Límit 
d’Indemnització establert en la Secció 1, apartat 3.a)1 d’aquesta Pòlissa, amb un màxim de € 
120.203.- per cada Pèrdua i per cada Període d’Assegurança. 

                                                 
1
 Límit de la Indemnització: € 2.000.000,00 

mailto:rgracia@gencat.cat
mailto:direccioassistencial.gipss@gencat.cat
mailto:xfigueras.gipss@gencat.cat
mailto:pilar.gulli@gencat.cat
mailto:egarayalde.gipss@gencat.cat
mailto:emolto.gipss@gencat.cat
mailto:mpcabrera.gipss@gencat.cat
mailto:efolch.gipss@gencat.cat
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Garantia 7 
L’Assegurador abonarà les Despeses de Defensa en relació a qualsevol Reclamació presentada 
per un tercer al·legant danys materials o corporals causats per Contaminació amb una màxim de € 
300.507.- per cada Pèrdua i per cada Període d’Assegurança. 
 
 
Garantia 8 
L’Assegurador abonarà tota Pèrdua en relació a qualsevol Reclamació per un perjudici financer 
pur causat per Contaminació sempre i quan el reclamant no hagi patit cap dany material o corporal 
causat per l’esmentada Contaminació, y fins a un import equivalent al 10% del Límit 
d’Indemnització establert en la Secció 1, Apartat 3.a)1 d’aquesta Pòlissa, amb un màxim de € 
901.519.- per cada Pèrdua i per cada Període d’Assegurança. 
 
Garantia 9 
L’Assegurador abonarà tota Pèrdua en relació a qualsevol Reclamació presentada contra 
qualsevol Assegurat que, a petició de la Societat Assegurada, exerceixi un Càrrec Directiu en 
qualsevol Societat Participada que tingui la consideració legal d’entitat sense ànim de lucre. 
 
Garantia 10 
L’Assegurador abonarà tota Pèrdua en relació a qualsevol Reclamació presentada contra 
qualsevol Assegurat que, a petició de la Societat Assegurada, exerceixi un Càrrec Directiu en 
qualsevol Societat Participada que figuri expressament nominada en la Secció 1, Apartat 82. 
 
 
 
Recull bàsic de legislació de salut i social:  
 
Legislació estatal sanitària i d’ordenació professional: 

Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat 
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupame
nt_professional/Recull_normatiu/pdf/A00145-00166.pdf 

Ordre 22 de juny de 1995, per la qual es regulen les Comissions de Docència i els sistemes 
d'avaluació de la formació de metges i farmacèutics especialistes. 
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupame
nt_professional/Recull_normatiu/pdf/A19793-19799.pdf 

Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. 
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupame
nt_professional/Recull_normatiu/pdf/A02595-02616.pdf 

Llei 44/2003 de 21, de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. 
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupame
nt_professional/Recull_normatiu/pdf/A04536-04551.pdf 
 

 

                                                 
2
 Societats Participades:  Totes les entitats sense ànim de lucre en els òrgans del qual de govern la Societat Assegurada 

ostenti alguna representació. En el cas de GiPSS no existieix, encara, cap Societat Participada. 

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupament_professional/Recull_normatiu/pdf/A00145-00166.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupament_professional/Recull_normatiu/pdf/A00145-00166.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupament_professional/Recull_normatiu/pdf/A00145-00166.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupament_professional/Recull_normatiu/pdf/A19793-19799.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupament_professional/Recull_normatiu/pdf/A19793-19799.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupament_professional/Recull_normatiu/pdf/A19793-19799.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupament_professional/Recull_normatiu/pdf/A19793-19799.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupament_professional/Recull_normatiu/pdf/A02595-02616.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupament_professional/Recull_normatiu/pdf/A02595-02616.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupament_professional/Recull_normatiu/pdf/A02595-02616.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupament_professional/Recull_normatiu/pdf/A04536-04551.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupament_professional/Recull_normatiu/pdf/A04536-04551.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupament_professional/Recull_normatiu/pdf/A04536-04551.pdf
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Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l‘Estatut marc del personal estatutari dels serveis de 
salut. 
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupame
nt_professional/Recull_normatiu/pdf/A00007-00028.pdf 
 
Reial decret 450/2005, de 22 d'abril, sobre especialistes d'infermeria. 
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupame
nt_professional/Recull_normatiu/pdf/A01544-01549.pdf 
 
Reial decret 1146/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de 
residència per a la formació d'especialitats en ciències de la salut. 
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupame
nt_professional/Recull_normatiu/pdf/A34864-34870.pdf 
 
Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats 
en Ciències de la Salut y es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació 
sanitària especialitzada. 
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupame
nt_professional/Recull_normatiu/pdf/BOE-A-2008-3176-C.pdf 
 
Accés excepcional al Títol de Metge Especialista en Medicina de Família i Comunitària 
(prova ACOE)  
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/pruebaEcoe.htm 
 
 
Legislació sanitària autonòmica: 
 
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya  
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Ciutadania/serveis_atencio_salut/com_es_ges
tionen/normativa_relacionada/losc.pdf 
 
Llei 11/1995, de 29 de setembre, de modificació parcial de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d'ordenació sanitària de Catalunya. 
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Ciutadania/serveis_atencio_salut/com_es_ges
tionen/normativa_relacionada/losc.pdf 
 
 
Legislació europea sobre reconeixement i acreditació de titulacions sanitàries: 
 
Directiva Comunitària 2005/36 CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre.  
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupame
nt_professional/Recull_normatiu/pdf/02005L0036-20080821-es.pdf 
 
Directiva 2006/100 CE, del Consell, de 20 de novembre 
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Desenvolupame
nt_professional/Recull_normatiu/pdf/2010-directiva-2006-100-ce-del-consejo.pdf 
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Normativa bàsica social del sistema català de serveis socials: 
 
Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en 
matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel 
qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d'assistència i serveis 
socials. 
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/portada/linksgeneral/pdf/AP071PDF.pdf 
 
Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona 
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/portada/linksgeneral/pdf/AP071PDF.pdf 
 
Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, 
de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i 
serveis socials. 
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/portada/linksgeneral/pdf/AP093PDF.pdf 
 
Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació 
del Sistema Català de Serveis Socials. 
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/portada/linksgeneral/pdf/AP074PDF.pdf 
 
Decret 108/1998 de 12 de maig, sobre la participació en els serveis socials. 
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/portada/linksgeneral/pdf/AP089PDF.pdf 
 
Decret 394/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableix el règim de contraprestacions dels 
usuaris en la prestació de serveis socials i s'aproven els preus públics per a determinats serveis 
socials prestats per la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2370, 
pàg. 3805, de 14.4.1997). 
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/portada/linksgeneral/pdf/AP068PDF.pdf 
 
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. 
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/portada/linksgeneral/pdf/AP089PDF.pdf 
 
Decret 283/1995, de 14 de setembre, pel qual es determinen i s'organitzen els sectors regionals 
de serveis socials. 
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/portada/linksgeneral/pdf/AP092PDF.pdf 
 
Ordre de 15 de juliol de 1987, de desplegament de les normes d'autorització administrativa de 
serveis i establiments de serveis socials i de funcionament del Registre d'Entitats, Serveis i 
Establiments Socials, fixades al Decret 27/1987, de 29 de gener 
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/portada/linksgeneral/pdf/AP072PDF.pdf 
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