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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
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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.
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.
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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.
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
el Consell d'Administració i el conseller delegat.

de Serveis de Salut són

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.
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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.
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
públiques o privades.

que s'estableixin amb entitats

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.
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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.
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.
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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.
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).
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