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Codi de Bon Govern del Consell d’Administració

I. Preàmbul
El Govern, mitjançant l’Acord d’1 de juny de 1999 (DOGC núm. 2916 de 23.6.1999) va autoritzar el Servei
Català de la Salut a crear l’empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili i va aprovar els seus Estatuts. Aquesta
empresa va ser concebuda amb l’objectiu primordial de gestionar l’immoble aleshores anomenat Hospital Militar de Barcelona, sobre el qual la Generalitat de Catalunya en gaudia la concessió demanial administrativa acordada amb el Ministeri de Defensa, el qual l’any 2003 va ser finalment adquirit pel Servei
Català de la Salut. Aquests estatuts, però, també contemplaven l’objecte de prestació de forma directa o
indirecta de serveis assistencials.
A data d’avui, s’ha elaborat una proposta de renovació dels Estatuts del Parc Sanitari Pere Virgili, que ja
compta amb l’aprovació per part del Consell d’Administració de l’empresa i del Consell de Direcció del
Servei Català de la Salut, per tal d’integrar l’evolució normativa i l’experiència assolida des de l’inici de
l’activitat. Tot això, tenint present que actualment la missió de l’empresa rau en la prestació d’atenció
sanitària i social de qualitat, amb un model integral biospsicosocial i de promoció de l’autonomia; i en la
gestió dels espais i les infraestructures del recinte, alhora que també s’ofereixen serveis a les entitats de
l’àmbit de la salut que hi són allotjades.
Així doncs, la renovació dels Estatuts està centrada en els següents eixos:
a) La reformulació de l’objectiu de l’empresa per donar més rellevància a la vessant sanitària de
l’entitat envers la seva vessant de gestió de l’immoble.
b) La modificació dels òrgans de govern interns amb la finalitat de simplificar la seva estructura i
adequar el règim de convocatòries i constitució del Consell d’Administració a la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, ampliant
les funcions delegables en la gerència.
c) L’adaptació a alguns aspectes de l’actual normativa reguladora dels contractes del sector públic,
incloent-hi la seva definició com a mitjà propi.
El Parc Sanitari Pere Virgili és una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut i el seu pressupost
està incorporat al de la Generalitat de Catalunya que se sotmet a aprovació del Parlament.

Premissa bàsica

El present Codi de Bon Govern s’ha inspirat en el document “Per un Codi Ètic de Bon Govern de les
empreses públiques i consorcis dependents o vinculades amb l’Administració Sanitària de la Generalitat
de Catalunya” elaborat a instàncies des de l’aleshores anomenada Gerència de Coordinació d’empreses
públiques i consorcis del CatSalut, que conté les bases generals que delimiten els criteris als quals han
d’adaptar-se les empreses públiques i consorcis vinculades a l’administració sanitària de la Generalitat de
Catalunya, tenint en compte que es tracta d’organitzacions que presten serveis públics amb recursos
públics.
També s’ha tingut en compte l’esperit i principis de l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
19 de novembre de 2013, que va aprovar el Codi de Bones Pràctiques dels seus alts càrrecs, i que si bé té
un altre àmbit subjectiu, ha de ser congruent amb aquest document donat que ambdós responen a un
model comú.
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Finalment, aquest codi s’adequa a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014) i als preceptes bàsics de la Llei 19/2013, de
9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295 de
10.12.2013).
Cal tenir present que el Codi de Bon Govern complementa els Estatuts vigents i té un caràcter essencialment de recomanació. Aquests dos documents, juntament amb el Pla estratègic del Parc Sanitari Pere
Virgili, on es defineix missió, visió i valors, i el manual d’Ètica que s’elaborarà properament, constituiran
els documents bàsics per emmarcar les activitats del Consell d’Administració del Parc Sanitari Pere Virgili i
dels seus òrgans de direcció i gestió.

II. Àmbit d’aplicació
Aquest Codi de Bon Govern és d’aplicació al Consell d’Administració del Parc Sanitari Pere Virgili.

III. Vigència
El Codi entrarà en vigor la data de la seva aprovació pel Consell d’Administració i es mantindrà vigent fins
que no sigui modificat pel mateix Consell.

IV. Missió del Consell d’Administració
La missió del Consell d’Administració és la d’exercir el govern de l’empresa en el marc de les competències establertes als estatuts aprovats en cada moment.
Aquesta missió suposa assumir la direcció estratègica de l’organització, controlar la gestió realitzada per
la Gerència, rendir comptes al Servei Català de la Salut, al Departament de Salut i al Govern de la Generalitat de Catalunya i complir amb les responsabilitats derivades dels estatuts del Parc Sanitari Pere Virgili
de forma diligent i ajustada a la legalitat.
El compliment d’aquesta missió implica el desenvolupament de les següents funcions:
1. Garantir les finalitats de l’organització (missió, visió i valors), i vetllar per la seva actualització quan
la realitat fàctica o jurídica així ho aconsellin o requereixin.
2. Aprovar els plans estratègics, definir els objectius anuals i els programes d’actuació que se’n derivin.
3. Seleccionar, donar suport i controlar als gestors i equips directius del Parc Sanitari Pere Virgili.
4. Cercar l’excel•lència en la qualitat dels serveis, l’organització i les actuacions del Parc Sanitari Pere
Virgili.
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5. Vetllar per la supervivència econòmica i la sostenibilitat de l’empresa, aprovant els pressupostos, les
inversions, els projectes d’obres, serveis i instal•lacions, les operacions d’endeutament i els comptes
anuals, tot garantint la seva integritat i fiabilitat, en el marc dels principis d’estabilitat pressupostària que li siguin d’aplicació.
6. Promoure la participació ciutadana i dels professionals en la governabilitat del Parc Sanitari Pere
Virgili. El Consell d’Administració ha d’arbitrar mecanismes per rebre periòdicament informació
referent als professionals de l’empresa en el marc de considerar que els professionals constitueixen
la base i l’actiu fonamental per a l’assoliment dels seus objectius i són el patrimoni cabdal de la
institució.
7. Gestionar els conflictes d’interessos entre els membres del Parc Sanitari Pere Virgili o amb tercers,
actuant d’àrbitre.
8. Vetllar pel compliment de la legalitat tant en la presa de decisions, com en totes les actuacions que
el Parc Sanitari Pere Virgili hagi de dur a terme.
9. Vetllar pel compliment del manual d’Ètica que s’adopti en relació amb totes les persones vinculades a la institució.
El manual d’Ètica ha d’anar més enllà del compliment de la normativa. Ha de ser una forma
d’actuar que impregni a l’organització i als seus professionals fomentant l’orgull del sentit de
pertinença i projectant a la societat els valors ètics i d’integritat.
10. Valorar les implicacions de les actuacions del Parc Sanitari Pere Virgili en la societat en el seu
conjunt, com ara l’impacte de les inversions, els efectes mediambientals o la col•laboració amb
organitzacions socials, i articular les mesures que puguin contribuir a la seva millora.
11. Retre compte i raó dels procediments i resultats econòmics i de salut del Parc Sanitari Pere Virgili a
les administracions i a la ciutadania en general.

V. El funcionament del Consell de Govern
Per poder assumir correctament aquests funcions, el Consell d’Administració hauria de:
1. Tenir una dimensió que permeti un funcionament eficaç i participatiu.
2. Adoptar mètodes de funcionament el més adequats possible: intercanvi sistemàtic d’informació,
d’idees i de propostes, utilitzant les possibilitats ofertes per les eines telemàtiques de cooperació
virtual, establint una periodicitat adequada de les sessions de treball.
3. Assegurar la utilització d’instruments pertinents de gestió que permetin planificar el més correctament possible els objectius generals i específics, les activitats prioritàries corresponents, els recursos necessaris, així com garantir el seguiment de la seva realització i l’avaluació dels seus resultats.
4. Disposar d’autonomia i dels recursos necessaris d’anàlisi i de reflexió, utilitzant les formes previstes
en els Estatuts ( comissions , comitès...), i les persones o els experts que consideri convenients.
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5. Avaluar periòdicament l’eficàcia i l’eficiència dels seus treballs, la seva composició, el seu funcionament, consolidant una cultura d’autoavaluació i un esperit autocrític, de la mateix manera que
analitza i avalua l’acció dels càrrecs executius i de gestió.

VI. Deures dels consellers
Els membres del Consell d’Administració exerciran el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat, i
en benefici del Parc Sanitari Pere Virgili i de la comunitat a la qual serveixen, i per això, hauran d’estar
informats sobre la marxa de l’empresa.
Són deures específics dels membre del Consell d’Administració els següents:
1. De diligent administració i integritat
Els consellers hauran d’exercir el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.
2. De legalitat i fidelitat
Els membres hauran de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts, tant en la presa de
decisions com en les actuacions dels gestors i del personal al servei del Parc Sanitari Pere Virgili. Tot
això, amb fidelitat a l’interès del Parc Sanitari Pere Virgili i a la comunitat a la que serveixen.
3. De lleialtat
Els membres no podran utilitzar el nom del Parc Sanitari Pere Virgili ni invocar la seva condició de
representants del Parc Sanitari Pere Virgili per a la realització d’operacions 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).
Cap membre podrà realitzar en benefici propi operacions de les que hagi tingut coneixement amb
ocasió de l’exercici del càrrec, llevat que el Parc Sanitari Pere Virgili les hagi desestimat prèviament,
aquest ho hagi posat en coneixement de l’òrgan de govern i cap membre s’hi hagi oposat.
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 què es plantegi el conflicte.
El 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 del Parc Sanitari Pere Virgili.
4. D’independència
Els membres actuaran en tot moment en defensa dels interessos del Parc Sanitari Pere Virgili, amb
criteris objectius, i amb independència dels gestors.
5. De confidencialitat i sigil
Els membres guardaran secret sobre les deliberacions de l’òrgan de govern. Fins i tot després de
cessar del càrrec, hauran de guardar 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.
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6. De transparència
Tota la informació que emeti el Consell d’Administració per qualsevol mitjà haurà d’ajustar-se 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 als
ciutadans fer-se un judici clar del Parc Sanitari Pere Virgili.
El Consell d’Administració haurà de comportar-se amb transparència informativa respecte del
seguiment i compliment d’aquest Codi, informant puntualment de les actuacions que s’hagin
separat d’aquests, les raons i els mecanismes de correcció adoptats.
El Consell d’Administració arbitrarà mesures per fer públics els resultats –econòmics i socials- del
Parc Sanitari Pere Virgili.
7. D’abstenció en cas de conflicte d’interessos
Els membres del Consell d’Administració no poden exercir el dret a vot en aquells punts de l’ordre
del dia de les sessions col•legiades en els que es trobin, ells o altres entitats controlades per ells o
de les que en formin part, en situació de conflicte d’interessos.
En tot cas els membres hauran d’abstenir-se respecte a l’aprovació o ratificació d’operacions del
Parc Sanitari Pere Virgili amb el propi interessat, o amb entitats controlades per ell o a les que
representi.
8. De compromís i dedicació
Els membres s’han de comprometre amb la missió, visió i valors del Parc Sanitari Pere Virgili, 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 grups de treball de les quals en formin
part i compliran amb els compromisos que se’ls hi assignin.
9. De selecció de les inversions
El Consell d’Administració haurà de valorar, en tots els casos, la seguretat, 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 del Parc Sanitari Pere Virgili.
10. Del compliment d’elaboració de l’informe de govern corporatiu i del balanç social
El Consell d’Administració aprovarà, juntament amb els comptes anuals de cada exercici, l’informe
de govern corporatiu que recollirà l’activitat desenvolupada pel Consell d’Administració, i el balanç
social de l’activitat desenvolupada pel Parc Sanitari Pere Virgili que haurà de reflectir la vinculació
de l’entitat amb la comunitat i les seves principals consecucions en el camp social.
11. De la solvència econòmica
Els membres han de vetllar per la solvència econòmica de la institució.
12. 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’entitat.
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VII. Responsabilitats dels consellers
Els consellers seran responsables davant la societat, de les entitats que representen 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 (relacionats en l’apartat VI).

VIII. Drets dels consellers
1. Polítics
Els membres del Consell d’Administració tenen dret a assistir amb veu i vot a 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 trenta dies des de la seva adopció.
2. Econòmics
Els consellers tenen dret a ser rescabalats per les despeses que els origini l’exercici del càrrec.
També podran percebre dietes d’assistència i participació a les sessions del Consell, si la normativa
d’aplicació així ho permet.
3. De cobertura de la responsabilitat civil
El Parc Sanitari Pere Virgili mantindrà vigent una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
d’administradors i personal d’alta direcció que doni cobertura a la responsabilitat que pugui ser
exigida pels consellers com a conseqüència de l’exercici del càrrec.
4. D’informació
Els membres del Consell gaudiran del dret d’obtenir dels gestors i equips directius del Parc Sanitari
Pere Virgili la informació i assessorament necessaris pel compliment de les seves funcions.
Els consellers hauran de rebre, junt 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.
El Consell d’Administració del Parc Sanitari Pere Virgili ha de disposar d’un manual d’acollida del
conseller com a instrument de treball i informació actualitzat, que ha de ser lliurat a cada nou
membre del Consell d’Administració de forma prèvia o coetània a la seva integració a l’òrgan
col•legiat i que contingui la documentació següent actualitzada:
· Els Estatuts.
· El Pla estratègic vigent.
· El Codi de Bon Govern i, un cop sigui aprovat, el Codi Ètic.
· El Balanç Social, la Memòria i els Comptes Anuals de l’últim exercici.
· L’organigrama del Parc Sanitari Pere Virgili.
· La relació de consellers i dels membres de l’equip directiu amb detall de les dades de contacte.
· El certificat de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil dels administradors.
· Un recull bàsic de legislació sanitària i organització del sistema sanitari català.
· Accés a la intranet del Parc Sanitari Pere Virgili i a la plataforma e-Catalunya.
· Targeta d’identificació institucional i accés a l’aparcament.
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IX. De la informació del Parc
Correspon al Consell d’Administració establir els continguts de la informació relativa al Parc Sanitari Pere
Virgili 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, en especial de les lleis de transparència.
Per l’accés i disponibilitat dels documents s’ha d’utilitzar els mitjans, sistemes i tecnologies de la informació que millor facilitin la validació de dades i l’accés als documents i que minimitzin les dedicacions
personals.
Aquesta informació estarà disponible a la web institucional i/o a la seu electrònica de l’empresa i haurà
d’estar sistematitzada i ordenada de forma que sigui en la seva presentació intel•ligible per qualsevol
ciutadà.
La publicació de dades a que es refereix el present apartat podrà ser efectuada a través d’establir enllaços
des de la web institucional de l’empresa a pàgines web oficials de qualsevol Administració Pública on ja
constin actualitzades.
Seran en tot cas públics i a disposició a través de la web corporativa els següents documents, puntualment incorporats de forma actualitzada:
1. L’organització institucional i l’estructura administrativa.
· L’organigrama institucional i l’estructura administrativa.
· La missió, visió, valors
· Els càrrecs directius nominalitzats i persones
2. La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial
· El Balanç de situació
· El patrimoni net
· El compte de pèrdues i guanys
· L’estat de canvis en el patrimoni net
· L’estat de fluxes d’efectiu
· La liquidació pressupostària
· Un resum de la memòria i de l’informe de gestió.
· Còpia literal de l’informe d’auditoria emès pels auditors externs independents.
3. Normativa reguladora i les decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica especial.
· Els estatuts de l’empresa.
· La ressenya de la normativa específica que li sigui d’aplicació.
· El reglament de règim intern, si n’hi ha, i la normativa interna que afecti als ciutadans com
usuaris dels serveis o a l’accés a la condició de treballador de l’empresa.
· Les actuacions i decisions amb rellevància jurídica especial.
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4. La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu.
· Conveni col•lectiu i altres acords.
· Relació de llocs de treball.
· Plantilla.
· Taula retributiva.
· Processos d’accés.
5. Els procediments administratius relacionats amb l’exercici de les seves competències.
Detall dels procediments de qualsevol tipus (responsabilitat patrimonial, protecció de dades, danys
patrimonials) iniciats a l’exercici i, cas de tancament d’expedients en via administrativa o contenciosa, detall dels resultats.
6. Els contractes i els convenis
· Perfil del contractant.
· Procediments de contractació pública. Es detallaran tots els contractes, amb indicació de
l’objecte, durada, l’import de licitació, procediment utilitzat, instruments de publicació,
nombre de licitadors presentats, adjudicatari i altres aspectes incidentals. També es publicarà el detall dels contractes menors amb periodicitat mínima trimestral.
· Relació de convenis subscrits pel Parc Sanitari Pere Virgili i les corresponents entitats del
sector públic de salut.
7. Les convocatòries i l’atorgament de les subvencions i els ajuts públics.
Les convocatòries i la relació de subvencions i ajuts públics atorgats per l’empresa, que d’acord
amb la normativa vigent hauran d’estar relacionats amb l’objecte social de la mateixa.
8. Els informes i els estudis, així com el balanç social
El balanç social és el document que recull els resultats i l’avaluació dels diferents aspectes que
integren la responsabilitat social del Parc Sanitari Pere Virgili .
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 del Parc Sanitari Pere Virgili 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 del
Parc Sanitari Pere Virgili, 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 el següents: ocupació, remuneracions, Salut laboral, organització del treball,
desenvolupament dels recursos humans, medi ambient i 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 legal dels treballadors amb antelació
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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.
9. Els plans, els programes i les memòries generals.
La Memòria d’activitat i mitjans per a cada exercici pressupostari haurà d’incloure, com a mínim:
a) Un detall dels dispositius físics, dels recursos humans i de l’activitat efectuada durant cada
exercici pressupostari.
b) Una estadística de les queixes i agraïments rebuts i, en el seu cas, dels resultats dels indicadors
de les avaluacions internes efectuades a la qualitat percebuda de servei.
10. La informació geogràfica.
Informació geogràfica que sigui rellevant per als usuaris.
11. Qualsevol altra matèria d’interès públic, i les informacions que li siguin demanades amb més
freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la informació pública.

X. Clàusula general en subjecció a la legalitat
El present Codi de Bon Govern està sotmès a l’avaluació continuada i a possibles modificacions en funció
de la normativa vigent.
La seva interpretació està subjecta a les lleis de transparència autonòmica (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) i estatal (Llei 19/2013, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern) i a la resta de la normativa que li sigui d’aplicació.
Aquest codi una vegada aprovat s’haurà de publicar a la pàgina web institucional.
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