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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS I LA 

UNIVERSITAT D’ANDORRA PER A REALITZACIÓ DE LES ESTADES FORMATIVES 

DEL BÀTXELOR EN INFERMERIA EN CENTRES DE GESTIÓ DE SERVEIS 

SANITARIS 

 

REUNITS 
 

D’una banda,  el senyor Ramon Sentís Berges, gerent de l'empresa pública Gestió de 

Serveis Sanitaris,  nomenat per Acord de Govern de la Generalitat de data 17 de 

desembre de 2019, amb NIF núm. Q7555308A, amb domicili social a Alcalde Rovira 

Roure, 44, 25198 de Lleida, i en ús de les facultats que han estat conferides pel Consell 

d’Administració de GSS en sessió de data 8 de juny de 2021. 

D’una altra banda, la senyora Virginia Larraz Rada, com a directora del Centre de 

Ciències de la Salut i de l’Educació de la Universitat d’Andorra, del qual depèn l’Escola 

d’infermeria, proveït de NRT D800044K, amb domicili Plaça de la Germandat, 7, AD600 

Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra, en el seu nom i representació i d’acord amb les 

atribucions que té conferides.  

Ambdues  parts es reconeixen la capacitat legal necessària per aquest acte, i  

 

EXPOSEN 

 

Gestió de Serveis Sanitaris és una entitat que presta serveis sanitaris públics de 

promoció i manteniment de la salut destinats als ciutadans, i porta a terme activitats 

docents i de recerca en el camp de les ciències de la salut que s’ofereix com a entorn 

d’aprenentatge en què els estudiants puguin posar en pràctica els coneixements 

apresos teòricament.  

L’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra té la voluntat d’acostar els seus estudis 

teòrics a la realitat laboral per a consolidar la formació dels seus estudiants i 

proporcionar-los una visió pràctica dels coneixements adquirits al llarg del pla d’estudis. 

Gestió de Serveis Sanitaris i l’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra han 

establert col·laboracions per a la realització d’estades formatives dels estudiants del 

bàtxelor en Infermeria. 

Que es reconeixen capacitat legal mútua, i és voluntat d’ambdues parts establir un 

conveni de col·laboració docent entre les dues institucions pel que fa a la realització de 

les estades formatives de l’Escola d’infermeria de la Universitat d’Andorra als centres de 

Gestió de Serveis Sanitaris  
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ACORDEN 

 

Subscriure el present conveni de col·laboració que es regeix per les següents  

 

CLÀUSULES 

 

Primera.- L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre Gestió de Serveis 

Sanitaris (en endavant GSS) i l’Escola d’infermeria de la Universitat d’Andorra (en 

endavant UdA) per a realització de les estades formatives dels estudiants del bàtxelor 

en Infermeria en centres de Gestió de Serveis Sanitaris.  

Aquesta col·laboració s’ha de materialitzar mitjançant la signatura dels corresponents 

convenis específics acordats entre GSS,  la UdA i l’estudiant en pràctiques. 

Segona.- Les estades formatives tindran com a objectiu fonamental la formació pràctica 

clínica de l’estudiant en el camp de la infermeria i consistiran en el desenvolupament 

dels coneixements adquirits a l’Escola d’infermeria de la Universitat d’Andorra.  

Tercera.- Atès que les característiques estructurals i funcionals dels centres hospitalaris 

i residencials gestionats per GSS no reuneixen les condicions que permetin  assignar 

llocs de pràctiques o tasques de baix risc a estudiants sensibles a la infecció de 

coronavirus SARS-COV-2 sense elevar el risc propi de la condició de salut dels 

estudiants en l’entorn laboral dels esmentats centres, la UdA es compromet a no 

validar/autoritzar les sol·licituds de pràctiques per garantir la seguretat dels estudiants 

vulnerables. 

La UdA  és responsable de l’obligatorietat del registre al formulari de sol·licitud 

http://formacio.icslleida.cat/docencia.php/docencia de capacitat docent. 

La UdA és responsable de l’obligatorietat del registre al formulari de sol·licitud 

http://formacio.icslleida.cat/formacio.php/formacio de l’estudiantat.  

Per a l’inici de les estades formatives, preceptivament els responsables de les estades 

formatives de la UdA validaran en http://formacio.icslleida.cat/formacio.php/formacio les 

sol·licituds registrades pels alumnes d’acord amb el que es disposa en l’acord sisè 

L’organització, la supervisió i el control de les activitats generades arran d’aquest 

conveni de col·laboració es realitzaran mitjançant una comissió mixta i paritària de 

seguiment, la composició de la qual serà fixada de comú acord per les parts signatàries. 

Aquesta comissió es reunirà un mínim d’un cop a l’any i les seves funcions seran:  

- Concreció del programa anual de les estades formatives que inclourà el nombre 

d’estudiants i, per a cada estudiant, el nombre total d’hores de dedicació a les 

http://formacio.icslleida.cat/docencia.php/docencia
http://formacio.icslleida.cat/formacio.php/formacio
http://formacio.icslleida.cat/formacio.php/formacio
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pràctiques clíniques, el període de realització, l’horari, l’adscripció i la descripció 

del projecte que s’ha de desenvolupar, que es formalitzarà mitjançant un protocol 

d’adhesió signat per les parts en tres originals (estudiant, UdA i GSS).  

- Valoració de l’estada formativa, sent competència exclusiva de l’UdA la 

qualificació acadèmica.  

Quarta.- Les estades formatives es consideren part integrant dels estudis acadèmics. 

L’estudiant no percebrà cap quantitat en concepte de remuneració. La realització de les 

estades formatives mai equivaldrà a la incorporació de l’estudiant en qualsevol àmbit 

laboral ni cap relació contractual amb GSS i l’UdA, sense perjudici del dret de l’estudiant 

a rebre, a final del curs acadèmic, un certificat acreditatiu de la realització de les estades 

formatives.  

Cinquena.- Les pràctiques es realitzaran a centres de GSS i, per a la realització 

d’aquestes pràctiques externes, els estudiants tindran assignat un tutor de pràctiques 

de GSS.  

Els tutors dels centres on es duguin a terme les pràctiques vetllaran per la formació 

pràctica de l’estudiant durant la seva estada en pràctiques, tot realitzant el seu control i 

seguiment, i posant en coneixement de l’UdA qualsevol incident que es produeixi, per 

mitjà del tutor acadèmic que nomeni l’Escola d’infermeria de la Universitat d’Andorra. 

L’acceptació de l’alumnat en un centre, servei o establiment sanitari de GSS per fer les 

pràctiques estarà condicionada per la capacitat docent del centre. 

Sisena.- En l’execució del projecte formatiu, l’estudiant ha d’atendre el compliment dels 

deures indicats en la normativa de la UdA i entre altres, cal destacar els següents: 

.- Conèixer el projecte formatiu de les pràctiques i complir-lo seguint les indicacions 

del/la tutor/a GSS, sota la supervisió del/la tutor/a de l’Escola d’infermeria de la 

Universitat d’Andorra. 

.- No realitzar gravacions de veu i/o captació d’imatges de professionals, alumnes, 

pacients o usuaris del centres, així com la seva difusió o publicació.   

.- Incorporar-se a GSS en la data acordada, complir l’horari previst en el projecte 

formatiu i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos 

laborals. 

.- Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’entitat, i guardar 

secret professional sobre les seues activitats durant l’estada i un cop finalitzada aquesta. 

A aquests efectes, abans de començar les pràctiques, l’estudiant haurà de signar el 

corresponent compromís de confidencialitat 

.- Mostrar en tot moment una actitud respectuosa amb la política de GSS. 

.- Conèixer el seu deure d’autoprotecció amb motiu de la seva incorporació presencial 

al centre sanitari o social i ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar a 

generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia 
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exposició a aquests riscos, i les mesures de protecció individual i col·lectiva 

fonamentades en la higiene freqüent de les mans i la higiene de símptomes respiratoris. 

.- No presentar simptomatologia compatible amb coronavirus ni hagi estat en contacte 

directe amb persones confirmades o possibles per la COVID-19 en els 

darrers 10 dies. 

.- Complir amb les instruccions de seguretat relatives a la COVID-19 vigents en cada 

moment, i concretament a les que de forma indicativa, no limitativa, es relacionen a 

continuació: 

- Autocontrol dels símptomes i declaració immediata en cas de 

simptomatologia durant la jornada de treball. 

- Desinfecció obligada de les mans abans d’accedir al centre treball i quan 

s’abandona el centre, així com periòdicament durant la jornada de treball. 

A l’efecte el centre facilitarà la desinfecció mitjançant dispensadors de gel 

hidroalcohòlic. 

- Utilització en tot moment de mascareta. 

- Manteniment de la distància de seguretat mínima d’1,5 metres entre 

persones. 

- Utilització de les instal·lacions amb compliment de les pautes i mesures 

de seguretat indicades en cada cas. 

- Seguiment estricte de les indicacions preventives per la COVID del 

personal del centre sanitari. 

A la vegada, l’estudiantat haurà d’omplir obligatòriament la sol·licitud d’estada formativa 

en centres de GSS-ICS (http://formacio.icslleida.cat/formacio.php/formacio) i la 

declaració responsable que s’adjunta en la mateixa sol·licitud.  

Setena.- Les causes d’expulsió de l’estudiant en les estades formatives seran:  

- L’incompliment greu de les seves obligacions.  

- La conducta impròpia de l’estudiant en el centre on es desenvolupin les 

pràctiques clíniques.  

L’expulsió serà acordada i decidida per la persona responsable del seguiment dels 

estudiants del centre de GSS o la persona que es designi, i la cap de l’Escola 

d’infermeria de la Universitat d’Andorra, amb els informes previs presentats pels tutors 

de les estades formatives. 

Vuitena.- L’UdA té contreta una pòlissa de responsabilitat civil per a cadascun dels 

estudiants. De l’esmentada pòlissa, s’haurà de lliurar una còpia a GSS.  

http://formacio.icslleida.cat/formacio.php/formacio
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Els estudiants en pràctiques clíniques hauran d’acreditar el fet de ser beneficiaris d’una 

assegurança de cobertura sanitària. Alhora, els estudiants hauran de disposar d’una 

pòlissa d’accident per contagi professional. De l’esmentada pòlissa, se n’haurà de lliurar 

una còpia a GSS.  

GSS s’eximeix de tota responsabilitat per qualsevol tipus d’accident que pogués produir-

se en el desenvolupament de les esmentades pràctiques durant l’estada en les 

dependències del seu centre on faci les pràctiques, fora o en el trajecte del domicili als 

centres on es realitzin les pràctiques.  

Novena. Mentre duri la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-

CoV-2 i les mesures excepcionals decretades tant pel Govern d’Andorra com per la 

Generalitat de Catalunya, GSS es compromet a facilitar a l’estudiant la formació i la 

informació necessàries en relació a les mesures de protecció individual en matèria 

d’higiene i salut, les mesures de protecció i actuació en el lloc de les pràctiques 

formatives, i li facilitarà els equips de protecció individual (EPIs) que corresponguin 

d’acord amb la normativa aplicable 

Desena. - L'objecte d'aquest acord contribueix a l'exercici de les competències pròpies 

de les entitats signatàries, en conseqüència no es preveuen despeses específiques 

addicionals a les pròpies del seu funcionament ordinari, és per això que, les parts no 

assumeixen altres compromisos econòmics diferents als indicats. 

No obstant això, i per tal de donar suport addicional i específic al desenvolupament 

d'aquest acord, les parts podran assignar, conjuntament o no, i d'acord amb les 

respectives disponibilitats pressupostàries, recursos econòmics i finançaments 

concrets, mitjançant la subscripció d'una o més addendes a aquest acord.  

Onzena .- Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal que li 

siguin cedides en el marc del present Conveni de conformitat amb el que la normativa 

vigent en matèria de protecció de dades així com la normativa que la desenvolupa, 

comprometent-se a tractar les esmentades dades únicament conforme s’ha establert i 

amb la finalitat assenyalada en el present document.  

Ambdues parts s’obliguen a mantenir el secret professional de les dades de caràcter 

personal. Aquesta obligació subsistirà inclús un cop extingida la relació establerta entre 

les parts en aquest conveni. 

Així mateix, les parts es comprometen a mantenir la confidencialitat de les dades i la 

informació a les que mútuament tinguin accés, així com a tractar les citades dades 

únicament conforme estableixen amb dues parts, i a no utilitzar-les amb una finalitat 

diferent a la del present conveni.  

Dotzena.- La durada d’aquest conveni s’estableix des dia 1 de gener de 2022 fins a 31 

de desembre de 2026 podent-se prorrogar de manera expressa fins a un màxim de 4 

anys més.  
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Tretzena. .- Seran causes d’extinció del present conveni:  

- El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit.  

- La manifestació de qualsevol d’ambdues parts de la voluntat de resoldre el 

conveni amb un avís previ de dos mesos.  

- L’incompliment de les obligacions per alguna de les parts, en un període de 30 

dies a partir de la notificació escrita per l’altra part, cas que es podrà resoldre 

unilateralment.  

- Les causes generals d’extinció establertes en la legislació vigent.  

Catorzena.- En tot cas, les pràctiques externes s’ha de regir pel que disposa el Reial 

Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes 

dels estudiants universitaris.  

Quinzena.- En tots aquells casos que, com a conseqüència i en aplicació dels acords 

establerts en aquest conveni, una part consideri necessari fer ús de les marques i/o 

signes distintius, aquesta haurà de demanar una llicència d’ús a l’altra part, especificant 

concretament les marques i/o signes distintius que vol utilitzar i els tipus d’explotacions 

que té previst realitzar. 

Setzena.- Aquest Conveni és l’acord complet entre les Parts en relació amb el seu 

objecte. En conseqüència, aquest contracte substitueix i preval sobre totes les anteriors 

comunicacions verbals o escrites, i altres possibles enteniments entre les Parts, inclús 

els acords previs esmentats a l’exposició de motius. Cap modificació d’aquest conveni 

serà vinculant, excepte que consti per escrit i estigui signada per un representant 

autoritzat de cada part 

Dissetena.- Les parts expressen el compromís de complir les seves obligacions 

respectives de bona fe i resoldre qualsevol controvèrsia que derivi de la interpretació 

d’aquest document, de mutu acord per mitjà de la comissió de seguiment prevista.  

Si no arriben a un acord, les parts convenen que les qüestions litigioses que derivin de 

la interpretació, l’aplicació o l’execució dels acords que s’estableixen en aquest 

document són de coneixement i competència dels jutjats i tribunals de Lleida. 

I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per 

duplicat i a un sol efecte en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.  

 

 

Ramon Sentís Berges    Virginia Larraz Rada  

Gerent      Directora  

Gestió de Serveis Sanitaris  Centre de Ciències de la Salut i de     

l’Educació de la Universitat d’Andorra 
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