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Gira-Sol està compromesa amb el valor de les persones i, atès que som 
agents de progrés i de benestar a la societat, manifestam que 
treballarem per difondre els següents valors entre els nostres 
professionals: 
 
 
 

1. Treball en equip col·laboratiu 

Metodologia de treball flexible, orientada a la consecució d'objectius comuns i 

a l'aprenentatge de tots els membres de l'equip. S'ha d'establir una relació 

d'interdependència i comunicació, creant espais que permetin el diàleg i on 

cada component de l'equip pugui exposar la seva perspectiva. 

 

2. Ètica i bon govern 

La nostra normativa interna serà sempre coherent i transparent vetllant per la 

confidencialitat de la informació tractada, garantint el compliment de la 

normativa vigent alineada amb els principis, la visió i la missió de l'entitat. A 

través d'un comitè d'ètica propi, establirem codis i normes, la funció principal 

de les quals sigui guiar el comportament ètic de les persones en el seu treball 

diari, afavorint la consciència de responsabilitat col·lectiva. 

 

3. Creiem en les persones més enllà de la seva experiència laboral 

Creiem en el talent de les persones i pensam que els coneixements són 

adquirits i, per tant, estan a l'abast de qualsevol, però les actituds hi són per a 

qui desitgi adoptar-les. Independentment de la seva trajectòria laboral, 

apostam per professionals compromesos, en constant evolució, que ofereixin 

les seves capacitats, motivació i marca personal. 
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3. Equips multidisciplinaris  

Seguint el criteri que el capital humà és un dels elements principals de la nostra 

organització, ens resulta primordial crear un entorn professional heterogeni on 

cada integrant del grup senti, independentment del seu perfil laboral, que 

treballa per un objectiu comú i que la seva perspectiva aporta un valor 

substancial als resultats obtinguts. 

 

4. Innovació i creativitat 

Promovem la creativitat, la iniciativa i l'aportació de noves idees, permetent 

que l'entitat s'adapti de forma sostinguda a un entorn cada vegada més dinàmic 

i competitiu i generant així un valor afegit per a les persones ateses en els 

nostres serveis, posicionant a l'entitat com a referent en el nostre camp 

d'actuació. 

 

6. Conciliació i flexibilitat 

Basant-nos en el principi d'igualtat d'oportunitats, defensam la conciliació 

entenent que tots els professionals tenen vida personal més enllà de la laboral. 

Promovem una postura facilitadora des de la qual s'atenguin les demandes i 

necessitats de les persones. 

 

7. Desenvolupament i ocupabilitat 

Creiem en persones que apostin pel seu desenvolupament, facilitant tant la 

seva capacitació com l'oportunitat de canviar o millorar el seu lloc. Volem 

persones orientades al canvi i a l'evolució professional. 

 

8. Igualtat 

Defensam la igualtat d'oportunitats, drets i deures per a totes les persones, 

establint que la diversitat formi part de l'enriquiment humà i de l 'organització, i 

no suposi un criteri discriminatori en la selecció, desenvolupament i tracte cap 

als professionals. 

 

9. Comunicació i Diàleg 

Apostam per una comunicació transparent i bidireccional, basada en el diàleg i 

la confiança. Fomentam una metodologia participativa que ens permeti 

desenvolupar un sistema de comunicació eficaç, en el qual a través dels canals 

adequats tota la informació arribi al conjunt de persones que formen part de 

l'entitat. 
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10. Seguretat, salut i benestar físic i emocional 

El nostre objectiu és construir una organització saludable i treballam en la 

correcta adequació dels quatre factors que configuren l'espai laboral i que 

influeixen directament en la salut, el benestar o malestar dels empleats: 

ambient físic i psicosocial, recursos personals de salut en el treball i participació 

de l'empresa en la comunitat. “Gent sana, organització sana”. 

 

11. Retribució equitativa i justa 

Ens asseguram que la nostra política salarial garanteixi que totes les persones 

rebin un salari adequat a la seva aportació, internament equitatiu i 

externament competitiu en relació al sector. A més, per a nosaltres, la 

retribució no és només una qüestió econòmica sinó també un reconeixement a 

l’exercici professional. Per això, atenem de manera flexible i personal les 

circumstàncies de les persones amb la intenció d'afavorir la seva conciliació 

personal-laboral. 

 

12. Corresponsabilitat en les relacions laborals 

Creiem en l'enteniment social com a condició necessària per a la gestió 

adequada de les persones, per la qual cosa promovem un marc de relacions 

laborals basat en la confiança, el diàleg i el respecte. 

 

13. Sentit de pertinença 

Cada professional és part important i essencial de l'entitat. Apostam perquè els 

nostres equips se sentin vinculats amb l'organització, de manera que 

s'identifiquin i defensin els interessos, principis i valors d'aquesta com a propis, 

potenciant una autoestima positiva, seguretat i motivació. 

 
 


