
 

 

 

POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL DEL CSC 

 

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i 

base associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista.  

El CSC té un ferm compromís amb la Responsabilitat Social i amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible i així queda reflectit a la missió, visió i valors de la nostra 

entitat. La nostra voluntat és que aquest compromís sigui transversal, que impregni tota la 

organització i sigui present en totes les àrees, per això hem incorporat la Responsabilitat 

Social com a objectiu al Pla Estratègic 2019-2022 del CSC.  

Apostem per la necessitat d’un nou model de gestió de persones que permeti millorar el 

nostre funcionament com a institució i que faci que el CSC sigui un lloc de referència on 

treballar, on les persones puguin donar el millor d’elles mateixes i desenvolupar-se 

personalment i professionalment.  

També volem facilitar nous instruments al sector que reforcin el compromís social. Volem 

que la nostra actuació impacti especialment en els col·lectius vulnerables, potenciant la 

seva incorporació al món laboral del CSC i de les institucions associades. 

El compromís social de les institucions és essencial per abordar els reptes actuals i de 

futur de la societat. Des del CSC volem establir vies de col·laboració amb la comunitat per 

participar de forma activa en la millora de la qualitat de vida de les persones.   

Des del CSC fomentem la gestió responsable dels recursos i dels residus, amb respecte 

pel medi ambient i amb voluntat de ser una organització compromesa amb la lluita contra 

el canvi climàtic. Volem incrementar les accions de sensibilització als nostres 

professionals, tant en l’àmbit ambiental, com en la mobilitat sostenible i  la selecció 

d’empreses proveïdores.  

El CSC és una entitat sostenible econòmicament, que és una base important per treballar 

els reptes que ens plantegem. Tots els reptes que ens proposem parteixen del principi del 

manteniment d’aquesta estabilitat, el que és una garantia de futur per al CSC i els seus 

associats.  

Volem fer realitat aquesta política, incorporant l’ètica a la gestió del dia a dia, de forma 

integrada i amb el compromís de tots els professionals que formen part de la institució.    
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