
 
Modificació de l’annex dels Estatuts de la societat CSC VITAE, SAU 

 

 

Justificació de la proposta 

 

 

1. Modificació de l’annex dels estatuts on s’identifiquen els poders adjudicadors 

associats al CSC 

 

L’article 32.2.d) de la Llei de Contractes del Sector Públic requereix la identificació nominativa 

dels poders adjudicadors respecte els quals una entitat del sector públic actua com a mitjà propi. 

 

La societat CSC VITAE, SAU., és una societat integrant del sector públic, participada íntegrament 

i directa per la societat CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA.,  

que forma part del Grup Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, i que es reconeix com 

a mitjà propi a l’article 3.bis dels seus estatuts.  

 

Els poders adjudicadors que li poden conferir encàrrecs es corresponen amb aquelles entitats 

públiques associades al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya. 

 

Tot i això, s’han de relacionar nominativament tots els poders adjudicadors a l’annex dels Estatuts 

de la societat CSC VITAE, SAU. 

 

En aquest sentit, la Junta General del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya de 16 

de març de 2022 va aprovar les altes de nous associats, els quals s’han d’incorporar a l’annex 

dels Estatuts de CSC VITAE, SAU., i que es corresponen amb els següents: 

 

• Ajuntament de Figaró-Montmany 

• Ajuntament de Montornès del Vallès 

• Ajuntament de Pineda de Mar 

• Ajuntament de Ripollet 

• SUMAR, Servies Públics d’Acció Social de Catalunya 

 

2. Actualització de l’annex per canvi de denominació i/o eliminació per duplicitat, de 

determinats poders adjudicadors i entitats controlades que es detallen a continuació:  

 

Canvi de nom en els poders adjudicadors:  

 

• Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample passa a denominar-se Consorci d’Atenció 

Primària Salut Barcelona Esquerra.  

• Corporació de Salut del Maresme i de la Selva passa a denominar-se Consorci Corporació de 

Salut del Maresme i de la Selva. 

• Corporació Sanitària Clínic passar a denominar-se Hospital Clínic de Barcelona. 

• Gestió Comarcal Hospitalària, SA passa a denominar-se Salut Terres de l’Ebre.  

• Hospital de Cerdanya. Agrupació Europea de Cooperació Territorial passa a denominar-se 

Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya.  

• Hospital de Sant Joan de Reus, SAM passa a denominar-se Salut Hospital Sant Joan de Reus 

– Baix Camp. 

• Logaritme, AIE passa a denominar-se Logaritme Serveis Logístics, AIE. 



• Servei Aranés de Benèstar e Salut passa a denominar-se Aran Salut Servicis Assistenciaus 

Integrats, SL. 

 

Eliminació per duplicitat en entitats controlades:  

 

• Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès. 

• Consorci Sociosanitari de Viladecans. 

• Consorci Sociosanitari d’Igualada.  

 

Per tant, en aplicació de l’article 32.2.d) de la Llei de Contractes del Sector Públic i en virtut de la 

proposta de modificació de l’annex, es relacionen nominativament els poders adjudicadors 

respecte els quals la societat pot actuar com a mitjà propi, incorporant els canvis de la composició 

del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya. 

 

Barcelona, 13 de juny de 2022. 
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