
 

Modificació de l’article 3 dels Estatuts de CSC Serveis Instrumentals, SAU 

 

Justificació de la proposta 

 

Actualment, les entitats associades al CSC liciten els serveis complementaris de neteja i manteniment. 

En l’execució dels referits contractes, s’ha detectat una tendència per part dels proveïdors d’aquests 

serveis externs cap a un incompliment reiterat i/o continuat dels contractes.  

 

El CSC, amb la intenció a les necessitats de les entitats associades, considera que la via més adequada 

per corregir aquesta situació és donar la possibilitat als associats de què una de les seves entitats 

instrumentals, concretament CSC Serveis Instrumentals, SAU (en endavant, CSCSI), pugui prestar els 

serveis de manteniment i neteja ampliant així la cartera de serveis que CSC els ofereix.  

 

Amb la prestació d’aquests serveis els associats tindrien el control directe dels serveis complementaris. 

CSCSI subrogaria el personal adscrit als centres provinents d’anteriors proveïdors i garantiria la 

continuïtat, l’atenció i el compliment dels serveis, davant l’absència de garanties suficients de la correcta 

execució que suposa la licitació.  

 

En el pla econòmic, la prestació directa mitjançant CSCSI suposaria per a les entitats associades una 

major eficiència en el cost dels serveis que quan es presten mitjançant proveïdors externs i no requereix 

d’inversions per part dels associats i a més a més, el cost es troba exempt d’IVA segons l’establert a 

l’article 7.8.c) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, en relació amb 

els encàrrecs realitzats a mitjans propis d’acord a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic.  

 

Per tot l’anterior, es proposa afegir un nou apartat a l’article 3 dels Estatuts de CSCSI per tal de 

preveure, en el seu objecte, la possibilitat d’oferir els serveis de manteniment i neteja als associats en 

els termes que s’exposaran a la proposta de modificació seguidament.  

 

 

Redactat actual de l’article 3 dels Estatuts: 

 

Article 3 

L’objecte social el constitueix: 

 

a) L’execució i gestió de serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, preventives, de salut 

pública i salut comunitària, rehabilitadores, docents, d’investigació i coordinació en els àmbits sanitari, social 

i, en general, d’atenció a les persones. 

 

b) L’estudi, projecció, promoció i realització de tota classe d’obres de construcció, millora, conservació i 

ampliació de centres hospitalaris, d’atenció primària, sociosanitaris, residències assistides, residències 

i, en general, qualsevol tipus de centre assistencial o d’acollida. 

 

c) L’adquisició, explotació i alienació de tota classe de terrenys i drets reals sobre els mateixos, la seva 

urbanització i reparcel·lació. 

 

d) La tinença, administració, ús, arrendament i compra-venda d’edificis susceptibles d’albergar els centres 

assistencials i residencials detallats a l’apartat  b). 

 

e) La gestió i administració de serveis relatius a la formació, el desenvolupament dels professionals en 

totes les seves modalitats i la prestació de serveis de formació a les empreses,  professionals, 



 

institucions i entitats relacionades amb els serveis de salut i els serveis socials. 

 

f) Els serveis de consultoria, de planificació, d’organització, d’explotació, d’administració, de gestió i de 

desenvolupament de centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, mitjançant la gestió directa o 

indirecta, així com l’assessorament permanent o temporal a gerències i òrgans directius de centres i 

serveis sanitaris, sociosanitaris i socials i del sector públic en general, inclòs el disseny i proposta de 

nous models de coordinació i relació de centres que incrementin la seva eficàcia i eficiència.  

 

g) La realització d’estudis, jornades, conferències, treballs de recerca, consultoria, innovació i investigació 

en l’àmbit de la salut, en l’àmbit de la farmàcia i del medicament i en l’àmbit dels serveis socials, així 

com la realització d’assajos clínics en els centres sanitaris, sociosanitaris i socials que directament o 

indirecta siguin gestionats en qualsevol de les seves modalitats. 

 

h) L’assessorament, la consultoria i la prestació de serveis jurídics i tècnics en matèria de protecció de 

dades, inclòs el servei de delegat de protecció de dades o el recolzament, implementació de la 

normativa aplicable, realització d’auditories, elaboració d’anàlisi de riscos i avaluacions d’impacte, 

informes tècnics així com qualsevol altre servei necessari per al compliment de la normativa vigent en 

protecció de dades dels centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials i del sector públic en general. 

 

i) La prestació de serveis de control i qualitat assistencial, inclosos l’assessorament, l’avaluació, 

l’elaboració de projectes i models, la tramitació d’autoritzacions sanitàries i socials i la promoció de 

polítiques i iniciatives dirigides a l’excel·lència assistencial. 

 

j) L’assessorament jurídic i tècnic del sector públic i dels centres sanitaris, sociosanitaris i socials en els 

àmbits del dret sanitari i dels serveis socials, del dret laboral i la negociació col·lectiva, del dret civil i 

mercantil, del dret tributari i l’assessorament financer, del dret administratiu en general i la contractació 

pública en particular, l’assistència i secretaria d’òrgans de govern, i qualsevol altra matèria de naturalesa 

legal que els pugui afectar.    

 

k) L'assessorament, la consultoria i la prestació de serveis en l'àmbit de la comunicació, inclosos 

l’elaboració d'estudis sobre l'estat de la comunicació, assessorament als equips de comunicació i 

acompanyament en els processos de selecció de professionals de la comunicació. La prestació de 

serveis o la gestió integral de serveis relacionats amb comunicació que, de manera enunciativa i no 

limitativa, es poden correspondre amb l’organització de jornades, funcions de gabinet de premsa, 

maquetació i disseny de documents, el recull de premsa, la creació de la imatge corporativa, la creació 

de pàgines web, l’elaboració i gestió de nous canals de comunicació i els serveis relacionats amb les 

xarxes socials. 

 

La societat podrà realitzar totes aquelles operacions connexes, necessàries i conseqüents de les pròpies de 

l’esmentada. 

 

L’objecte social podrà realitzar-se per la societat de manera directa i indirecta, mitjançant la participació en altres 

societats d’idèntic o anàleg objecte, subscrivint accions o participacions en la fundació o augment de capital, o 

adquirint-les per qualsevol títol. 

 

 

Proposta de nou redactat de l’article 3 dels Estatuts (les noves previsions en cursiva): 

 

L’objecte social el constitueix: 

 

a) L’execució i gestió de serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, preventives, 

de salut pública i salut comunitària, rehabilitadores, docents, d’investigació i coordinació en els 

àmbits sanitari, social i, en general, d’atenció a les persones. 

 



 

b) L’estudi, projecció, promoció i realització de tota classe d’obres de construcció, millora, 

conservació i ampliació de centres hospitalaris, d’atenció primària, sociosanitaris, residències 

assistides, residències i, en general, qualsevol tipus de centre assistencial o d’acollida. 

 

c) L’adquisició, explotació i alienació de tota classe de terrenys i drets reals sobre els mateixos, la 

seva urbanització i reparcel·lació. 

 

d) La tinença, administració, ús, arrendament i compra-venda d’edificis susceptibles d’albergar els 

centres assistencials i residencials detallats a l’apartat  b). 

 

e) La gestió i administració de serveis relatius a la formació, el desenvolupament dels professionals 

en totes les seves modalitats i la prestació de serveis de formació a les empreses,  professionals, 

institucions i entitats relacionades amb els serveis de salut i els serveis socials. 

 

f) Els serveis de consultoria, de planificació, d’organització, d’explotació, d’administració, de gestió i 

de desenvolupament de centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, mitjançant la gestió 

directa o indirecta, així com l’assessorament permanent o temporal a gerències i òrgans directius 

de centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials i del sector públic en general, inclòs el disseny 

i proposta de nous models de coordinació i relació de centres que incrementin la seva eficàcia i 

eficiència.  

 

g) La realització d’estudis, jornades, conferències, treballs de recerca, consultoria, innovació i 

investigació en l’àmbit de la salut, en l’àmbit de la farmàcia i del medicament i en l’àmbit dels 

serveis socials, així com la realització d’assajos clínics en els centres sanitaris, sociosanitaris i 

socials que directament o indirecta siguin gestionats en qualsevol de les seves modalitats. 

 

h) L’assessorament, la consultoria i la prestació de serveis jurídics i tècnics en matèria de protecció 

de dades, inclòs el servei de delegat de protecció de dades o el recolzament, implementació de la 

normativa aplicable, realització d’auditories, elaboració d’anàlisi de riscos i avaluacions d’impacte, 

informes tècnics així com qualsevol altre servei necessari per al compliment de la normativa vigent 

en protecció de dades dels centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials i del sector públic en 

general. 

 

i) La prestació de serveis de control i qualitat assistencial, inclosos l’assessorament, l’avaluació, 

l’elaboració de projectes i models, la tramitació d’autoritzacions sanitàries i socials i la promoció de 

polítiques i iniciatives dirigides a l’excel·lència assistencial. 

 

j) L’assessorament jurídic i tècnic del sector públic i dels centres sanitaris, sociosanitaris i socials en 

els àmbits del dret sanitari i dels serveis socials, del dret laboral i la negociació col·lectiva, del dret 

civil i mercantil, del dret tributari i l’assessorament financer, del dret administratiu en general i la 

contractació pública en particular, l’assistència i secretaria d’òrgans de govern, i qualsevol altra 

matèria de naturalesa legal que els pugui afectar.    

 

k) L'assessorament, la consultoria i la prestació de serveis en l'àmbit de la comunicació, inclosos 

l’elaboració d'estudis sobre l'estat de la comunicació, assessorament als equips de comunicació i 

acompanyament en els processos de selecció de professionals de la comunicació. La prestació de 

serveis o la gestió integral de serveis relacionats amb comunicació que, de manera enunciativa i 

no limitativa, es poden correspondre amb l’organització de jornades, funcions de gabinet de 

premsa, maquetació i disseny de documents, el recull de premsa, la creació de la imatge 



 

corporativa, la creació de pàgines web, l’elaboració i gestió de nous canals de comunicació i els 

serveis relacionats amb les xarxes socials. 

 

l) La gestió, prestació i administració de serveis de manteniment i de neteja de tot tipus d’edificacions, 

instal·lacions i elements tècnics, destinats a activitats sanitàries, sociosanitàries, residencials, 

socials o de qualsevol altra modalitat assistencial, a activitats administratives i tècniques, així com 

aquells destinats a activitats connexes, accessòries o complementàries de les anteriors. 

 

La societat podrà realitzar totes aquelles operacions connexes, necessàries i conseqüents de les 

pròpies de l’esmentada. 

 

L’objecte social podrà realitzar-se per la societat de manera directa i indirecta, mitjançant la participació 

en altres societats d’idèntic o anàleg objecte, subscrivint accions o participacions en la fundació o 

augment de capital, o adquirint-les per qualsevol títol. 

 

 

 

 

 

 

Joaquim Monllau i Bayerri 

Secretari del Consell d’Administració 

CSC Serveis Instrumentals, SAU 

 

 

Barcelona, 23 de gener de 2023. 
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