
 

Durant la Junta General de l’entitat, celebrada avui 
 

El CSC reafirma el seu compromís en la defensa dels 
seus associats i del sistema sanitari concertat català 

sense afany de lucre 
 

• El posicionament del CSC com a expert en gestió pública avançada i com un 
agent clau al sector sanitari i d'atenció a la dependència, entre els objectius per 
aquest 2016 

 
• També aquest any es volen enfortir les sinergies i els serveis comuns entre els 

diferents centres del SISCAT sense ànim de lucre 
 

• El retorn de l'entitat al Consell de Direcció del CatSalut li permetrà defensar millor 
els interessos dels seus associats davant l'Administració  

 
 
Barcelona, 16 de març del 2016.- El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha 
celebrat aquest dimecres la seva Junta General on els associats han pogut conèixer l'activitat i 
els pressupostos de 2015, i els objectius de l'organització per 2016. Durant la seva intervenció, 
el president del CSC, Manel Ferré, s'ha compromès a continuar amb "la defensa dels associats 
amb la participació del món local, i del model sanitari públic català, buscant aconseguir el 
màxim de consens polític possible". Per aquest any, el CSC té entre els seus objectius enfortir 
el seu posicionament com a expert en gestió pública avançada i com un agent clau i proactiu 
als sectors salut, cronicitat i d’atenció a la dependència a Catalunya, difonent els 
posicionaments i propostes en relació als models de prestació de serveis sanitaris i d’atenció a 
la dependència des d’entitats sense ànim de lucre. A la Junta d'avui també ha acudit el director 
del CatSalut, David Elvira, qui ha recordat que el CSC és "essència i actiu" del sistema sanitari 
català i ha abordat alguns dels reptes que té el model sanitari català i en el qual el CSC jugarà 
un paper clau, així Elvira ha insistit que totes les polítiques des del Departament de Salut es 
faran sota els principis de la "transparència" i "l'universalitat" que ha de tenir el sistema sanitari 
català. 
 
També per aquest 2016, el director general del CSC, José Augusto García Navarro, ha explicat 
que el CSC vol convertir-se en un referent de la gestió pública avançada aprofitant que l'entitat 
"és un punt de trobada de coneixement, des del qual s'impulsa una gestió pública avançada, 
que permet millorar i créixer als seus associats". En aquesta línia, un altre dels grans objectius 
de la institució és impulsar les sinergies i els serveis comuns entre els diferents centres del 
SISCAT sense ànim de lucre.  
 
Amb el seu retorn al Consell de Direcció del CatSalut, el CSC podrà també aquest any millorar 
la defensa dels seus associats davant l'administració pública catalana. I, alhora, el CSC seguirà 
consolidant els serveis transversals que ofereix als seus associats, com el Laboratori de 
Referència de Catalunya, un nou servei de diagnòstic radiològic, la formació...etc.  
 
L’atenció centrada en la persona en base al territori –com a eix del model sanitari català- 
seguirà sent una altra de les polítiques sanitàries impulsades des del CSC. En aquesta qüestió, 
Ferré ha insistit que “és fonamental la participació dels ajuntaments i entitats locals per millorar 
l’atenció al ciutadà, i el CSC conforma precisament el nexe entre el territori i el sistema sanitari i 
social”. Altra de les línies estratègiques importants és el Servei Agregat de Contractacions 
Administratives del Consorci (SACAC) que ja s'està consolidant com a referent en la compra 
pública, generant estalvis i seguretat als centres que s'hi adhereixen. 
 
Ferré ha volgut remarcar que tot el que ja es fa i es farà des del CSC seguirà "els principis de la 
transparència i comptarà amb el suport dels nostres òrgans de govern". Així, el CSC continuarà 
amb la seva aposta per la transparència, des del seu propi portal de la transparència i amb els 
seus procediments, així com en l'assessorament als associats per tal que coneguin i compleixin 
la normativa. 



 

 
Assemblea Patronal CAPSS 
Conjuntament amb la Junta General, avui s'ha celebrat l'Assemblea de la Patronal CAPSS, la 
patronal del CSC, i també s'han establert els objectius per aquest 2016. Entre ells, destaca la 
continuació de les negociacions per l'aplicació del primer conveni col·lectiu per al sector 
concertat i l'estudi Opina, que recull el compromís dels professionals vers la seva institució 
sanitària. García Navarro ha recordat la importància d'un conveni que ha costat tants anys 
acordar i ha recordat que l'estudi Opina "permet identificar aquells aspectes gestionables del 
compromís dels professionals amb el seu centre o organització". 
 
Memòria de 205 i nou vídeo corporatiu 
Durant la Junta General, el CSC ha presentat la seva memòria en format vídeo que permet 
veure un resum de l'activitat de l'organització i conèixer de primera mà com ha anat l'any i quins 
reptes té el sector i l'entitat, així com allò més destacat de cada àrea i d'algunes de les seves 
comissions més importants. També s'ha presentat un nou vídeo corporatiu que explica el CSC, 
les seves funcions i serveis en només tres minuts. Aquest vídeo, que busca definir de forma 
senzilla allò què és i fa el CSC, també mostra perquè aquesta entitat s'ha convertit en el 
referent de la gestió pública avançada. Tots dos vídeos es poden consultar a través de la web 
del CSC. 
 
El CSC, referència al sector 
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, 
referència al sector, exerceix la representació i defensa del prop d’un centenar d’associats i 
43.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament 
i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara 
vocació pública, el CSC presta serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·labora en la 
definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d’atenció social i 
del món municipal. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de 
lucre. 
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