
 

Durant la Junta General de l’entitat, celebrada ahir 
 

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

sense afany de lucre 
 

• El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha realitzat la cloenda de l’acte 
i ha destacat que “Catalunya pot jugar un paper de primer ordre i posicionar-se 
com un model excel·lent i referent d’atenció integrada amb visió social i sanitària 
centrada en la persona” 

 
• El 2016 ha estat l’any de consolidació de serveis claus del CSC per als associats 

a l’entitat, que es continuaran ampliant i enfortint durant aquest any 
 

• S’han aprovat els objectius del 2017 on es vol donar un nou impuls a la salut 
comunitària, la salut pública, l’atenció centrada en la persona, al benchmarking...  

 
• La representació i defensa dels associats, així com la relació amb l’administració 

queda reforçada amb l’obtenció d’un lloc permanent en el Consell de Direcció del 
Servei Català de la Salut 

 
 
Barcelona, 3 de maig del 2017.- El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha celebrat 
aquest dimarts la seva Junta General i l’Assemblea General de la patronal CAPSS, on els 
associats han pogut conèixer l'activitat i els pressupostos de 2016, i els objectius de 
l'organització per 2017. El president del CSC, Manel Ferré, s'ha compromès a continuar 
“treballant en la relació amb l’administració de salut i social, amb l’ànim de ser catalitzadors 
d’una fructífera col·laboració entre tots els agents del sector d’atenció a les persones”. Aquesta 
relació amb l’administració queda encara més reforçada després que el passat mes de març 
s’hagi confirmat que el CSC recuperarà un lloc fix al Consell de Direcció del Servei Català de la 
Salut (CatSalut). Ferré també ha reafirmat el compromís de l’entitat 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".  
 
Durant la cloenda, el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha 
assenyalat que "la prioritat del Govern són les persones” i ha insistit en “posar-les al centre de 
la nostra acció política i social és una prioritat indispensable del Govern”. Pel cap de l'Executiu, 
cal “reivindicar amb orgull, reforçar, estabilitzar i acompanyar” el model sanitari català i ha 
afirmat que “Catalunya pot jugar un paper de primer ordre i posicionar-se com un model 
excel·lent i referent d’atenció integrada amb visió social i sanitària centrada en la persona”, 
precisament un tipus d'atenció que s'està impulsant des del CSC. A més, Puigdemont ha 
explicat que “la Catalunya que estem entre tots construint, inclusiva, justa i igualitària, exigeix la 
construcció d’un sistema d’atenció que garanteixi el benestar de totes persones”, que “els 
proporcioni les eines per poder viure en la màxima plenitud possible en totes les etapes de la 
vida, i que promoguin l’autonomia personal necessària per desenvolupar una vida 
independent”. 
 
Durant la junta general del CSC i l’assemblea general de CAPSS, els associats han conegut 
l’activitat realitzada durant el 2016, han aprovat la memòria, així com els objectius i pressupost 
de 2017. La presentació ha anat a càrrec del director general del CSC, José Augusto García 
Navarro, que ha explicat que “2016 ha estat l’any de consolidació de serveis claus per als 
nostres associats” destacant alguns d’aquests serveis com la central de compres agregades (el 
SACAC) que ha aconseguit un estalvi mitjà del 18,65% en un volum de contractació de 585 
milions d’euros. A més, García Navarro ha ressaltat la importància de les comissions i grups de 
treball dels associats on han participat 250 professionals, i l’increment de jornades que el CSC 
ha organitzat sobre temes d’interès del sector, i on han acudit al 2016 més de 2.500 
professionals. Per 2017, el CSC vol continuar amb la consolidació d’aquests serveis i 



 

incorporar-ne de nous, un exemple és la creació d’una nova àrea de Farmàcia i Medicament 
que dirigirà el doctor Antoni Gilabert.  
 
 
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 
44.000 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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