
 

Canvi a la patronal sector sanitari concertat 
 

 Rafael Lledó, nou secretari general de la patronal 
CAPSS 

 
 El doctor Lledó, director general de la Fundació Hospital Asil de Granollers ja 

formava part de la junta directiva de la patronal del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, que representa els interessos dels seus associats, tots ells proveïdors 
del sector concretat sense ànim de lucre 

 
 El ja nou secretari general ha mostrat la seva satisfacció pel nomenament i ha 

afirmat que “treballaré amb la voluntat de contribuir a l’equilibri dels interessos 
socials, econòmics i professionals de les entitats i de les persones que 
conformen el sector sanitari concertat”  

 
 
Barcelona, 22 de juny del 2016.- Aquest matí s’ha fet oficial el nomenament del doctor Rafael 
Lledó com a nou secretari general de la patronal CAPSS, la patronal del Consorci de Salut i 
Social de Catalunya (CSC) que representa als centres de salut i atenció social del sector 
sanitari concertat català (SISCAT) sense ànim de lucre. Aquesta patronal s’encarrega de la 
representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials i professionals dels seus 
afiliats. El nomenat ja és efectiu tot i que resta pendent de ratificació per part de l’Assemblea 
General de CAPSS. 

Lledó és el director general de la Fundació Hospital Asil de Granollers i ja formava part de la 
junta directiva de la patronal CAPSS.  El nou secretari general de la patronal ha mostrat la seva 
satisfacció: “inicio aquesta etapa amb il·lusió, al servei dels associats i els seus professionals”. I 
ha afirmat que “treballaré amb la voluntat de contribuir a l’equilibri dels interessos socials, 
professionals i econòmics de les entitats i de les persones que conformen el sector sanitari 
concertat”.  

El nou secretari general de CAPSS és doctor en Medicina i Cirurgia General per la Universitat 
de Barcelona (UB), especialitzat en medicina preventiva i salut pública. També és diplomat en 
gestió Hospitalària per ESADE, diplomat en metodologia i millora de la Qualitat per la UAB, 
màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària (UPF-UB), i ha realitzat el programa d’Alta 
Direcció d’Institucions Sanitàries d’IESE. A més, Lledó és llicenciat en Psicologia per la UB i és 
autor de desenes de comunicacions i publicacions en congressos i revistes nacionals i 
internacionals. També ha realitzat diferents estades doctorals a Estats Units i a Europa, i com a 
docent és professor associat de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Més enllà dels 
seus mèrits acadèmics, el doctor Lledó té una àmplia experiència en el sector sanitari i social 
com a gerent i en càrrecs directius, i és la persona de consens que requereix ara el càrrec de 
secretari general de la patronal CAPSS. 

 
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. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació: 
 
Comunicació CSC 
 
Sergi Estudillo – 932.531.820 / 630.239.055 

sestudillo@consorci.org / comunicacio@consorci.org                               @CSC_consorci 
 
www.consorci.org 
 


