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Il.lma. Sra.Gemma Tarafa                                                                                                         
Regidora de Salut, Envelliment i Cures 

 

Il.lma Sra. Laura Pérez  
Regidora de Feminismes i LGTBI 
Ajuntament de Barcelona 

 

Benvolgudes, 

 
Havent tingut coneixement de l'informe de la Sindicatura de Comptes 28/2020 respecte 
d'exercici 2017 del CSC 
Informe 
sencer: http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download/2020_28_ca.pdf?reportId=13202 
Nota 
Resum: http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download/NR_2020_28_ca.pdf?reportId=1
3202  
  
que entre altres observacions exposa que: 
 
 "No va respectar el que estableix la Llei 53/1984, del 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques. El president de l'entitat va signar un 
contracte al setembre com a president i va signar un nou contracte al desembre amb una altra 
entitat del grup, CSC, SA, segons el qual assumia també les funcions de president i conseller 
d'aquella societat i de totes les societats mercantils participades per CSC, SA, contràriament a 
la Llei d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 
 S'ha posat de manifest un excés de la despesa realitzada respecte a la despesa contractada 
de, com a mínim, 954.546 €, que representa el 159% de la despesa contractada l'exercici 
2017." 
  
Davant d'aquestes i altres observacions i recomanacions reflectides a l'informe de la 
Sindicatura de Comptes 28/2020, la junta de la Favb sol·licita saber quin posicionament 
teniu donat que: 

 L'Ajuntament és soci i té la Vicepresidència del CSC i representació en els seus 
diferents òrgans de govern. 

 El CSC es considera mitja propi dels seus socis i té un conveni signat amb 
l'Ajuntament de Barcelona per a la gestió de diferents serveis d'atenció a les persones 
a través de l'empresa instrumental CSC Vitae SA. On l'ajuntament ostenta dues de les 
5 cadires del seu Consell d'Administració. 

 Es dona la circumstància que CSC Vitae és l'empresa gestora de la concessió 
administrativa per a la gestió de l'equipament sanitari CIS Cotxeres, ubicat a Nou 
Barris. 

 

 

mailto:favb@favb.cat
http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download/2020_28_ca.pdf?reportId=13202
http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download/NR_2020_28_ca.pdf?reportId=13202
http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download/NR_2020_28_ca.pdf?reportId=13202


                                                                                                                                                                    

 
                                                                               

Obradors, 8-10 08002 Barcelona NIF G08508186 Tel. 93 412 76 00 c.e.: favb@favb.cat 
 

 En els comptes auditats del grup CSC el 2019 i, publicats a la seva web, es va poder 
comprovar que la major part dels ingressos del CSC al 2019 provenien del CatSalut 
per a la gestió del CIS Cotxeres a través de CSC Vitae SA i aquests comptes no 
permeten una traçabilitat de les despeses per font del finançament i servei prestat. 

 
A l'espera de tenir en breu resposta, 
 
Atentament, 
 
   
░Junta de la Favb 
 
 
 
 
 
Barcelona, 14 de juny de 2021 
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