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Sol·licitud al Servei Català de la Salut dels convenis i contractes amb els 

proveïdors d’assistència sanitària, així com els resultats dels seus serveis 

Justificació 

Les entitats sol·licitants, enfront de les retallades pressupostàries dels serveis públics 

de salut i de les noticies en els mitjans de comunicació sobre suposats  fraus, 

corrupcions i abús de càrrec públic,  de determinades persones i entitats, volem 

conèixer i oferir als ciutadans i ciutadanes, propietaris d’aquests serveis públics, la 

informació de com es gasten els diners públics en sanitat a Catalunya i quins resultats  

aporten els diferents proveïdors sanitaris al Sistema. 

És per aquest motiu que sol·licitem la següent informació , d’acord amb l’article 6e del 

Decret 136/2007, de 19 de juny, que crea el Registre de Convenis i Concerts en l’àmbit 

de l’assistència sanitària pública. DOGC nº 4909, de 21 de juny de 2007. 

SOL.LICITUD 

1. Que se’ns proporcioni la informació dels darrers cinc anys (desglossada per 

anualitats)  sobre  Els Convenis i Concerts del servei Català de la Salut amb els 

diferents proveïdors del sistema: nom dels proveïdors, quantitat econòmica 

anual de cada un i serveis que es prestaran per aquest concepte. Els sota 

signants estem compromesos en reforçar l’impacte social dels serveis públics i, 

en afavorir la participació informada de les organitzacions ciutadanes en el seu 

control democràtic,  realitzat també pels representants polítics en el Parlament.  

2.  Que se’ns proporcioni també el nom dels proveïdors, dels quals consten els 

seus resultats, en el 3er Informe de la Central de Resultats (desembre 2011) 
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Per aquest motiu i, sota el principi de transparència de la informació al servei dels 

ciutadans i ciutadanes, ens dirigim als responsables del finançament públic dels 

serveis sanitaris per a obtenir aquesta informació 

Esperant  que la nostra sol·licitud sigui atesa correctament en el termini que estableix 

la llei.  

Signen, a Barcelona a  13 de juny de 2012 
 
 
Josep Martí Valls,  
vicepresident del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS)  DNI 37596064B 
 
Aurora Huerga i Barquin,  
Secretaria de Polítiques Socials i Territorials de CCOO de Catalunya ,  
 
Roberto Villaescusa Saiz,  
Secretaria d'Igualtat i Polítiques Socials d’UGT de Catalunya  
 
Francesca Zapater Torras,  
Presidenta del FOCAP 
 
Montserrat  Peña Arenas 
Secretària Autonòmica de SATSE Catalunya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adreça de contacte: Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris. c/ Paris 150, 1er 2ª 

Barcelona 08036. caps@pangea.org , 93 322 65 54 

Sr. Director del Servei Català de la Salut 


