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N OTA RES U M

Nota resum de l’informe 23/2021, relatiu al Consorci Sanitari Integral,
seguiment de les observacions i recomanacions d’informes anteriors,
exercici 2019
Barcelona, 22 de desembre de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 23/2021, relatiu al Consorci
Sanitari Integral (CSI), seguiment de les observacions i recomanacions d’informes anteriors,
exercici 2019, en compliment del seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic major, Jaume Amat, com a ponent, va ser aprovat pel Ple de
la Sindicatura en la sessió del 9 de novembre del 2021.
L’objecte d’aquest informe es limita al seguiment de les observacions i recomanacions fetes
per la Sindicatura en l’informe de fiscalització 22/2014, Consorci Sanitari Integral, exercicis
2009, 2010 i 2011, per analitzar-ne la situació en l’exercici 2019. També s’ha inclòs el seguiment de les observacions de l’informe 29/2009, sobre el CSI referent a l’exercici 2007, que
a la data d’emissió de l’informe 22/2014 no havien estat resoltes.
El CSI és un consorci integrat pel Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut,
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Ajuntament de Sant Joan Despí, el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i la Creu Roja. La seva activitat se centra en la gestió d’un total
d’onze centres hospitalaris i assistencials dels municipis de Barcelona, l’Hospitalet de Llo bregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Cornellà de Llobregat.
D’acord amb les conclusions de l’informe, recollides en el seu apartat 3, de la fiscalització
realitzada es desprèn que de les disset observacions que la Sindicatura de Comptes va
incloure en l’informe 22/2014:.
• Dotze es consideren resoltes o no s’han detectat els fets en les mostres analitzades.
• Dues es consideren parcialment resoltes.
• Tres resten pendents de resoldre.
Respecte a les cinc recomanacions fetes en l’informe 22/2014:
•
•
•
•

Dues s’han implementat.
D’una no s’ha observat el fet per poder ser aplicada.
Una s’ha aplicat parcialment.
Una resta pendent de ser implantada.
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De les tres observacions que resten pendents de resoldre, dues fan referència a l’àmbit de
la contractació administrativa, en concret, a la contractació de serveis i subministraments de
forma directa sense seguir cap dels procediments de contractació previstos en la normativa.
La tercera fa referència a l’àmbit de la gestió de personal, en concret a l’incompliment del
límit anual d’hores extraordinàries establert per la normativa.
La recomanació que resta pendent de resoldre és relativa al sistema de seguiment de
l’activitat contractual, si bé cal dir que l’exercici 2019 el CSI va licitar l’adquisició d’un
programa informàtic per fer el control i seguiment dels contractes adjudicats.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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