
 

 

COMITÈ D’EMPRESA 

CARTA OBERTA AL CONSELLER COMÍN 
Per què ara? Per què nosaltres? 

 
 
Benvolgut Conseller Comín, 
Li escrivim aquesta carta oberta perquè, després d’haver-li entregat un 
escrit el passat dia 18 de març sol·licitant una reunió amb vostè per 
explicar-li el nostre punt de vista de tot el que està passant, ens consta 
que el seu Gabinet està negociant un Pla d’Empresa amb la Direcció del 
CST sense haver-nos sentit abans. 
Veurà, els professionals del CST comencem a estar cansats de ser l’ase 
dels cops de la Sanitat catalana. Li explicarem perquè. 
Al novembre de 2014, després de 2 negociacions al nostre centre de 
retallades en el context d’un sector durament castigat pel seu predecessor 
(2011 i  2013), la nostra Direcció ens presenta una nova negociació, ens 
diuen “obligats” des de la Conselleria, per tal de poder equilibrar els 
comptes malmesos del CST. Això va comportar una negociació molt dura, 
amb les mobilitzacions més grans viscudes al CST, que va acabar culminant 
amb la promesa des del Departament d’un increment de tarifes i va donar 
lloc al darrer pacte signat al CST amb el vistiplau del seu Departament, al 
març de 2015. Dir en aquest sentit que ens va cridar l’atenció que CAP 
MÉS CENTRE es va veure instat a signar cap pacte. 
Ara, abans de complir-se un any d’aquesta signatura, se’ns diu que el 2015 
el CST ha tancat amb dèficit (si vol en podem parlar de qui ha originat 
aquest dèficit: els treballadors NO) i que el CST té un deute històric de 33 
milions d’euros que obliga a un Pla d’Empresa amb retallades de drets 
laborals a la gent del CST. 
Però, què està passant al nostre voltant? RES. Hi ha algun altre centre 
que estigui negociant un altre pla d’Empresa? NO. I la resta de centres, 
com estan financerament? Veiem un quadre amb alguns exemples 
significatius de la sanitat concertada (podem comparar les dades de les 
auditories a 31 de desembre de 2014, les darreres publicades): 
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Centre Dèficit històric 2013 Resultat 2014 Dèficit acumulat 2014 

Consorci Sanitari de 
Terrassa 

-29.352.251,00 € -1.262.293,41 € -30.614.544.41 € 

Consorci Sanitari de 
l’Anoia 

-7.802.460,92 € +19.112,99 € -7.783.347,93 € 

Consorci Sanitari 
Garraf 

-7.881.889,32 € -887.709,48 € -8.769.598,80 € 

Consorci Sanitari del 
Maresme (Mataró) 

-10.087.414,08 € -2.528.683,33 € -12.616.097,41 € 

Corporació Sanitària 
Parc Taulí 

-24.837.936,66 € 0 € -24.837.936,66 € 

Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona 

-58.647.004,34 € -387.883,94 € -59.034.888,28 € 

Hospital de Sant Pau -287.647.807,00 € +608.788,00 € -287.039.019,00 € 

(manquen les dades oficials 2015, perquè encara no són públiques) 

 
Després d’aquesta taula, benvolgut Conseller, els treballadors del CST ens 
sentim maltractats. És evident que és un dèficit gran, però ja veu que no 
és l’únic. També és cert que ara és de 33 milions d’euros, però no hi ha 
hagut NI UN SOL ANY que el CST hagi tingut un resultat positiu. Per això 
les preguntes del títol: Per què ara? Per què nosaltres? 
No pot ser que siguem l’únic centre que estigui negociant noves 
retallades en un entorn com el descrit. 
Cal una voluntat política real d’arreglar la situació. 
No pot ser que al CST s’hagin retallat respecte al pressupost de 2010 en 
els darrers 5 anys uns 40 milions d’euros en total i els treballadors hàgim 
“cedit”, voluntària o involuntàriament, 36,8 milions d’euros en aquest 
mateix període. No surten els comptes.  
El CST té uns resultats per sobre de la mitjana en els indicadors clínics. No 
pot castigar a qui fa bé la feina. En tot cas, busqui responsabilitats en qui 
no l’ha feta o l’ha fet malament en tot aquest temps. 
Pot comptar amb nosaltres per fer bé allò que sabem fer: tenir la millor 
cura possible dels nostres pacients. No compti, però, amb nosaltres com a 
font de finançament, ni directe ni indirecte. 
 
Tot i esperant poder explicar-li personalment, el saluda 
 
Comitè d’Empresa 
Consorci Sanitari de Terrassa. 
5 d’abril de 2016. 


