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DÈFICIT I GESTORS, ON SÓN ELS LÍMITS? 

Com tots (o quasi tots) sabeu, al CST se li “imputa” un deute històric d’uns 30 milions 

d’euros (a 31 de desembre de 2014 era de 30.614.544,41 €, segons informe d’auditoria 

i comptes de resultats de l’any 2014). 

Tots sabem que el CST (només cal veure tots els documents que hem fet públics 

darrerament) ha estat una institució crònica i tradicionalment infrafinançada. 

La pregunta que ens fem és: què hagués passat si al CST s’haguessin pres les decisions 

correctes per part dels gestors de la institució? Veiem-ho...... 

Cal fer 4 plantejaments previs: 

- Les següents taules es basen en les estimacions i dades que ens ha facilitat 

verbalment la pròpia Direcció i que en cap cas quan els hem retret ens han desmentit. 

Per tant, són taules fetes en base a les estimacions fetes per la pròpia Direcció del CST.  

- Tot i que hi ha conceptes que, de ben segur es poden quantificar més enllà dels 

nostres càlculs, hem decidit fer el punt de tall a l’inici del període de crisi, al 2010. 

- Per altra banda, aquesta taula només té en compte les macrodades amb una 

rellevància especial. Hi ha altres items com p.ex. la liquidació de COPRESAT (empresa 

100% CST dedicada a la Salut Laboral): en el moment de la liquidació, tenia pendents 

de retorn al CST crèdits per valor de 547.511 €, sense que se’ns hagi acreditat cap 

pagament aquest concepte. I com aquest exemple, hi ha algun altre similar. Tot i això, 

aquest fet no ens afectarà substancialment els resultats globals. 

- Partim de les següents dades facilitades per la Direcció. 

 * Cada any que al CST no se li pagava conforme al nivell de complexitat que 

podia haver tingut si no s’haguessin pres decisions equivocades a nivell assistencial 

(reduir el nombre de llits, renunciar a tenir reconegudes la Cirurgia Pediàtrica i 

Toràcica, etc....), el CST deixava de percebre 7 milions d’euros. 

 * Des que es va constituir CatLab, al CST li ha resultat més costós fer les 

analítiques que abans de la constitució del CatLab. Això la Direcció del CST ho ha 

quantificat en un sobrecost d’entre 1 i 1,5 milions d’euros per any per aquest motiu 

(no pas per ineficiències en els professionals, sinó pel manteniment d’una estructura 

extremadament pesada per la quantitat d’analítiques que es fan). 

Dit tot això, posem totes aquestes xifres en una taula: 
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PÈRDUES D’INGRESSOS IMPUTABLES A LA GESTIÓ. CST 2010-2014 
Any/item Pèrdua nivell complexitat Sobrecost analítiques  

2010 7.000.000 € 1.250.000 € 
2011 7.000.000 € 1.250.000 € 
2012 7.000.000 € 1.250.000 € 
2013 7.000.000 € 1.250.000 € 
2014 7.000.000 € 1.250.000 € 

Totals parcials 35.000.000 € 6.250.000 € 

Total global 41.250.000 € 
 

Comparem la xifra d’aquesta taula (41.250.000 €) amb el deute històric del CST DES 

DE L’ANY 1988: 30.614.544,41 €. 

CONCLUSIÓ: Amb una gestió adequada, el CST podia haver generat 

recursos suficients, TOT I LES RESTRICCIONS PRESSUPOSTÀRIES, per 

haver eixugat el deute històric i no generar dèficit. 

ÉS PER AIXÒ QUE EL COMITÈ D’EMPRESA EXIGEIX AL NOU GERENT (DR.ALFREDO 

GARCIA) I A LA CONSELLERIA DE SALUT que depurin TOTES les responsabilitats que 

se’n deriven d’aquestes decisions. 

El Comitè d’Empresa no es conforma amb la frase que els gestors que van prendre 

aquestes decisions ja no hi són al CST. Si les persones que van prendre aquestes 

decisions continuen manegant diners públics dins la Sanitat catalana, el Departament 

de Salut ha de prendre les mesures oportunes per tal que no ho puguin tornar a fer.  

De la mateixa manera que si un professional comet un delicte d’imprudència en 

l’assistència a un pacient, aquest delicte no prescriu pel fet que el professional treballi 

en un centre públic diferent on es va cometre la imprudència i el responsable civil 

subsidiari és l’Administració, en el cas d’errades manifestes en l’administració de fons 

públics, el tractament entenem que hauria de ser similar. 

Seguirem informant, 

 

Terrassa, 26 d’abril de 2016 

 


