
 

 

COMITÈ D’EMPRESA 

EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS CATSALUT I DESPESES PERSONAL AL CST 

Període 2010-2014 (font: informes auditoria CST) 
 

S’ha fet la comparació de les retallades del pressupost del CatSalut en el període 2010 -2014 
i s’ha comparat amb les despeses de personal en aquest mateix període. 
S’ha agafat com a punt de partida l’any 2010 per un doble motiu: 

 
- Va ser l’any en el que el CST va tenir l’assignació pressupostària del CatSalut més alta 

de la seva història (i tot i això va tancar l’exercici amb un dèficit d’1.231.249,72 € 
 
- Va ser l’any en el que van començar les retallades als treballadors de la sanitat en 

general, i als del CST en particular. 
 
El que s’ha fet és referenciar els decrements de pressupost i de despeses de personal 
respecte als valors de 2010. 
Veiem els resultats: 
 

Variacions Pressupost CatSalut CST 2010-2014 

   

Any/Tipus pressupost Pressupost CatSalut Diferències pressupost CatSalut 

respecte pressupost 2010 

2010 139.168.948,48  

2011 126.596.263,08 -12.572.685,40 

2012 128.671922,06 -10.497.026,42 

2013 125.010.255,08 -14.158.693,40 

2014 127.135.184,12 -12.135.184,12 

Total retallades  -49.363.589,34 

Variacions despeses de personal CST 2010-2014 

   
Any/Despeses personal Remuneració total 

personal CST (inclou SS i 

altres despeses) 

Diferències remuneració 

personal CST respecte 

remuneració 2010  
2010 98.983.044,51  
2011 91.826.789,68 -7.156.254,83 
2012 88.718.747,13 -10.264.297,38 
2013 84.776.576,52 -14.206.467,99 
2014 87.253.365,41 -11.729.679,10 

Total retallades  -42.906.699,30 
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I ara, combinem-ho..... 

Correlació Pressupost CatSalut – despeses de personal CST 2010 - 2014 

       
Any/Item Pressupost 

CatSalut 

Remuneració 

total 

personal 

CST  

Diferències 

pressupost 

CatSalut (A) 

Diferències 

remuneració 

personal CST 

(B)  

(A)-(B) 

(nota 1) 

(B)/(A) x 

100 

(nota 2) 

2010 139.168.948,48 98.983.044,51     

2011 126.596.263,08 91.826.789,68 -12.572.685,40 -7.156.254,83 5.416.430,75 56 % 

2012 128.671922,06 88.718.747,13 -10.497.026,42 -10.264.297,38 232.729,04 97,8 % 

2013 125.010.255,08 84.776.576,52 -14.158.693,40 -14.206.467,99 -47.774,59 100,3 % 

2014 127.135.184,12 87.253.365,41 -12.135.184,12 -11.729.679,10 405.505,02 96.7 % 

 
(nota 1): Aquesta xifra dóna el diferencial entre la retallada de pressupost del CatSalut 
aquell any i la disminució de despeses de personal (retallades salarials, disminució de 
substitucions, etc.) el mateix any. 
 

(nota 2): Aquesta xifra seria el percentatge de la minva del pressupost del CatSalut que ha 
estat eixugat amb les retribucions globals dels treballadors. 
 

CONCLUSIONS 
 

- En global, en el període 2010 – 2014, les retallades del pressupost del CatSalut han 
estat assumides pels treballadors/es en un 86,4 % (42.906.699,30/49.363.589,34) 

- Si traiem l’any 2011 del càlcul, en el període 2012-2014, el percentatge de 
retallades del pressupost del CatSalut que va anar a compte de les despeses dels 
treballadors/es va ser del 98.4 % 

- Fins i tot, l’any 2013 el decrement de les retribucions del personal va superar EN 
VALOR ABSOLUT les retallades pressupostàries del CatSalut. 

 
Després de tot això, ens preguntem: 
 

ALGÚ S’ATREVIRÀ A PROPOSAR ALS TREBALLADORS/ES DEL CST UN ESFORÇ 
MÉS GRAN D’AUSTERITAT?? 
 
ELS TREBALLADORS/ES DEL CST ESTEM DISPOSATS A SER UN ALTRE COP 
L’OBJECTIU DELS ESFORÇOS ESTALVIADORS DELS GESTORS DEL CST?? 
 
Terrassa, 20/4/2016 


