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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

Al Consell de Govern de la
CORPORACIÓ SANITARIA PARC TAULí

Hem auditat els comptes anuals de la Corporació Sanitaria Parc Taulí, que
compren en el balan~ a 31 de desembre de 2013, el compte de perdues i guanys, I'estat de
canvis en el patrimoni net, I'estat de f1uxos d'efectiu i la memória deis Comptes Anuals
corresponent a I'exercici anual finalitzat en aquesta data. La Direcció del Consorci es
responsable de la formulació deis comptes anuals, d'acord amb el marc normatiu
d'informació financera aplicable a I'entitat, que s'identifica en les notes I i 2 de la memória
adjunta i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra
responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu
conjunt, basada en el treball realiuat d'acord amb la normativa reguladora de I'activitat
d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix I'examen, mitjan~ant la realiuació
de proves selectives, de I'evidencia justificativa deis comptes anuals i I'avaluació de si la
seva presentació, els principis i criteris utiliuats i les estimacions realiuades, esta n d'acord
amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació.

Segons la nostra opinió els comptes anuals de I'exercici 2013 adjunts expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la
Corporació Sanitaria Parc Taulí a 3 I de desembre de 2013, així com deis resultats de
les seves operacions i deis seus /luxos d'efectiu corresponents a I'exercici anual finaliuat
en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta
d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts.

Sense que afecti a la nostra opinió d'auditoria, cal fer esment que tal i com es detalla en el
punt 15.1 de la memória adjunta, I'entitat manté una provisió de 1.826 milers d'euros per
tal de cobrir els possibles impactes derivats de la sentencia del Tribunal Suprem de 23 de
mar~ de 20 I 1, en relació a la retribució de les guardies mediques, tant pel que fa a les
reclamacions judicials interposades fins a la data de formulació, com per I'estimació de les
possibles reclamacions que puguin ser interposades a partir d'aquesta data, i encara no
prescrites. En aquest sentít, i en base al criteri establert en la sentencia dictada en Sala
General pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 10 d'abril de 2013, durant
I'exercici s'ha minorat I'import de la provisió en 2.782 milers d'euros, d'acord amb I'opinió
deis assessors legals de la societat.

Igualment sense que afecti a la nostra opinió d'auditoria, s'ha de fer esment a alió que es
detalla a les notes 4.9 i 15 de la memória adjunta, sobre I'aplicació del Reial Decret L1ei
2012012, de 13 de juliol, de mesures per garantir I'estabilitat pressupostaria i de foment de
la competitivitat, en base al qual la Corporació no va liquidar al seu personal la paga
extraordinaria del mes de desembre de 2012, quantificada en 5.320 milers d'euros. La
direcció de I'entitat ha considerat que, en cas que es dicti sentencia parcialment favo
als interessos deis treballadors í, tenint en consideració que el Serveí Catara de I lJtVaD$
ser rescabalat per l'estalvi que va suposar aquest feto les obligacions futures q~-e~~.,~~ 09;.
derivar haurien de ser assumides de forma directa o indirecta per aquest darr~~otifC~l1., ~
qual no ha estat registrat cap passiu en relació a aquest feto ILi5 lit' :j-..~ \\\
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Per altra part, sense que tampoc afecti a la nostra opinió d'auditoria, cal destacar que la
Corporació d'acord a la seva naturalesa, és una entitat del sector públic de la Generalitat
de Catalunya, incloent el seu pressupost en els Pressupostos de la Generalitat, i trametent
al Departament d'Economia i Finances la informació periodica a la que legalment esta
subjecta. Els Comptes Anuals inclouen la Liquidació del Pressupost i altra informació
pressupostaria, que ha estat confeccionada aplicant els criteris establerts per les entitats
que basen la seva gestió i control intern en la comptabilitat financera. Dins deis
procediments aplicats, s'ha verificat que la informació incorporada es correspon amb la
informació registrada en la comptabilitat de I'entitat.

Barcelona 4 d'abril de 2014

Faura-Casas Auditors-Consultors, 5.L.
N° ROAC 50206

M' Josep Arasa Alegre

COLUGI
DE CENSORS JURATS
DECO,¡PTJ:5 •
DE C\TAi.UNYA

.~:ri- ~~~ ~ .
.¡,;.

Membre exercent"
•

FAURA-eASA5,
Auditors ~
Consultors, S.L.

Any 2014 Núm. _20/14103818
IMPORT COl.LEGIAL: 96,00 EUR

.. ;~f~r::e'>~;~;~;a':..:.a";>;a~~e~:"
a I'article 44 del text 'efós dll"la

Lleid\,ud,toria de <omptes. "prava! pe'
Reral decretlegisliltiu 1/201 l. &1 de julio!.
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A./l independcn/ member o/
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Pall Claris, 94. 08010 Barcelona.
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CORPORACIÓ SANITARIA
PARCTAULí

Comptes anuals exercici 2013
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CLASE 8.'
mt:lJl:JD

meSCENnMOS
DE EURO

CORPORACI SAI'lITARIA PARC TAUlI
EXERCICITANCAT A 31.12.2013

BALANC DE SITUACIÓ

OL7372219

Notes de

la Memória
ACTIU

Al ACTIU NO CORRENT
l. Immobilitzot Intongible

Patents L1icencies, Marques i 5imilars
Aplicacions Informiltiques
Altre Immobilitzat Intangible

1/.Immobilitzot Material
Terrenys i Construccions
¡nstal.lacions Técniques
Immobilitzat en curs i avan,aments

11I.Inversions Immabilióries
Terrenys
Construccions

IV. Inversions d'Empreses del grup i assadades a I/arg termini
lnstruments de Patrimoni
Crédits a empreses

V. Inversions Financeres Q lIarg term;n;

Instruments de Patrimoni
Crédits
Altres actius financers

VI. Actius per Impast Diferit
B - ACTIU CORRENT
l. Actius no corrents mantinguts per a la venda
11.Existencles

Farmacs
Material sanitari de consum
Productes no sanitaris

11I.Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Clients per vendes i prestacions de serveis
Cllents, empreses del grup I assoeiades
Deutors diversos
Personal
Altres Crédits amb Administracions Públiques

IV. Inverslons empreses del grup i associades a curt termini
Crédits a empreses

V. Inversions financeres a curt termini
Crédits a empreses
Altres actius financers

VI. Periodi/icacions a curt termini.
VI/. Efectiu i altres actius líquids equivolents

Tresoreria
Altres Actius Iíquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

7

5

6

9.1.0

Exercici Exercici
2012

72.027.036,26
2.011.612,92

514,27
1.162.261,01
848.837,64

62.535.430,39
44.370.213,32
18.105.414,29

59.802,78
718.657,42
311.807,20
406.850,22

5.587.502,86
4.565.900,40
1.021.602,46
1.173.832,67

0,00
329.887,00
843.945,67

0,00
66.459.389,54

0,00
3.097.646,25
2.114.303,96
746.779,33
236.562,96

58.703.036,82
54.179.098,89

512.611,82
3.989.856,39

2.466,64
19.003,08

4.384.524,66
4.384.524,66

17.216,13
0,00

17.216,13

0,00
256.965,68
256.965,68

0,00

138.486.425,80
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PATRIMONIO NET I PA551U

A) PATRIMONI NET
A-1) Fans propis
l. Fans 50ciol

Capital escripturat
11.Prima d'em;ssió
11I.Reserves
A1tres Reserves

IV. (Accions i porticipocions en potrimoni propies).
V. Resultats exercicis anteriors

Romanent
Resultats negatius d'exercicis anteriors

VI. Altres aportadons de sods
VII. Resultot de I'exercici
VIII. (Dividend o compte)
IX. Altres instruments de potrimoni
A-2) Ajustas per canvi de Valor
A-3) 5ubvencions donocions i lIegots rebuts
B) PA551U NO CORRENT
/. Prov;sions a lIarg termin;

Altres provisions
11Deutes o lIarg termini

Deutes amb entitats de credit
Altres passius financers

11I.Deutes amb empreses del grup i associades a lIarg termini
IV. Passius per impostas dilerits.
V. Periodilicacions a lIarg termini

C) PAS51UCORRENT
l. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per la
venta
11.Provisions a curt termini
11I.Deutes a curt termini

Deutes amb entltats de credit

Altres passius financers

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
Proveoidors
Prove"idors, empreses del grup i associades
Creditors diversos
Personal (Remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb les Administradons Publiques
Avan,aments de dients

VI. PeriodiJicacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PA551U (A+B+C)

Notes de la

memoria

11

17

14.1

9.1.c

9.1.d

Exercici
2013

51.877.852,21
12.754.415,60
22.333.714,00

0,00
0,00

1.312.680,86
1.312.680,86

0,00
-10.891.979,26
13.945.957,40
-24.837.936,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

39.123.436,61
16.175.659,91
5.053.884,64
5.053.884,64

11.121.775,27
5.400.000,00
5.721.775,27

0,00
0,00
0,00

68.113.997,43

Exercici
2012

51.819.906,64
12.754.415,60
22.333.714,00

0,00
0,00

1.312.680,86
1.312.680,86

0,00
-11.555.063,79
13.282.872,87
-24.837.936,66

0,00
663.084,53

0,00
0,00
0,00

39.065.491,04
16.915.258,87
4.847.002,79
4.847.002,79

12.068.256,08
6.300.000,00
5.768.256,08

0,00
0,00
0,00

69.751.260,29

0,00
0,00

6.654.133,77
900.000,00

5.754.133,77
343.531,39

62.753.595,13
32.488.420,19
8.589.468,39
6.052.194,74
10.437.727,46
5.183.654,81

2.129,54
0,00

138.486.425,80

Public
at

 a 
www.ta

uli.c
at

 

Docu
menta

ció
 Codi d

e Bon G
ove

rn
 



.~. "," ,,' .

CLASE 8.'

CORPORACIÓ SANITARIA PARC TAULJ
EXERCICITANCAT A 31.12.2013
COMPTE DE PERDUES I GUANYS

OL7372220

A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de lo xi/ro de negoci,

a) Servei Cata la de la Saiut i altres entitats públíques
b) Asseguradores i partieulars

4. Aprovislonaments
a) Consum Farmaes
b) Consum de material sanitari
e) Consum d'altres prove"iments
d) Treballs realitzats per altres empreses

S. Altres Ingressos d'Explotació
a) Ingressos aecessoris i altres de gestió eorrent
b) 5ubv. d'explotació ineorporades al resultat de I'exercici

6. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Carregues socials

7. Altres despeses d'explotació
a) 5erveis exteriors
b) Tributs
e) Perdues, det. i variants de provisions per operaeions eomere.

8. Amortització de I'immobilitzat
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financeres i altres
10. Excessos de provisions
11.(1) Deteriorament i resultat per alienacions de I'immobilitzat

b) Resultats per alienacions i altres
11.(11)Altre Resultat

a) Despeses exeepeionals
b) Ingressos excepeionals

A.l) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
12. Ingressos finaneers.

b) De valors negociables i altres instruments finaneers
b.l) D'empreses del grup i associades
b.2) De tereers

13. Despeses Finaneeres
b) Per deutes amb tereers
e) Per aetualitzaeió de provisions

16. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers
al Deterioracions i perdues

A.2) RESULTAT FINANCER
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
17. Impostos sobre benefieis.
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENTS D'OPERACIONS
B) OPERACIONS INTERROMPUDES
18. Resultat de I'exere proe. d'operacions interr. net d'impostos
A.S) RESULTAT DE L'EXERCICI

3

Notes

Memoria

14.1

14.2

14.3

Exercici
2013

207.541.120,74
198.532.781,43

9.008.339,31
-80.740.171,33
-33.703.216,05
-15.217.172,37

-3.322.005,93
-28.497.776,98
1.420.993,04

963.388,18
457.604,86

-120.715.681,78
-94.762.702,40
-25.952.979,38
-7.169.186,40
-6.940.119,90

-162.704,28
-62,22

-5.561.329,03
2.312.534,75
2.985.717,19
-83.733,30
-83.733,30
17.S05,57

-19.844,97
37.350,54

7.769,4S
48.366,47
48.366,47
43.706,68

4.659,79
-85.585,51
-90.380,56

4.795,05
29.449,59
29.449,59
-7.769,4S

0,00
0,00
0,00

0,00

Exercici
2012

211.843.500,31
201.542.003,02

10.301.497,29
-78.985.178,77
-31.467.815,63
-14.790.308,82

-3.460.294,98
-29.266.759,34

1.869.889,51
1.249.101,22

620.788,29
-123.072.927,48

-96.450.645,33
-26.622.282,15
-7.373.219,89
-7.214.145,18

-141.266,35
-17.808,36

-5.541.907,40
2.567.450,36

226.041,67
-165.348,31
-165.348,31

-1.725,01
-3.203,20
1.478,19

1.366.574,99
92.592,50
92.592,50
82.404,56
10.187,94

-820.988,10
-820.339,40

-648,70
31.746,56
31.746,56

-696.649,04
669.925,95

-6.841,42
663.084,53

663.084,53
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CORPORACI6 SANITARIA PARC TAUlI

EXERCICI TANCAT A 31.12.2013

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Notes de Exercici Exercici
la

2013 2012Memoria
Al RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES I GUANY5 0,00 663.084,53

Ingressos i despeses imputades diredament al patrimoni net
111.Subvencions, donacions i lIegats rebuts 2.370.480,32 5.617.631,96
S) TOTAL INGRE5505 I DE5PE5E5 IMPUTATS DIRECTAMENT EN PN 17 2.370.480,32 5.617.631,96

Transferencies al compte de perdues i guanys
VlIl. Subvencions, donacions i llegats rebuts -2.312.534,75 -2.567.450,36
C) TOTAL TRAN5FERENCIE5 AL COMPTE DE PERDUE5 I GUANY5 17 -2.312.534,75 -2.567.450,36
TOTAL D'INGRE5505 I DE5PE5E5 RECONEGUT5 57.945,57 3.713.266,13

4
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EXERCICITANCAT A 31.12.2013

ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET

1.312.680,86 -11.555.063,79

1.312.680,86 -11.555.063,79

0,51

0,00
0,00
0,00

48.106.640,51

3.713.266,13

0,00
0,00

0,00
0,00

..06,64 ,.
0,00
0,00

06,64

~.945,S7
.,;! 0,00

0,00
0,00
0,00

51.877.852,210,00 39.123.436,61

0,00 36.015.309,44

3.050,181,60

Ajustos Subn.
per canvi Donacionsi
de val~tl lIegats rebuts

O,QO 6.015.309,44",

I1L

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres
instruments del
patrimoni "et

0,00

30.198,32

663.084,53

30.198,32

0,00

-30.198,32

663.084,53

663.084,53

0,00

-663.084,53

Resultat de
I'exercici

30.198,32

663.084,53

Resultats
d'exercicis
anteriors

Reserves

1.312.680,86 -10.891.979,26

1.312.680,86 -11.585.262,11

1.312.680,86 -11.585.262,11

22.333.714,00

22.333.714,00

22.333.714,00

22.333.714,00

Fons Social
Escripturat

22.333.714,00SALDO, FINAL DE L'EXERCICI2011

Ajustas per canvis de crlteri de exercicis anteriors
Ajustos per canvi de criteri
Ajustas per errors de exercicis anteriors
SALDO AJUsTAT, INICI DE L'EXERCICI 2012

Total ingressos i despeses reconegudes
Operacions amb sacis o propietaris
Altres variaclons del patrimoni net
Aplicació del Resultat
Reclassificacions
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI2012

Ajustas per canvis de criteri de I'exercici
Ajustas por errors de I'exercici
SALDO AJUsTAT, INICI DE L'EXERCICI 2013

Total ingressos idespeses reconegudes
Operacions amb sacis o propietaris
Altres variaclons del patrimoni net
Aplicoció del Resultot
Reclassificacions
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI2013

A)

1.
11.
111.
8)

1.
11.
111.
lo
2.
e)
1.
11.
D)
1.
11.
111.
l.
2.
E)

o
r
-...J
W
-...J
rv
rv
rv
1-'-
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CORPORACIÓ SANITARIA PARCTAUlI

EXERCICITANCAT A 31.12.2013

ESTAT DE FLUXESO'EFECTIU

NOTAS 31/12/2013 31/12/2012
A) FLUXESO'EFECTIU DE LESACTIVITATS O'EXPLOTACIÓ
1. Resultat de I'exerciei abans d'impostos 0,00 669.925,95
2. Ajustos del resultat 3.489.936,19 4.349.132,50

Amortització de I'immobilitzat (+) 5.561.329,03 5.541.907,40
Correecions valoratives per deteriorament (+/-) 2.112,63 -13.938,20
Variaeió de provisions (+/-) 118.076,94 494.869,75
Imputaeió de subveneions (-) -2.312.534,75 -2.567.450,36
Resultat per baixes i alienacions de I'immobilitza (+/-) 83.733,30 165.348,31
Ingressos finaneers (-) -48.366,47 -92.592,50
Oespeses finaneeres (+) 85.585,51 820.988,10
Altres ingressos i des peses (-/+) 0,00 0,00

3. Canvis al capital eorrent 3.677.688,79 40.774.176,54
Existeneies (+/-) 19.589,12 152.510,60
Oeutors i altres comptes per cobrar (+/-) -67.346,26 21.249.911,68
Altres aetius eorrents (+/-) -13.299,16 -21.610,15
Creditors i altres eomptes per pagar (+/-) 3.734.320,07 19.297.987,84
Altres passius eorrents (+/-) 4.425,02 -4.623,43
Altres aetius i passius no eorrents (+/-) 0,00 100.000,00

4. Altres fluxos efectius de les aetivitats d'explotaeió -32.577,04 -736.316,94
Pagament d'interessos (-) -90.380,56 -820.339,40
Cobrament d'interessos (+) 53.161,52 91.943,80
Altres pagaments (eobraments) (-/+) 4.642,00 -7.921,34

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4) 7.135.047,94 45.056.918,05
B) FLUXOS O'EFECTIU DE LESACTIVITATS O'INVERSIÓ
6. Pagament per inversions H -7.377.125,57 -10.114.921,40

Immobilitzat Intangible i Material -7.377.125,57 -10.114.921,40
7. Cobraments per desinversions (+) 0,00 0,00
8. Fluxos d'efectiu de les aetivitats d'inversió (6 + 7) -7.377.125,57 -10.114.921,40
C) FLUXESEFECTIUS DE LESACTIVITATS DE FINANCIACIÓ
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni 2.352.428,26 5.474.886,05

Subvencions, donacions i Ilegats rebuts (+) 2.352.428,26 5.474.886,05
10. Cobrament i pagament de passiu financer -464.935,40 -40.192.522,52

Oeutes amb entitats de eredit (+) -900.000,00 -34.644,051,00
Deutes amb earaeterístiques especials (+) -70.766,49 -68.281,38
Altres deutes (+) -2.018.871,65 -11.375.977,09
Oeutes amb empreses del grup i assoeiades (-) 2.351.163,78 380.034,48
Deutes amb earaeterístiques especials (-) 173.538,96 5.515.752,47

11. Pagaments per dividends i remun i altres instr. de patrimoni .....-:::.~~'"'":~ 0,00 0,00
12. Fluxos efeetius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)~ ~ r S ;)~ 1.887.492,86 -34.717.636,47
O) Efeete de les variaeions delstipus de eanvi /Ir J: .• :-. , I,,?-- ce \\ 0,00 0,00---:; .) ;..--;-~, \ \

E) AUGMENT/OISMINUCló NETA EFECTIUO EQUIV (5+8+,12:':0) ,,1rv;~f, ":C\\ 1.645.415,23 224.360,18r .""')I.LJ ")'~'::"- en L

Efeetiu O equivalents 'aleomen~ament de I'exercici u ,. o
32.605,50UJ ¡:). HOt', : Num. SU206 rn 256.965,68

Efeetiu o equivalents al final de I'exereici. D <¡; 8 RCELONA o 1 902 380 91 256.965,68-- v '-? .h • • ,

\\ ~~" ff¡j:'i/\~ ,:?" 1.::.

~~
6 0J~ ",-t
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Memoria de I'exercici anual a 31 de desembre de 2013

1. Activitat de " entitat

El Consorci Corporació Sanitaria Parc Taulí (d'ara en endavant, indistintament, CSPT), és un Consorci
administratiu creat per Decret del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya el 13 d'octubre de 1986,
que es constituí amb la participació de la Generalitat de Catalunya, l'Excel-lentissim Ajuntament de
Sabadell, la Universitat Autbnoma de Barcelona i també inicialment Sabadell Mutual i Fundació Hospital i
Casa de Beneficencia de Sabadel1 i UNNIM - Unió de Caixes d'estalvis de Manl1eu, Sabadel1 i Terrassa.

En data 17 de juny de 1997 el Consel1 de Govern del Consorci Hospitalari del Parc Taulí aprova la redacció
deis nous estatuts, en els que s'estableix la nova denominació de I'entitat en Corporació Sanitaria Parc
Taulí de Sabadell. Aquests nous estatuts són aprovats per DECRET6/1998, de 7 de gener de la Generalitat
de Catalunya - (DOGC Número 2555 de data 13.01.1998), modificat parcialment pel DECRET126/1999, de
4 de maig (DOGC Número 2886 de data 11.05.1999)

Com a fets posteriors al tancament de I'exercici, el Consell de Govern ha aprovat per acord de 22 de gener
de 2014, i remés per la seva aprovació per Decret, si escau, a la Generalitat de Catalunya uns nous estatuts
que contemplen tant I'actualització de les entltats actualment consorciades, com la seva adaptació a la
nova legisla ció que afecta als consorcis dictada des de I'aprovació del text estatutari actualment vigent.

La CSPT és una entitat jurídica pública, de caracter institucional, dotada de personalitat jurídica plena i
independent de la deis seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix la
realització deis seus propis objectius. En conseqüencia, per mitja deis seus brgans representatius, a més
de les facultats que com a subjecte actiu de l'Administració Pública Ii corresponen, podra adquirir, posseir,
reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions,
interposar recursos i exercitar les accions previstes a les l1eis.

Amb caracter general, la CSPT, es regeix per les disposicions contingudes en els seus estatuts, i per la
normativa d'obligat compliment ates la seva condició d'entitat del sector públic de la Generalitat de
Catalunya. Entre aquesta legisla ció es troba:

•

•

•

El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la L1eide finances
públiques de Catalunya.

El Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel Q.L!a~ova el Text refós de la L1ei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. :0"r--TS0/2

qS" ~C'~

La L1ei 30/2007 de 30 d'Octubre de Contra 5-' deJ~~ P ic. (actualment Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual/~proSa);J!"tfxt r;~ de la L1ei de contractes del(!u r~ o
Sector Públic). U1:;; ROAC""m S0206 ~ m

C1 ~ BARCElONA en O
_, p v,> J::,.
(') ("1 B.i!0
\j..\ V. 1.":;. r--.
,.).>."?.r -f?;S' c:-

7 0o~l.fJfIW,<Y-<,-t
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

El Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la L1ei de
contractes de les administracions públiques (vigent en tot el que no contradigui la L1ei30/2007, de
30 d'octubre) i Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la lIei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (vigent en tol el que no contradigui el
RDL3/2011, de 14 de novembre).

La L1ei7/2011 de 27 de juliol de mesures fiscals i financeres i, en especial els articles 68, 69 i 70.

El Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel quai s'aprova el Text refós de la L1ei
general d'estabilitat pressupostaria.

La L1ei47/2003, de 26 de novembre, general pressupostaria .

El Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar~, pel qual s'aprova el Text refós de la L1eide I'estatut
deis treballadors.

La lIei 26/2010 de 3 d'agost de regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i la lIei 30/1992 de 26 de novembre de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.

Reial Decret L1ei 20/2012 de mesures, de 13 de juliol, per garantir I'estabilitat pressupostaria i
foment de la competitivitat

L1ei Organica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabiiitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i la
modificació introdu'lda per la Ilei organica 4/2012 de 28 de setembre

L1ei1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 i el Decret
170/2012, 27 de desembre, pel qual s'establelxen els criteris d'aplicació de la prorroga deis
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013 mentre no entrin en vigor els del 2013
(DOGC 6283 de 31.12.2012), el Decret 164/2013, de 14 de maig, de modificació del Decret
170/2012, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la prorroga deis
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013 mentre no entrin en vigor els del 2013
(DOGC 6377 de 16.05.2013). Acords de Govern de la Generalitat 19/2013, de 26 de febrer pel qual
s'adopten mesures excepcionals de reducció de les depeses de personal per I'exercici
pressupostari 2013 (DOGC 6325 de 28.02.2013) parcialment modificat per l'Acord de Govern
77/2013 d'll de juny (DOGC 6396 de 13.06.2013). Tots ells interpretats de conformitat amb
I'acord de data 18 d'abril de 2012 de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del
Consell per a l'lmpuls i I'Ordenació de la Reforma de l'Administració.

El Decret Legislatiu 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de conte.n~Efi~~~pesa i en
materia fiscal per a la reducció del deficit públic. ;j:)' 1:."0'(~~r.''<' ,.",'1.~,,_ "',\ •

• 1",.) .í;'"';!: t-0 ~~\\

I!f! ,>,~.-Ar! ""JI
11

~ -:" .'" <r, •
J.i.J ~ •• ~ o i
~ ;; ¡-¡ClAC Nu¡,7 SOZDG ...J m
O e t:lARCELON¡:" ,,~()
__ ~ <r..b>

(De> g¡;t,
\v",&> J:::. ,....,.~ 1.« "~~ ...,"".;:;.<:::'/1

O,,:¡'OI)lJl<S 0"",1'
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L'Organ de Govern de la CSPTés el Consell de Govern, tal com s'estableix a I'article 7 deis Estatus.

Actualment, de les entitats inicialment consorciades, ja no són entitats consorciades ni la Fundació
Hospital i Casa de Beneficencia de Sabadell ni Sabadell Mutual, Mutualitat de Previsió Social, ni la Caixa
d'Estalvis de Sabadell (després UNNIM).

El Consell de Govern, organ superior del Consorci, esta format actualment pels membres següents,
nomenats i substitu'its IIiurement per les entitats consorciades:

• Sis representants de la Generalitat de Catalunya (nomenats pel Departament de Salut).
• Dos representants de l'Ajuntament de Sabadell.
• Un representant de la Universitat Autonoma de Barcelona.

El detall deis membres del Consell de Govern del CSPTa 31 de desembre de 2013, és el següent:

Nom Membre Institució

Modesto Custodio Gómez President Generalitat de Catalunya

Juan Carlos Sánchez Salinas Vicepresident Ajuntament de Sabadell

Joan Maria Roig i Grau Vocal Generalitat de Catalunya

Ramón Cemellas Fusté
Vocal

Generalitat de Catalunya

Concepció Cabanes Duran Vocal Generalitat de Catalunya

Marc Soler Fabregas Vocal Generalitat de Catalunya

Dr. Francesc Sancho i Serena Vocal Generalitat de Catalunya

Dr. L1uísTort Bardolet Vocal Universitat Autonoma de Barcelona

M~ Cristina Moreno Ramos Vocal Ajuntament de Sabadell

Addicionalment, participen a les sessions de Consell de Govern pero sense la condició de vocals, la direcció
general, Sr. loan Antonio Gallego i Lizana i el secretari, senyor Rafael Gomariz Parra.

Funcionalment, la CSPT esta constitu'ida per sis centres, dos deis quals tenen personalitat juridica propia:
UDIAT, Centre Diagnostic, SA i Sabadell Gent Gran, SA., deis quals la propia CSPTn'és el soci único Els altres
quatre centres tenen la gestió descentralitzada dins la CSPT.

Addicionalment la CSPT esta vinculada amb la Fundació ~~Úff ~~, qual nomena la majoria deis
membres del seu patronal. /¡., f,;;~ 00,,\
Així mateix es membre de l'Agrupació d'lnteres EconoJ ce~ió ~istica Sanitaria, de la qual
ostenta el SO% del seu capital conjuntament amb UDIPI't;;t¡;¡ SA; 'essem, .I;a1t" 50% del Conserci públic

• • l eS ~ BARCELONA vi 01
samtan Parc de salut MAR. \1 _' ~ lf!' "",

\ cf) ('1 E? :b~J
\~Th .::.~~/J

9);:;1.f¡1/OOS~.;"
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Participa així mateix la CSPTen la Fundació Privada Parede Salut de Sabadell si bé únicament nomena al
25% deis patrons de la mateixa, nomenant el 50% deis membres l'Ajuntament de Sabadell i I'altra 25%
I'entitat vinculada Fundació PareTaulí .

L'objectiu de I'entitat, C5PT, és la realització d'activitats sanitaries, sociosanitaries, socials, docents
d'investigació al servei deis ciutadans. Per tant, són finalitats especifiques:

1. L'educació sanitaria, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
2. L'atenció primaria integral de la salul.
3. L'atenció especialitzada en regim extrahospitalari i en regim hospitalari.
4. L'atenció de rehabilitació.
5. L'atenció socio-sanitaria i de salut mental.
6. Laprestació de serveis socials de prevenció, de rehabilitació i d'assistencia a domicili, etc.
7. Lesactivitats de coneixement en els ambits de la sanitat i de les ciencies de la salut: la docencia, la

investigació, la formació, la bioetica, els sistemes d'informació i I 'impuls al desenvolupament de
les tecnologies i deis recursos per millorar la qualitat deis centres sanitaris.

8. Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades
anteriorment i que acordi el Consellde Govern.

Endata 2 de desembre de 2009 el Consell de Govern de la CSPTva procedir a modificar els estatuts de les
entitats Unipersonals UDIATCDSA i SGGCentres de ServeisSA, per incorporar-les com a mitja propi del
Consorci de conformitat amb I'article 24.6 de la L1ei30/2007 de 30 d'octubre.

L'elevació a públic i la inscripció al Registre Mercantil es va produir a I'exercici 2010.

La CSPTi les seves entitats instrumentals tenen de conformitat amb allb establert a I'article 4 del Reial
decret 1558/1986 de 28 de juny (pel qual es regulen concerts entre les universitats i les institucions
sanitaries) el caracter d'UNITAT DOCENTde la Facultat de Medicina de la Universitat Autbnoma de
Barcelona en virtut del conveni signat en data 28 d'abril de 2010, publicat al DOGCnúm. 5887 de 26 de
maig de 2010.

2. Basesde presentació deIs comptes anuals

2.1. Imatge fidel

Elscomptes anuals de I'exercici 2013 han estat preparats a partir deis registres comptables de "entitat
i s'han aplicat les disposicions legals vigents en materia comptable, en especial ~Ia General de
Comptabilitat aprovat en el Reial Decret 1514/2007 del 16 de Novembre amb la fití'áIft.at3de; .strar la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de I'entitat. ;ffr'S ~ c~
Com a Consorci majoritariament participat per la Generalitat de catalu?l¡re~)espt . de
J'adaptació sectorial del Pla general de comptabilitat pública, que puglMjJ re.lil~els Cfr\ ns
competents de la Generalitat en aquesta materia. I~~ ~ 'OACNU~.S"'Oó..i~}

o ~ BARCElONA ~ .i?
-~ p ~

l?\ (1 If i;i~
\Y~ r....«.., ..t>~""
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Així mateix s'han tingut en compte les Instruccions Conjuntes de la Intervenció General, La Direcció
General de pressupostos i la Direcció General del patrimoni de la Generalitat de Catalunya del 15 de
Juliol de 2009 sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables de determinades entitats del Sector
Públic de la Generalitat de Catalunya.

Els Comptes Anuals, d'acord amb la normativa vigent comprenen els següents estats:

Balan~ Situació
Compte de Perdues i Guanys
Estat de Canvis en el Patrimoni Net
Estat de Fluxos d'Efectiu
Memoria de l'Exercici
Liquidació del Pressupost

Els comptes anuals es presenten en euros, que és la moneda funcional de I'entitat.

2.2. Comparació de la informació

L'entitat presenta el Balan~ de Situació, Compte de Perdues i Guanys, Estat de Canvis en Patrimoni
Net, Estat de Fluxos d'Efectiu i Memoria comparat amb el de I'exercici anterior, d'acord amb
I'estructura fixada pel Pla General de Comptabilitat aprovat en el Reial Decret 1514/2007 del 16 de
Novembre.

2.3. Resultat

L'entitat ha assolit un resultat equilibrat com a conseqüencia de I'aplicació del pacte signat, en data 26
de juliol de 2013, entre la direcció i la representació legal deis treballadors que estableix que
"Excepcionalment es reduira la retribució anual en una quantitat equivalent a la que el treballador
tingues dret a cobrar com a paga extraordinaria de Nadal, si bé aquesta quantitat es podra recuperar,
total o parcialment, en funció de I'assoliment de I'equilibri pressupostari i financer"

3. Aplicació de resultats

La proposta d'aplicació del resultat és la següent:

BASE DE REPARTIMENT

Saldo compte de pérdues i guanys
Romanent
. Reserves voluntaries
Altres reserves de lliure disposició
Total

11

2013
(0,00)

(0,00)
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APLlCACIÓ Euros
A reservalegal
Altres reserves
A dividends
A compensar perdues d1exercicisanteriors (0,00)
Total (0,00)

4. Normes de registre i valoració

Per a elaborar els comptes anuals per a l'exercici 2013, s'han utilitzat principalment les normes de
valoració següents:

4.1. Immobilitzacions intangibles

Les immobilitzacions intangibles es reconeixen inicialment a preu d'adquisició. Els impostas indirectes
no recuperables formen part del preu d'adquisició, les despesesde manteniment i conservació que no
representen una millora de la vida útil, O un augment de la productivitat deis béns, són considerades
cam a despesesde l'exercici i imputats de forma directa al compte de Perdues i Guanys.

En el cas que fas necessari, s'efectuaria la correcció valorativa per deteriorament d'aquells elements
que presentessin un valor comptable superior al seuvalor recuperable, entes aquest com l' import més
alt entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.

Posteriorment es valoren al seu valor de cast menys la corresponent amortització acumulada i les
perdues per deteriorament reconegudes que, en el seu cas, hagin experimentat.

Les immobilitzacions intangibles, es comptabilitzen com a bestretes mentre no es produeixi la seva
posada en funcionament.

Els actius intangibles amb vida útil finita s'amortilzen de forma lineal basat en la seva vida útil. Els
percentatges d'amortització aplicats han estat els següents:

No existeixen partides que figurin a l'actiu per una determinada quantitat fixa, ni s'han practicat
actualitzacions de valor per alguna L1eid'Actualització de Balan,os.

Concepte Coeficient2013 Coeficient2012
Patents, lIicencies ¡marques 25% 25%
AplicacionsInformátiques 25% 25%

12
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4.2. Immobilitzacions materials

Els béns compresos en I'immobilitzat material es valoren inicialment d'acord amb el preu d'adquisició.
En el preu d'adquisició s'inclouen totes les despeses addicionals produ"ldes fins a I'entrada en
funcionament del bé, els impostos indirectes no recuperables, les despeses estimades de
desmantellament i retirada.

Les despeses financeres meritades fins la posada en marxa de I'immobilitzat es consideren un major
cost d'adquisició.

Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les
perdues per deteriorament reconegudes

Les despeses de manteniment i conservació que no representen una millora de la vida útil, o un
augment de la productivitat deis béns, són considerades com a despeses de I'exercici i imputats de
forma directa al compte de Perdues i Guanys. Els costos d'ampliació, modernització o millo res que
representen un augment de la productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida útil deis
béns es capitalitzen com a major cost deis béns corresponents.

En el cas que fos necessari, s'efectuaria la correcció valorativa per deteriorament d'aquells elements
que presentessin un valor comptable superior al seu valor recuperable, entes aquest com l' import més
alt entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.

Els elements d'immobilitzat material amb vida útil finita s'amortitzen de forma lineal basat en la seva
vida útil. Els percentatges d'amortització aplicats han estat els següents:

Coeficient Coeficient
Concepte 2013 2012

Edificis i altres construccions 3% 3%
Edificis i construccions cessió d'ús 6% 6%
Instal.lacions 12% 12%
Maquinaria 10% 10%
Elements de Transport intern 12% 12%
Utillatge i eines 30% 30%
Instrumental medico assistencíal 20% 20%
Electrodomestics 15% 15%
Mobiliari 10% 10%
Mobiliari medico assistenciaJ 12% 12%
Equips processos informatics 25% 25%

Elements de Transport extern 12% 12%
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Activació deis béns cedits en la constitució del consorci:

Segons consta en I'escriptura pública l.S64 de 21 de mar~ de 1995 atorgada davant el Notari de
Sabadell Máximo Catalán Pardo, es va procedir a realitzar les corresponents regularitzacions
comptables amb I'objectiu de reflectir el valor determinat per la 50cietat de taxació Rever-Nonell de la
nua propietat deis béns mobles i immobles aportats inicialment en cessió d'ús i usdefruit.

En I'exercici de 1997, es va actualitzar el coeficient de dotació a I'amortització deis edificis cedits en
qualitat d'usdefruit, en considerar aquests béns com a usats, incrementant el coeficient de dotació a
I'amortització.

Transferencia de titularitat deis drets del Consorci Udiat i la Fundació Privada Hospital i Casa de
Beneficencia de Sabadell:

Consorci Udiat.

En data 30 de juny de 1999, el Consell de Govern del Consorci Udiat acorda fer efectiva la dissolució
del Consorci Unitat de Diagnóstic per la Imatge d'Alta Tecnologia, mitjan~ant el traspas del patrimoni
immobilitzat a la CSPTi la resta de drets i obligacions a la societat "Udiat Centre Diagnóstic, S.A.".
Aquesta dissolució havia estat previament establerta amb efectes a I'esmentada data al Decret
139/1999, de 18 de maig, del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

En data 30 de juny de 1999 el Consell de Govern de la CSPTva acordar acceptar la transferencia de
l'esmentat patrimoni immobilitzat del Consorci Udiat.

Fundació Privada Hospitol i Casa de Beneficencia de Sabadell.

En data 7 d'octubre de 1998 el Consell de Govern de la C5PTva acordar acceptar els béns, drets i
obligacions de la Fundació PrivadaHospital i Casade Beneficencia de Sabadell.

Aquest acord va ser elevat a públic en data 3 de juny de 1999, davant el Notari de Sabadell D. Máximo
Catalán Pardo, amb el número de protocol 2.952.

4.3. Inversions Immobiliaries

Els béns compresos en inversions immobiliaries es valoren d'acord amb el preu d'adquisició, i es
corresponen amb terrenys i construccions no afectes a les activitats própies d'explotació.

Cas de que fas necessari, s'efectuaria la correcció valorativa per deterioramet\f"á{~q~~elements
d'inversions immobiliaries que presentessin un valor comptable superior ?,~ilÍt¡:.~ar~ré'.~¡¡,erable,
entes aquest com l' import més alt entre el seu valor raonable menys els cosr~sd~:¡,y)lid.f\)el"$e~valor
en 'ÚS. 1,~ ~k~~U'; \~\\

11"" e 7"'~ 0\'
• ~ ~ f!DAC Ntln~_ SG1C'3 ...i f11 ¡
O ~ BARCElON.:' ~1~)J
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4.4. Arrendaments

Són considerats arrendaments operatius tots aquells acords, que concedeixen el dret a usar un actiu,
durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una serie de pagaments
o quotes, sense que es tracti d'un arrendament de caracter financer.

La CSPT, ha formalitzat contractes d'arrendament sota la modalitat de renting, que podrien considerar-
se com arrendaments financers i per tant activar-se com immobilitzat segons la serva naturalesa,
d'acord a alió establert en el Pia General de Comptabilitat vigent. Tanmateix, atesa la dificultat
operativa del seu registre com immobilitzat i I'efecte poc significatiu sobre els Estats Financers, s'ha
optat per considerar-los com arrendaments operatius.

Les despeses, i en el seu cas els ingressos, derivats deis acords d'arrendaments operatius es
consideren, despesa o ingrés de I'exercici en el qual es meriten i s'imputen al compte de perdues i
guanys.

4.5. Instruments financers

D'acord amb la definició continguda en el Pla General de Comptabiiitat, un "instrument financer" és un
contracte que dóna 1I0c a un actiu financer en una entitat i, simultaniament, a un passiu financer o a
un instrument de patrimoni en una altra empresa.

La CSPT, atesa la seva naturalesa i activitat disposa deis següents instruments financers, classificats
d'acord amb les categories establertes pel Pla General de Comptabilitat:

4.5.a) Actius Financers

• Préstecs i Partides a cobrar.

Figuren c1assificats en aquesta categoria, tots aquells actius recollits en el balan~ de situació originats
tant pels credits per operacions comerciais, derivats de la prestació de serveis realitzada per la CSPT
com els credits per operacions no comercials derivades d'altres operacions no vinculades directament
a I'activitat de I'entitat.

Aquest actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable. Posteriorment són reconeguts a
cost amortitzat. El reconeixement deis interessos meritats, cas de produir-se, s'efectua en funció del
seu tipus d'interes efectiu, i si és el cas, la provisió per deteriorament, es registra directament en el
compte de perdues i guanys. ~

L' interes efectiu es correspon amb el tipus d'actualització que iguala el desemb. ¡¡a?JliS••i)fi1 '. de
. l'instrument financer amb la seva totalitat de f1uxos d'efectiu estimats fins ai seu vfr{ci nl?G.~'"'v~

~
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• Inversions en el potrimoni d'empreses del grup multigrup i associades

Les ínversions en patrimoni en les empreses del grup s'han valorat seguint els criteris que estableix la
norma 13a de I'elaboració deis Comptes Anuals i s'han tractat de forma individualitzada, no incloent
aquestes partides en altres categories.

Les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades es valoren inicialment al
cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els
siguin directament atribu'lbles. Posteriorment es valoren pel seu cost, menys, si s'escau, l' import
acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.

• Actius disponibles per a la venda.

La CSPTclassifica en aquesta categoría aquells valors que siguin representatius de deute o instruments
de patrimoni d'altres empreses i no tinguin cap altra classificació més específica.

La seva valoracló tant inicial com les posteriors es fan a valor raonable, registrant les variacions que es
produeixin directament en el patrimoni net fins que I'actíu fínancer sigui baixa del balan~ o es
deteriori, moment en que l'import així reconegut s'ha imputar al compte de perdues i guanys.

Boixo d'actius financers

Els actius financers es donen de baixa del balan~ quan es transfereixen substancialment els riscos i
les avantatges inherents a la propietat de l'actiu financer.

4.5.15) Passius Financers

• Débits i portides a pagar

Figuren classificats en aquesta categoria els debits comercials que s'originen en la compra de béns i
serveis per operacions comercials derivades de I'actívitat de la CSPT,així com els debits per operacions
no comercials, derivades d'altres operacions no vinculades directament a l'activitat de I'entitat.

Figuren així mateix classificats, els fons que mitjan~ant els serveis administratius de la CSPT són
dipositats pels usuaris de la Residencia Albada. Posteriorment, aquest fons s'inverteixen en productes
financers tendents a l'optimització deis esmentats recursos. Aquest procediment ve regulat per
Reglament de l'any 1994 aprovat pel Consell de Govern. El producte d'aquests dipbsits es destina a la
realització de diverses activitats d'interes pels propis residents.

Aquests passius financers es reconeixen inicialment pel seu valor raonable de la contraprestació
rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuIble~sS!!~ registrats
posteriorment pel seu cost amortitzat. ~ •.

/0 .~..••.•~ C'~\
Els passius fínancers es classifiquen com passius corrents si el termini de re~~aci~~feft~~'\I.a. 12
mesos a la data següent al tancament de balan~ de situació adjunto Es donenff~>'bai~~~W l'o15llMció
s'ha extingit. ,IUJ ")"tj 8)\I o . ,,-.. ("~ m,

\
u ....•, t':O,...l. I~urr,-.>O~06...i 'O ~ BARCELONA. ,.¡ O ;-:o 0' .lo>
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4.5.c) Instruments de patrimoni propi

Totes les transaccions amb els pro pis instruments de patrimoni es registren en el patrimoni net com
una variació deis fons propis. Les despeses derivades d'aquestes transaccions es registren directament
contra patrimoni net com a reserves menors.

4.6. Existimcies

Els béns que composen la partida d'existemcies es troben valorats inicialment al seu preu d'adquisició.
Els impostos indirectes únicament s'inclouen en el preu d'adquisició si no són recuperables
directament de la hisenda pública. Les despeses financeres associades a les existencies que necessitin
un periode de temps superior a un any per estar en disposició de ser venudes s'inclouen en el preu
d'adquisició.

Per a la valoració de les existencies s'aplica el criteri del preu mig ponderat (P.M.P.), a excepció deis
existencies comptabilitzades a I'apartat "Queviures i Begudes" on la valoració correspon al preu de
I'ultima entrada (F.I.F.O).

Des del juliol 2006, una part de les existencies de la CSPT són gestionades i custodiades per un
operador logistic extern "Coordinació Logística Sanitária A.I.E.".
Aquestes existencies segueixen sent propietat de la CSPT. La totalitat d'existencies gestionades per
aquest operador logistic apliquen els mateixos criteris de registre i comptabilització que les
gestionades per la propia entitat.

En el cas de que el valor de net de realització fos inferior al preu d'adquisició, es faria una correcció
valorativa mitjan~ant la dotació corresponent.

4.7. Impost sobre beneficis

D'acord amb el que preveu i'article 9.1 d) del Reial Decret Legislatiu 4/2004 pel que s'aprova el Text
Refós de L1ei de l' Impost sobre Societats, I en virtut de la naturalesa juridica de la CSPT té la
consideració d'entitat totalment exempta de l' impost sobre Societats, pel que no esta subjecte a
tributació per aquest Impost.

4.8. Ingressos i des peses

Els ingressos i les depeses es valoren al valor raonable de la contraprestació rebuda, o a pagar i
representen els imports a cobrar o pagar pels béns lIiurats .o rebuts i els serveis pre >,,,i>.f' '" ~ en el
. marc ordman de I'actlv,tat, menys descomptes, devoluclons, Impost sobre el áM~Cbires
. impostos reiacionats amb les operacions. if t~ %
A aquests efectes, l' ingrés o bé la despesa es produeix en el moment que es ~eixi~~ebi~ Is
riscos i beneficis, amb independencia del moment en que es produeixi el co Wn,t ffibiÍetaf11lfinao ~r

p e BAR.GEWN_~_ ~ () f
que se/n deriva. -~~ :p-!:;f:c-, C> Q ..h' •
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4.9. Mesures per a Garantir l'Estabilitat Pressupostaria

En I'exercici 2013 es dóna continurtat a les mesures d'austeritat adoptades en el 2012, així com el
compliment d'estabilitat pressupostaria aprovat en la L1ei 6/2012 i I'aplicació del pacte d'empresa que
té com a trets principals:

-Durada: Exercici 2013 (agost) i 2014.

- Actualitzar taules amb reducció 5%. 5ense impacte als professionals de C5PT iUDIAT.
- Jornada, descansos i atenció continuada: remissió a legislació general i Estatut Marc.
- IT: Incorporació accident laboral/malaltia professional + 5 suposit legals: 100 %. Resta contingimcies:
fins 20 dies: segons norma. De 21 a 70: 100 %.

- Jornada anual: - GP 1 Dia i Nit 1.688 Hores/any- GP 2-7 Dia: 1.654 hores/any Nit: 1582 hores/any -3
dies lliure disposició (proporcional)

- Manteniment regim Conveni decaigut en:
-Desenvolupament Professional
-Vincula ció
-Fideiització. Preferentment amb descans deis professionals.

Retribució variable: La seva percepció estara vinculada als resultats de I'exercici. Es formularan
objectius anualment, d'acord amb els criteris establerts.

- Menjador Laboral: L'import del tiquet de menjador sera de 4,5 (fins 31.12.2013 i de 5 (, a partir del
1.01.2014. , pels professionals amb jornada partida (que hagin de prestar servei per la tarda). I de
7(, per a la resta de jornades. El tiquet d'esmorzar o berenar sera de 2€.

-1/14 part retribució anual, es deixara de percebre durant la vigencia del pacte. 5'ha establert el
retorn de la mateixa en funció deis resultats.

PeI2013:
• Primer tram: Retribució variable deis grups 3.1 a 7 (exclos 3.2), meritada entre 1/1/2013 a
7/7/2013
• Segon tram: 100% de la diferencia entre el variable del Grup 1 de primaria versus el variable
deis professionals del mateix grup de l' ambit d'aguts .
• Tercer tram: Proporcional a la paga individual, en funció de la disponibilitat.

Pe12014:
.Tram únic: Proporcional a la paga individual, en funció de la disponibilitat.
-Voluntat de retorn de quantitats corresponent a la 1/14 part retribució anual, en base a
potencials resultats positius d'exercicis posteriors (fins 2018) i supeditat a compliment legal es
pugui restituir part no abonada.

18

Provisions i contingencies4.10.
~~

Les provisions i contingencies estan valorades a data de tancament pel v~~~~ millor
estimació possible de l' import necessari per cancel.lar o transferir a un terceff.~I.;gtJligág¡~¡~ "'<o,

C/) ,:Ot).~r -.1,;! ,,~'"'fj 1'"1L.' ~¡.:.•\ (jl
Ü 'W" o

. w;;' !"tOACNwn. SOlDO:, ...j m
O ~ 8ARCELONA 0 O
_' yo vi J::,
Ó;:, tJi;f'
\),}~ ¡;;; ,,-"/

-'/.'"'~ .k~~~11
O,) q,!IoRS c}"-.\T-

Public
at

 a 
www.ta

uli.c
at

 

Docu
menta

ció
 Codi d

e Bon G
ove

rn
 



CLASE 8.'
111 •••• '1181

OL7372228

4.11, Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de forma duradora en
I'activitat de la entitat, la finalitat deis quals és la minoració de I'impacte mediambiental i protecció i
millora del mediambient, inclos la reducció o eliminació de la contaminació futura,

Tenen la naturalesa de despeses mediambientals els imports meritats per la gestió deis efectes
mediambientals de les operacions de la entitat, així com les despeses per la prevenció de la
contaminació, tractament de residus, gestió mediambiental, ...

4.12. Registre ivaloració de despesesde personal

Les despeses de personal són registrades en el moment de la meritació de I'obligació, amb
independencia del moment en que es produeixi el corrent monetari financer que se'n deriva,

Així mateix, dins la partida de remuneracions pendents de pagament es traben comptabilitzades les
retribucions al personal meritades en el present exercici i que seran Iiquidades en I'exercici 2014,

En referencia a allo que estableix el pacte, al qual es troba acollit el personal de I'entitat, referent a
que els treballadors que prestin serveis a I'empresa durant 2S anys tindran dret per una sola vegada al
consolidar aquesta antiguitat a un premi de fidelització que consisteix en un mes de vacances
addicional al que tindran dret a gaudir en aquell any i no es podra substituir per una compensació en
metal.lic, en conseqüencia no hi ha cap pravisió per aquest concepte.

4.13. Subvencions, donacions i lIegats

Lessubvencions registrades tenen la consideració de no reintegrables i es reconeixen inicialment pel
seu valor raonable quan es té la certesa que la subvenció es cobrara i que es complira amb totes les
condicions establertes, incrementant directament el patrimoni neto

Esreconeixen com a ingressos en el compte de perdues i guanys sobre una base sistematica i racional
de forma relacionada amb les despesesderivades de la subvenció.

Les instruccions conjuntes de la Intervenció General, la DGde pressupostos i la DGdel patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, de lS de juliol de 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables,
determinen que les aportacions de capital especifiques que financen inversions afectades a I'activitat
de I'entitat (o I'amortització de I'endeutament que finan~a aquesta inversiój sempre que sigui
considerada d'interes públic, s'abonaran al compte 130 Subvencions oficials de capital, segons
s'especifica al punt 2.1 de la memoria.

Negocis conjunts4.14, ",,,l'oT5 DE"
<P' .6~E;;f'<?!

Integració de la CSPTen organitzacions sanitaries Si J~~ ~
<- ~~XlW rrA

• Participació en I'agrupació "Coordinació LogistlCG Sanitária, Agrupació d'ln e~~~Sl?[l~c;;Ó6~
En data 13 de febrer de 2006, amb la denominació "Coordinació Logís~~ ~aniMria)NAgr¡j ió
d'lnteres Economic", es constitueix, a ¡'empara de la L1ei12/1991 de 29~JÍI;lJiI, una Ag¥yji/liÓ
d'lnteres Economic de durada indefinida quin objecte social es Ii ;¡'¡(a>d~xclus~~,:t a
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-----------------------
desenvolupar activitats económiques auxiliars a les desenvolupades pels seus membres,
relacionades amb I'emmagatzematge i logística de materials, béns i documentació.
La CSPT participa en el Capital Social de I'agrupació amb 224.000,00 € que corresponen a 224
participacions de 1.000,00 € de valor nominai cadascuna.

4.15. Transaccions entre parts vinculades

Les operacions entre parts vinculad es es comptabiiitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. Si
s'escau, si el preu acordat en una operació difereix del seu valor raonable, es registra la diferencia
atenent a la realitat económica de I'operació.

5. Immobilitzat Material

Els moviments deis saldos que componen I'epigraf d'lmmobilitzat material del balan~ de situació ha estat
en el 2013 el següent:

Concepte
Saldo

31.12.12
Terrenys 1.195.211,11
Construccions 67.999.115,35
Instal.lacionsTecniques 14.787.608,61
Maquinaria 26.027.061,07
Utillatge 2.900.434,49
Mobiliari 8.302.838,18
Equipsde processament Informatic 2.769.995,58
Elements de Transport 100.038,42
Altre Immobilitzat Material 320.206,81
Construccions en curs 59.802,78
Totallmmobilitzat Material Brut 124.462.312,40
AA de Construccions -24.824.113,14
AA de Instal.laciansTecniques -11.268.549,24
AA deMaquinaria -15.044.929,71
AA de Utillatge -2.567.694,41
AA deMobiliori -5.994.928,83
AA de E.P.I. ,0"~~,~"D~-.'055.806,66
AA de Elementsde Transpóft ~~.. ". Q,}S7.079,03

II'-C ~ ~\
AAde Altre ImmobilítzafMaterigj). e, -1'1.\.780,99
Total Amortització Acu"1\íláda ;;¡;"'X'\W-61.9i_~\882,01
Deteriorament Immobili~t;Mlírerial; 50106 ..; en I 0,00
IMMOBILlT2ATMATERIA.ll\1E;r00 """"62f _ .•430,39

~}~ .kff.c?/i
°04~<Y-<.-t

Altes

0,00
1.764.081,24
289.613,87
972.323,55
133.175,15
194.218,36
574.632,08
35.937,84
16.017,41
34.227,89

4.014.227,39
-1.569.357,90
-558.657,30

-1.781.434,17
-189.588,87
-577.239,65
-379.797,63
-8.034,28
-33.331,94

-5.097.441,74
0,00

-1.083.214,35

20

Baixes

0,00
0,00

-16.257,46
-493.352,19
-101.619,50
-52.113,85
-1.658,40

0,00
-1.183,41

0,00
-666.184,81

0,00
15.942,19

423.625,13
88.428,91
51.710,68
1.658,41

0,00
1.086,19

582.451,51
0,00

-83.733,30

Regul./
Traspassos

0,00
0,00
0,00
46,18

2.698,46
2.184,35
60.278,23

319,98
0,00
0,00

65.527,20
0,00
0,00

-46,18
-2.698,46
-2.184,35
-60.278,23

-319,98
0,00

-65.527,20
0,00
0,00

Saldo
31.12.13
1.195.211,11
69.763.196,59
15.060.965,02
26.506.078,61
2.934.688,60
8.447.127,04
3.403.247,49
136.296,24
335.040,81
94.030,67

127.875.882,18
-26.393.471,04
-11.811.264,35
-16.402.784,93
-2.671.552,83
-6.522.642,15
-2.494.224,11

-65.433,29
-146.026,74

-66.507.399,44
0,00

61.368.482,74
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I per al 2012 va ser:

Concepte
Saldo

Altes Regul./ Saldo
Baixes

31.12.11 Traspassos 31.12.12
Terrenys 1.195.211,11 0,00 0,00 0,00 1.195.211,11
Construeeions 66.344.705,36 410.754,42 0,00 1.243.655,57 67.999.115,35
Instal.laeions Teeniques 14.312.447,53 531.296,78 -56.135,70 0,00 14.787.608,61
Maquinaria 22.437.763,86 4.202.277,48 -612.980,27 0,00 26.027.061,07
Utillatge 2.779.762,20 238.635,37 -117.963,08 0,00 2.900.434,49
Mobiliari 7.837.566,08 544.349,16 -79.077,06 0,00 8.302.838,18
Equips de proeessament Informatle 4.954.288,20 261.413,99 -2.445.706,61 0,00 2.769.995,58
Elements de Transport 55.517,74 44.520,68 0,00 0,00 100.038,42
Altre Immobilitzat Material 287.938,85 33.769,67 -1.501,71 0,00 320.206,81
Construccions en curs 576.012,87 727.445,48 0,00 -1.243.655,57 59.802,78
Total Immobilitzat Material Brut 120.781.213,80 6.994.463,03 -3.313.364,43 0,00 124.462.312,40

Concepte
Saldo

Altes Baixes
Regul./ Saldo

31.12.11 Traspassos 31.12.12
AA de Construccions -23.294.237,11 -1.529.876,03 0,00 0,00 -24.824.113,14
AA de Instal.laeians Teeniques -10.747.058,95 -577.597,98 56.107,69 0,00 -11.268.549,24
AA de Maquinaria -13.956.870,31 -1.558.366,13 470.306,73 0,00 -15.044.929,71
AA de Utillatge -2.339.059,49 -326.427,85 97.792,93 0,00 -2.567.694,41
AA de Mabiliari -5.507.826,48 -564.206,75 77.104,40 0,00 -5.994.928,83
AA de E.P./. -4.005.013,15 -496.356,87 2.445.563,36 0,00 -2.055.806,66
AA de EJements de Transpart -55.511,63 -1.567,40 0,00 0,00 -57.079,03
AA de Aftre Immabifitzat Material -74.291,61 -40.630,39 1.141,01 0,00 -113.780,99
Total Amortitzaci6 Acumulada -59.979.868,73 -5.095.029,40 3.148.016,12 0,00 -61.926.882,01
Deteriorament Immobilitzat
Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILlTZAT MATERIALNET 60.801.345,07 1.899.433,63 -165.348,31 0,00 62.535.430,39

En construccions i construccions en curs hi ha incorporades les actuacions derivades del conveni de
col.laboració amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social (avui Salut) de la Generalitat de eatalunya i
el Servei Cata la de la Salut (eatSalut), que presenta les característiques següents:

El 12 de novembre de 2001, fou signat un conveni de cof.laboració entre el Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de eatalunya, el Servei eatalá de la Salut i la eorporació Sanitária Parc
Taulí, mitjan~ant el qual la eSPT es compromet a realitzar la segona fase d'ordenac" el conjunt

hospitalari del Parc Taulí . ":,,,I'T5 D~
'S~oo

Per tal de col.laborar en el finan~ament de les actuacions en infraestructura Sanitf¡ ~<Ppri~~ d~ st
financer que es desprengul de les matelxes, el Departament de Sanotat I Segur11~r: SOC1li~'traveS"'~el
Servei eatala de la Salut, va aprovar una aportació de capital a favor de la eSPT fi J~ ~mámpolUl-etQ}~~e
35.135.633,05 €, amb carrec al capltol VIII del seu pressupost. Aquesta aportaci~\ \lk~sef'\\'11¥8~lhe(j£tlel
Govern de la Generalítat de eatalunya mitjan~ant I'acord adoptat en sessió celebral;l¿~,\!ia 10 de$¡!f"~'de

~Oo44Jo=~;f)l
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2001, parcialment modificat el 9 d'octubre de 2001.

En data 1 de desembre de 2003, el Servei Cata la de la Salut va comunicar a la CSPTque segons Acord de
Govern de 28 d'octubre de 2003 s'havia acordat procedir a prorrogar les aportacions de capital fins
I'exercici 2022 i I'aportació prevista per al 2003, s'havia traslladat a aquest darrer exercici.

En data 25 de juliol de 2006, van ser incrementades les aportacions fins a un total de 38.945.344,95 €,

L'aportació de capital de 9.000.000 € inicialment prevista per I'exercici 2008, segons el conveni signat, va
ser modificada a instancies del propi Servei Cata la de la Salut per la possibilitat que la CSPTs'endeutés pel
mateix import i així consta a la lIei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2008, si bé, també per indicació del propi Servei Catala de la Salut es manifesta la
impossibilitat que aquest endeutament sigui efectiu amb anterioritat del 1 de gener de 2009, raó per la
qual finalment I'entitat no va rebre cap aportació a I'anualitat 2008 .

En data 10 de desembre de 2008 es formalitza amb I'entitat BBVA, S.A. un préstec a Ilarg termini per
import de 9.000.000 € del qual es fa la disposició I'any 2009.

En data 2 de febrer de 2009 es signa una nova modificació d'aquest conveni i s'amplia el import de la
segana fase de I'ordenació del conjunt Hospitalari del Pare Taulí (la etapa) fins als 50.555.231 €.

Durant el procés d'execució d'aquestes inversions, es van adoptar per part de I'entitat contractant diversos
acords de modificació del contracte (a través de resolucions d'l de juliol de 2008, 6 d'octubre de 2008, 24
d'octubre de 2008 i 23 de febrer de 2009), fins assolir un total addicional de 3.637.704,27 euros, amb
coneixement i acceptació del CatSalut a través del Comite de seguiment previst al conveni.

Al lIarg d'aquest procés d'execució de les inversions i modificació contractual es va genera un alt grau de
conflictivitat entre I'entitat contractista i la CSPT,traslladada a la jurisdicció contenciosa administrativa,
producte de les diferencies en els criteris de valoració deis desviaments deis costos. El CatSalut encarrega a
una auditoria externa una valoració independent i objectiva deis desviaments. L'import proposat de
tancament derivat d'aquesta auditoria és de 4.571.579,85€.
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En data 13 de desembre de 2011 es modifica el conveni de coHaboració per donar compliment a les
necessitats d'inversió sobrevingudes i I'aparició de controversies a nivell jurídic sobre la valoració deis
desviaments deis costos. Per acord de Govern de la Generalítat de Catalunya de data 13 de desembre de
2011 es va procedir a I'aprovació tant de la modificació del conveni entre el Servei Catala de la Salut (CatSalut),
el Departament de Salut i la Corporació Sanitaria Parc Taulí com de I'autorització per arribar-hi a un acord
transaccional amb I'entitat COPClSASA, acord que va estar finalment subscrit en data 21 de desembre de 2011
i que va estar homologat judicialment pels tres Jutjats del Contenciós Administratius davants els quals es
substanciaven els respectius procediments judicials. Aquest acord transaccional va posar fir a la controversia
judicial i va calendaritzar el pagaments deis imports pactats.~,

Per tal de col.laborar en el finan~ament d'aquestes actuacions, el Departament 1{::~~(~£~~~~~~del
CatSalut"realitzara una aportació de capital a favor de la CSPTde 46.126.810,85€ 6':j:orq~~J!'~(.$1 seg~ent
calendar.. f UJ "i'~"''L_ .). . 'u r_ o
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Any Import autoritzat Acord Modificació Aprovada Import autoritzat
Govern 25/07/2006 02/02/2009 02/02/2009

2002 1.756.781,65 1.756.781,65
2003 0,00 0,00
2004 1.756.781,65 1.756.781,65
2005 1.756.781,65 1.756.781,65
2006 4.500.000,00 4.500.000,00
2007 13.300.000,00 13.300.000,00
2008 0,00 0,00
2009 5.000.000,00 5.000.000,00
2010 12.000.000,00 -3.880.848,41 8.119.151,59
2011 1.484.886,05 2.425.113,95 3.910.000,00
2012 0,00 4.574.886,05 4.574.886,05
2013 0,00 1.452.428,26 1.452.428,26
TOTAL 41.555.231,00 4.571.579,85 46.126.810,85

D'altra banda, el CatSalut també finan~ara I'endeutament de la CSPT de 9.000.000 € aprovat el 18 de
novembre de 2008 pel Govern, més el cost financer del mateix inicialment estimat en 3.622.482,44€
mitjan~ant el següent calendari d'aportacions de capital:

Any Aportacion. per Aportacions carrega Total Resultant
inversions financera

2009 113.971,54 113.971,54
2010 151.031,00 151.031,00
2011 900.000,00 190.000,00 1.090.000,00
2012 900.000,00 142.096,41 1.042.096,41
2013 900.000,00 80.575,00 980.575,00
2014 900.000,00 351.942,21 1.251.942,21
2015 900.000,00 351.942,21 1.251.942,21
2016 900.000,00 351.942,21 1.251.942,21
2017 900.000,00 351.942,21 1.251.942,21
2018 900.000,00 351.942,21 1.251.942,21
2019 900.000,00 351.942,21 1.251.942,21
2020 900.000,00 351.942,21 1.251.942,21
TOTAL 9.000.000,00 3.141.269,43 12.141.269,43

L' aportació per inversió efectivament ingressada ha estat 52.774.382.59€- A 31 de desembre de 2013
estaven com a drets reconeguts i restaven pendents de rebre 2.352.428,26€ corresponents a part de
I'aportació del 2013 . Aquest import s'ha liquidat per part de la Generalitat de Catalunya ~;¡t;lB ~3/14.

. "":J-0 ..•o:'~C
Les despeses financeres derivades d'aquest préstec, I'any 2013, han estat de 80. 6¡5El~R als
4.189,50€ s'abonaran en el primer trimestre del 2014. Per aquest mateix criteri ha~~tat¡¡\¡F.!1:U1¡¡..tt!Sd#1~e
del primer trimestre de I'exercici 4.578€ que corresponien al 2012. ífJ ~~ ';;

Ü -n RíJAC MJm S0105 _m
Deis interessos efectivament liquidats a I'entitat bancaria, a 31.12.13 restava pend lit;Pe fel5fe1~l!lb~~_ fó
per 80.575,00 euros. Aquest import s'ha liquidat per la Generalitat de Catalunya en . "~;'R,7/03/14.5J:-71

~.>.~r ~!S'~~Ij
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La CSPT, al tancament de I'exercici 2013, té activat com immobilitzat en curs, un total de 94.030,67€, deis
que 90.694,48€ corresponen a aquest projecte.

Les altres adquisicions d'immobilitzat material més importants del exercici 2013 són:

IMMOBILlTZAT Import
INSTAL.LACIONSi OBRES

Adequaeió Instal.laeions eJéetriques 410.952
Remodelació espais Patologia 76.640
Adequació caseta dispensació Metadona 180.433
Motors ascensors 59.791
Obres Hospitalitzaeió GiO 863.870
5ubstitueió Maquinaria amb R-22 89.468
MAQUINARIA

Videoeolonoseops 85.318
Eebgrafurología 100.558
Respirador quirbfan 43.762
EebgrafGiO 36,267
Monitors Hemodialisi 31.871
Eebgrafquirbfan 27.365
Respirador UCI 23.037
MOB/L1ARI

Mobiliari metge assistencial 98.714
EQUIPSPROCESSOSINFORM¡\TICS

Pantalles taetils a peu de lIit 240.365
Cabina de discos 21.518
Commutador de xarxa 24.678
Ordinadors 156.802
TOTAL 2.571.409

Per les adquisicions es té en consideració

24

•

•

La L1ei 30/2007 de 30 d'Octubre de Contractes del Sector Públic. (actualment Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la L1ei de contractes del
Sector Públic). ~~~,
El Heial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglamen/~g~¡f:t'!J"i!j~'~\lei de
contractes de les administracions públiques (vigent en tot el que no contrad~íli 1~~\~ill/209~y de
30 d'octubre) i Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desem,,,{llupa ~~iCia'liÍ\ent;:la\\lIei
30/2007, d,e 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (vigent en to (e'Í?que~ii~'!fntrad~~! el

u I -:;;, HOAC Nurn 50205 - 111 ¡RDL 3/2011, de 14 de novembre). o e BARCHONA ;;i"
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Els elements recollits a la partida d'immobilitzat material totalmen! amortitzats són:

Concepte Fins any 2013 Fins any 2012
Edificis i altres construccions 16.862.382,05 16.862.382,05
InstaJ.lacions 9.206.102,95 8.924.398,71
Maquinaria 8.574.899,33 8.251.579,75
Elements de Transport intern 597.758,99 579.311,87
Utillatge i eines 517.378,78 505.258,40
Instrumental medie assistencial 1.862.854,45 1.773.760,36
Electrodomestics 337.181,71 275.554,21
Mobiliari 3.253.056,36 3.049.038,04
Mobiliari medico assistencial 1.156.565,60 1.107.466,55
Equips processos informátics 2.075.017,01 813.604,58
Elements de Transport extern 61.862,94 61.820,66
Altre Immobilitzat Material 39.400,96 35.048,10
Total 44.544.461,13 42.239.223,28

6. Inversions immobiliaries

Les variacions produ'ides en aquest epígraf han estat al 2013 les següents:

Saldo
Altes Baixes

Regul./ Saldo
Concepte 31.12.12 Traspassos 31.12.13

Inversió Immobiliaria en Terreny 311.807,20 0,00 0,00 0,00 311.807,20
Inversió ImmobiliiJria en Construccions 4.409.408,33 0,00 0,00 0,00 4.409.408,33
Totallnversió Immobiliaria Brut 4.721.215,53 0,00 0,00 0,00 4.721.215,53

A.A Aplicacians Inversió Immobiliária Construccions -4.002.558,11 -77.207,01 0,00 0,00 -4.079.765,12
Total Amortització Acumulada -4.002.558,11 -77.207,01 0,00 0,00 -4.079.765,12
Deteriorament Inversions Immobilifuies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSIÓIMMOBILARIA 718.657,42 -77.207,01 0,00 0,00 641.450,41

I el següent correspon al 2012:

Concepte

Inversió Immobiliária en Terreny
Inversió Immobiliaria en Construccions
Totallnversió lnimobiliaria Brut
AA AplicaCions Inversió Immobiliárla Construccions

Total Amortització Acumulada
Deteriorainent Inversions Immobiliaries
INVER51ÓIMMOBILARIA

Saldo
31.12.11
311.807,20

4.311.492,98
4.623.300,18
-3.843.710,28
-3.843.710,28

0,00
779.589,90

25

Altes

0,00
97.915,35
97.915,35

-158.847,83
-158.847,83

0,00
-60.932,48

Baixes Regul./
Traspassos

0,00
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Aquestes inversions corresponen als següents immobles:

Anys Valar Valar Valor
Any Inici Contraete Terreny Construcció Aetivat

Edifici L10gata 5GG 1999 10 274.999,10 727.625,32 1.002.624,42
Edifici UDIAT 36.808,10 3.316.186,57 3.352.994,67
Casesde l'Albada 365.596,44 365.596,44
Total 311.807,20 4.409.408,33 4.721.215,53

Detalls deis Contraetes Signats

Els acords més significatius vigents al tancament de I'exercici es corresponen amb:

5GG

Durant I'exercici 2008, es troba formalitzat el següent contracte d'arrendament, signat amb Sabadell Gent
Gran Centre de Serveis, S.A.

Contracte d'arrendament de I'edifici, propietat de la Corporació Sanitaria Parc Taulí, ubicat a la
Ronda ColIsalarca, número 217-219 de Sabadell, mitjan~ant contracte privat signat el 2 de desembre de
1999. En data 11 de mar~ de 2003 el Consell de Govern de la Corporació Sanitaria Parc Taulí va aprovar una
ampliació en el termini de carencia en el pagament de les rendes de I'arrendament de I'immoble ubicat a
Sabadel!, Ronda ColIsalarca, 217-219, fins al mes de gener de I'any immediatament posterior a aquell
exercici en que la societat presenti uns resultats positius que Ii permetin absorbir els costos de
I'esmentada renda en termes anuals, incorporant aquest acord com addenda al contracte d'arrendament
de referencia de data 2 de desembre de 1999.

El termini de la durada d'aquest arrendament sera de 10 anys a comptar des del dia de la signatura del
contracte, un cop passat aquest termini es considerara automaticament prorrogat per períodes anuals fins
a un maxim de 10 anys més potestivament per SGGCS,SA i obligatoriament per a la CSPT.Quan hagi passat
aquest darrer termini, aquest contracte es prorrogara per tacita reconducció.

En el Consell de Govern de la CSPTde 7/4/2010 s'acorda atorga a Sabadel! Gent Gran Centre de Serveis
S.A. una carencia en el pagament de les rendes per I'arrendament de I'immoble ubicat a Sabadel!, Ronda
ColIsalarca 217-219, a partir del mes de gener de I'any immediatament posterior a aquel! exercici en que
presenti uns resultats negatius en el Compte d'Explotació i que es perl!ongara fins al mes de gener de I'any
immediatament posterior a aquel! exercici en que presenti uns resultats positiu en el seu Compte
d'explotació que Ii permetessin absorbir els costos de I'esmentada renda en termes an~~.

Tenint en consideració que en el exercici 2012 el resultat del Compte d'Explotació vaf~.!,,'i\~g¡Ífj~.¡;~~\~ut
a I'acord de Consel! de Govern de la CSPT del 7/4/2010, en el exercici 2013 no W~.1Q-m~f~~t?:tndE[t':per
I'arrendament de I'lmmoble. En el exerclCI 2012 el cost total d'arrendament va !s~ de !~~~6,76€~IYA
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En el contracte de arrendament indica que també s'abonara, per tot el temps que duri I'arrendament i les
seves prorrogues, al marge de la renda pactada, l' import del 12% de l' interes anual del cost de les obres
de conservació i millora que el propietari realitzi a I'edifici, aíxí cam les que al seu cas ordenin els
Organismes Oficials competents i de les Contribucions Especials de millora que apliqui l'Ajuntament o altre
Organisme Oficial.

Els elements recollits a la partida d'inversions immobiiíaries totalment amortitzats són:

Concepte Finsany 2013 Fins any 2012

Actius no corrents manto per la venta 6.879,72 6.879,72

Invers.lmmobil. empr. del grup 2.920.488,23 2.877.677,37

Total 2.927.367,95 2.884.557,09

Per les adquisicions es té en consideració

• La L1ei 30/2007 de 30 d'Octubre de Contractes del Sector Públic. (actualment Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la L1ei de cantractes del
Sector Públic).

• El Reíal Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la L1ei de
contractes de les administracions públiques (vigent en tot el que no contradigui la L1ei30/2007, de
30 d'octubre) i Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la lIei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (vigent en tot el que no contradigui el
RDL 3/2011, de 14 de novembre).

7. Immobilitzat intangible

Els moviments deis saldos que componen I'epígraf d'ímmobilitzat intangible del balan~ han estat al 2013:

Concepte

Patents, lIicencies, marques i similars
Aplicadons inform"tiques
Avan~amentlmmob. Intangibles
Total Immobilitzat Intangible Brut
A.A. Patents, /licencies, marques isimilars
A.A. AplicaCions informátiques
Total Amortització Acumulada
Deteriorament Immobilitzat Intangible
IMMOBILlT2AT INTANGIBLENET

Saldo
31.12.12

1.423,66
3.566.377,34
848.837,64

4.416.638,64
-909,39

-2.404.116,33
-2.405.025,72

0,00
2.011.612,92

Altes

0,00
99.625,38
67.853,78
167.479,16

-276,25
-386.404,03
-386.680,28

0,00
-219.201,12

27

Baixes Traspassos

0,00
21.330,46

0,00

Saldo
31.12.13

1.423,66
3.687.333,18
916.691,42

4.605.448,26
-1.185,64

-2.811.850,82
-2.813.036,46

0,00
1.792.411,80

Public
at

 a 
www.ta

uli.c
at

 

Docu
menta

ció
 Codi d

e Bon G
ove

rn
 



-----------------~----

I el següent correspon al 2012:

5aldo 5aldo
Concepte Altes Baixes Traspassos

31.12.1231.12.11

Patents, llicencies, marques i similars 1.423,66 0,00 0,00 0,00 1.423,66

Aplicacions informatiques 3.573.332,66 216.749,41 -1.059.048,07 835.343,34 3.566.377,34

Avanc;ament Immob. Intangibles 2.327.051,32 184.829,46 0,00 -1.663.043,14 848.837,64

Total Immobilitzat Intangible Brut 5.901.807,64 401.578,87 -1.059.048,07 -827.699,80 4.416.638,64

A.A. Patents, /licencies, marques j similars 0,00 -909,39 0,00 0,00 -909,39
A.A. Aplicacions informa tiques -3.176.043,62 -287.120,78 1.059.048,07 0,00 -2.404.116,33

Total Amortització Acumulada -3.176.043,62 -288.030,17 1.059.048,07 0,00 -2.405.025,72

Deteriorament Immobilitzat Intangible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBILlTZAT INTANGIBLENET 2.725.764,02 113.548,70 0,00 -827.699,80 2.011.612,92

L' import registrat a I'epígraf d'Avanc;ament Immob. Intangible correspon als avanc;aments efectuats per:

Hewlett-Packard Española, SL, en concepte deis treballs realitzats per a la implantació de I'aplicatiu
de gestió assistencial (clinica i de pacients) i de facturació, en virtut del contracte adjudicat pel
Consell de Govern en data 7 de juliol de 2005. Per I'any en curs l' import de les altes ha estat de
58.794,53€. Aquest projecte planificat a lIarg termini s'activa en funció deis mbduls que es posen
en funcionament. Aquest any no s'ha posat en marxa cap mbdul.

Les adquisicions d'immobilitzat intangible més importants del exercici 2013 són:

IMMOBILlTZAT Import

APLlCACION51NFORMATIQUE5

Integració TIC-MI55AP 43.709

Software de coordinació de les activitats empresarials 11.243

Programari Tesi 18.650

TOTAL 73.602

Els elements recollits a la partida d'immobilitzat intangible totalment amortitzats són:

: S
Concepte Fins any 2013 Fins any 2012 /Íd::

Aplicacions Informatiques 2.273.998,27 6t/{-'-'1.916.6 .1,'37

2.273.998,27
/' 'LI

Total 1.916.6~1737.
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8. Arrendaments i altres operacions similars

8.1. Arrendaments Operatius

8.1.a) En gualitat d' Arrendador

Corresponen als ingressos obtinguts deis arrendaments immobiliaris descrits en la nota
d'inversions immobiliaries, aixi com a la concessió d'activitat a I'empresa "Area de restauració
Tauli" pel restaurant i la cafeteria.

El detall deis ingressos és el següent:

Concepte Saldos 2013 Saldos 2012
Area restauracíó Tauli 24.040,48 24.040,44
5abadell Genl Gran S.A. 0,00 61.046,76
UDIAT 0,00 0,00
Altres 1.737,11 1.361,29
Total 25.777,59 86.448,49

8.1.b) En gualitat d' Arrendatari

El detall deis arrendaments és el següent:

Conceple Saldos 2013 Saldos 2012
Uoguers 12.861,20 12.279,40
Rentíng Vehicles 24.295,66 60.984,62
Renlíng Tecnología 57.716,82 52.172,26
Renling Informalic 514.755,65 530.456,34
Renting Rober, vestuari i uniforme 15.393,48 14.416,72
Allres lIoguers 905,92 3.172,32

Total 625.928,73 673.481,66

~
Els principals contractes de Iloguer corresponen a equipaments tecnologics i assisten~á'IS~ni~5};r~el
desenvolupament de I'activitat hospitalaria, de durada variable en funció de la seva uti I@~ci~~wva~

, ~!P ~( V en. • LL.' tt~ 0.1.... (j)

o -.... o
UJ -;. AOAC Num, $0206 _.¡ m
O ~ BARCHON':' (,.¡ <)
_~ V" cr; :10.
I!) ¿, g i":'0\.V ~ ~."
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9. Instruments financers

9.1. Informació sobre balan~

9.1.0) Actius financers a Ilarg termini, excepte inversions en el patrimoni del grupo multigrup i
associades.

Instruments de patrimoni Crédits, derivats i altres Total

Tancament Tancament Tancament Tancament Tancament Tancament
Categoria 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Actius disponibles per la venda
Participació en negocis conjunts 0,00 0,00 -- -- 0,00 0,00

Préstecs i partid es a cobrar
Dipbsits ResidenciaAlbada -- -- 858.279,21 843.945,67 858.279,21 843.945,67
Altres dipbsits -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00
Crédits 173.063,08 329.887,00 173.063,08 329.887,00
Total 0,00 0,00 1.031.342,29 1.173.832,67 1.031.342,29 1.173.832,67

Custodia de fans pertanyents als residents (Diposits Residencia Albada)

Escorrespon als saldo en ¡'actiu deis diposits descrits en al nota 4.5.b) d'aquesta memoria. A partir
de I'exercici de 1999, es procedeix al registre deis fons com diposits constitu'its a lIarg termini a
l'Actiu del Balan~ de Situació amb contrapartida amb diposlts rebuts a lIarg termini al Passiu del
Balan,Situació.
Així mateix, a partir de I'exercici 2001 s'aplica el procediment d'enregistrar en el Compte de
Perdues i Guanys de la CSPTles despeses i ingressos realitzades i finan,ades amb aquests fons.

Credits: el saldo del 2013 correspon a I'import pendent de rebre de la comunitat europea en
concepte subvenció del projecte RESSEPEamb durada de quatre anys.
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9.1.b) Actius financers a curt termini, excepte inversions en el patrimoni del grupo multigrup i
associades.

Credits, derivats i altres
Categoria 2013 2012

1.- Préstecs ipartides a cobrar
Deutors Prestació Servei 56.153.057,66 54.691.710,71
Deutors Varis 2.625.951,43 3.989.856,39
Administracions Públiques 20.239,32 19.003,08
Credits atorgats 0,00 0,00
Altres Partides Deutores 3.837,73 19.682,77

Total 58.803.086,14 58.720.252,95

Els deutors per presta ció de serveis a data 31 de desembre de 2013, presenta la següent
composició:

Concepte 2013 2012
5.C5. i altres entitats públiques 53.673.707,98 51.922.318,18
Altres deutors per prestació de serveis 2.479.349,68 2.769.392,53
Total deutors per prestació de serveis 56.153.057,66 54.691.710,71

Segons el Concert establert amb el Servei Catala de la Salut, les estades en curs a 31 de desembre de 2013
no poden ser facturades fins a la data d'alta del pacient. A 31 de desembre de 2013 l' import de les estades
en curs és de 274.767,25 €, havent-ne efectuat la valoració de les mateixes al preu d'alta marginal.

la composició de saldo del SCS i altres entitats públiques és la següent:

Concepte

ICASS-ICS
Fac\. Abril
Fact. Maig
Fact. Juny
Fact. Juliol
Fact. Agost
Fact.5etembre
Fact. Octubre
Fact. Novembre
Fac\. Desembre
Incidencies 2010
Incidencies 2012

31

Import 2013

822.663,99

169,33
-16.621,48
22.620,74
27.526,68
59.313,02
292.977,57
262.281,37
175.934,93
-1.496,56

-41,61

Impar! 2012

691.693,10
7.085,94
24.495,53

21.927,94
32.807,08
40.968,91
108.422,04
246.137,79
211.344,43
-1.496,56
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Conceple Impor! 2013 Impor! 2012

5C5 52.851.043,99 51.230.625,08

Fac!. Gener 419.868,35
Facl.5elembre 3.840.392,65
Fact. Octubre 16.982.503,45 13.356.477,07
Fact. Novembre 16.342.846,07 16.383.919,47
Fact. Desembre 16.789.291,91 17.167.300,71
Fact. Regularitzacions 426.961,53 8.133.647,90
Provisions 1.643.902,87 -450.835,76
Abonaments -3.966.101,98 -3.359.884,31
Facturació 2012 371.379,14

TOTAL5C5i Allres Enlilals Públiques 53.673.707,98 51.922.318,18

Deutors Varis, inclou

• Els drets derivats de I'imcompliment de contracte de Unit 4 (anteriorment Agresso Spain, S.L.,
en concepte deis treballs realitzats per a la implantació d'un sistema informatic de planiflcació
de recursos empresarials (ERP) en virtut del contracte adjudicat pel Consell de Govern de la
CSPTen data 5 de novembre de 2008.

En el 2012 es presenta proposta de resolució de contracte amb la societat «Unit 4» per
incompliment deis terminis pactats en el contracte. La Comissió Juridica Assessora de la
Generalitat de Catalunya el 20 de desembre de 2012 aprova dictamen 415/12 sobre la
Resolució del contracte. D'acord amb aquest dictamen, es procede ix a traspassar el saldo de
440.379,70€ comptabilitzat a I'immobilitzat a un compte de drets de cobrament.

UNIT4 ha impugnat aquesta resolució contractual i demana la seva suspensió cautelar durant
la tramitació del procés. El jutjat ha acordat mitjan~ant interlocutoria de 2 d'octubre de 2013,
una suspensió parcial de la resolució impugnada, en virtut de la qual UNIT4 ha de pagar al
conjunt de les entitats de la CSPT500.000€, sens perjudici del que s'acabi decidint judicialment
respecte de la procedencia o no de la liquidació practicada.

• L' aportació per inversió del POPT com a drets reconeguts i pendents de rebre per
2.352.428,26€ corresponents a part de I'aportació del 2013 i els in~e5S!Í~ctivament
Iiquidats a I'entitat bancaria, a 31.12.13 i que resten pendents d¿,-r:é1if~~~nció per

80.575,00(' ~¿¿ ',~~~' -~,o I.~~,'. .•. " ...-1.
!t' ,.~';'. , '1 ,n
l~ ~~J ~,
1 UJ ~ tiOAC NUIIl S0205 -J m
0:n BAACELONr...U¡ 52
"¿? 'M g5;f
~~ .<.;:: r--.~¡
:'>/""'.. ~ ~c:II
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Les administracions públiques deutores a data 31 de desembre de 2013 es composa de:

Concepte Import 2013 Import 2012
H,P. IVAsuportat 419,07 749,07
H.P. Retencions i pagaments a compte 19.820,25 18.254,01
Total Administracions Públiques Deutores 20.239,32 19.003,08

Credits atorgats :

Atesa la necessitat de procedir a la regularització deis imports consignats comptablement a CLSAlE
com de primera instal-lació fins a 31 de desembre de 2007, per la incorporació del nou Pla General
Comptable i amb la finalitat que aquesta circumstimcia no comportes la practica reducció del
capital social a zero, els partícips , van acordar procedir a concedir cadascun d'ells, a CLSAlE un
credit participatiu que, en el seu conjunt suposés un efecte neutre a l' esmentada regularització
comptable. En aquest sentit la CSPTva concedir en data 8 de Maig de 2008 un credit participatiu a
CLS AlE import de 383.328,91 Euros. Aquest préstec venia a subsumir i ampliar el previ préstec
concedit a I'any 2007.

9.l.c) Passius financers a lIarg termini

Derivats i altres

Categoría 2013 2012

1.- Débits i partides a pagar

Moratoria 5eguretat Social 4.342.091,52 4.342.091,52

Diposits Residents Albada 860.387,04 846.053,52

Fiances i diposits contractes 176.258,21 166.306,05

Deutes a lIarg termini trasnsf 5ubv 343.038,50 413.804,99

Deutes a Ilarg termini 5.400.000,00 6.300.000,00

Total 11.121.775,27 12.068.256,08

Moratoria de Deutes amb la Seguretat Social

, En I'exercici de 1996, es va procedir a regularitzar comptablement el deute amb e~~s de
la Seguretat Social regularitzant els interessos i recimecs amb contrapartidw¡;¡;~:~.aJ i
reflectint excJusivament el deute del principal, d'acord amb la concessió d 1'¡fí' mp~rá~~a 1:l~~
esmentats Organismes, per un import total de S.730.493,67 €. ('I!I! ~i( " ;,~i1i 1¡ii;"rlt'!~'5- (J>o ....-.;;: o

\.1J ; P.DAC NUm. &:1200 "m
En data 29 ~'.octubre de 20?1, la Direcció General de la Tresoreria de I ~~tJrlltBtft~i~ Y.
resoldre rectificar la resoluclo de lS de febrer de 1996, en la que es conc Iii> 't<! morator¡N AG

~/.~ú'..;. ~~~/)
33 °o~<l'",<\\-
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deute amb l' esmentat organisme, fixant l' import del principal de deute en 5.654.772,38 Euros,en
virtut de la sentencia de data 11 de juliol de 2001, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Madrid. En conseqüencia, la CSPTva procedir a minorar el deute amb els Organismes de la
Seguretat Social en l' import de 77.884,93 Euros, d'acord amb allo que s'establia en l' esmentada
resolució.

Durant el període de execució del deute han estat obtingudes successivesampliacions del període
de carencia que han estat concedides per l'Administració de l'Estat.

Endata 16 de gener de 2014 ha estat sol.licitada, novament a la Direcció Provincial de laTresoreria
General de la Seguretat Social, "ampliació del període de carencia fíns a 20 anys, des del dia 1 de
Gener de 1995, fins al 31 de Desembre de 2014. Així, com I'ampliació del període d'amortització de
la moratoria fins a 10 anys, des del dia 1 de Gener de 2015, fins al 31 de Desembre de 2024,
d'acord amb la Disposició Addicional vuitanta-tresena de la L1ei22/2013, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per I'any 2014 (BOEnúm. 309 de 26 de desembre) i, allo que
disposa I'apartat 1.2ª de la disposició addicional primera de la Ordre TAS/1562/2005, de 25 de
maig (B.O.E.número 130 de 1 de juny).

En I'exercici 2008 d'acord amb les normes de valoració del NPGCes va procedir a minorar el deute
amb la Seguretat Social, per la morato ría concedida en el pagament de quotes anteriors a 1995.
Lasituació del deute es la següent:

DeuteL1arg
Termini Reserves DeuteTotal

MoratoriaSeguretatSocial 4.342.091,52 1.312.680,86 5.654.772,38
Total 4.342.091,52 1.312.680,86 5.654.772,38

Diposits residents Albada

Correspon a l' import en el passiu deis diposits que es detallen en I'apartat 9.1.a) d'aquesta
memoria.

Deutes a lIarg termini transformables en subvencions:

Correspon principalment a I'import del projecte europeu RESSEPEamb durada de quatre anys.~-.
~~~-"1/ ) ..~~"1i/'r LO '.

j/_e/.; !.....j~ ¿... ':\
, Deutes a Ilarg termini. //(J..~ J~~~~(.~~

1I .'!? ':~{y.lv.(1 ,,, )
El préstec de lIarg termini descrit a la nota 5 de la memOria es merita a un(tlpus d'ilitiifes de'b :

, '- .••• BOAC NUlf, S02IX. .....i rn i
UJ :> .

Euríbor 90 dies més un diferencial de 0,90. Elvenciment per anysd'aquest prés :. ~s e"1~e~8Wht;E J
<Db /2:h¡
\l) ~ú' :s'r://
'/.o ~t.o d',.:5'O ll1JRS -<> ,.
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Any Import
Curt termini

2014 900.000,00
Total e/t 900.000,00
L1arg termíni

2015 900.000,00
2016 900.000,00
2017 900.000,00
>2017 2.700.000,00

Totalll/t 5.400.000,00
Total 6.300.000,00

9.1.d) Passius finaneers a curt termini

Deutes amb entitats de
credit Oerivats i altres Total

Tancament Tancament Tancament Tancament Tancament Taneament
Categoria 2013 2012 2013 2012 2013 2012
1.- Debils i portides a pagar
Préstecs Entitats Financeres 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
Creditors empreses del grup 244.858,19 343.531,39 244.858,19 343.531,39
Creditors per Inversions 541.838,42 3.755.309,50 541.838,42 3.755.309,50
Credo per compres o serveis 55.972.188,83 47.130.083,32 55.972.188,83 47.130.083,32
Adminislracions Públiques 4.571.878,34 5.183.654,81 4.571.878,34 5.183.654,81
Remuneradons pend pag 5.871.608,61 10.437.727,46 5.871.608,61 10.437.727,46
Allres passius 11.625,04 2.000.953,81 11.625,04 2.000.953,81
Total 900.000,00 900.000,00 67.213.997,43 68.851.260,29 68.113.997,43 69.751.260,29

Entitats Finaneeres

El saldo de I'epígraf d' Entitats Finaneeres correspon al saldo a eurt termini del préstee de
9.000.000€ per reaJitzar la segona fase d'ordenació del conjunt hospitalari del Pare TauJi (POPT2).
L'amortítzació d'aquest préstee es de 900.000€ anuals. Informaeió detallada en el punt 5.

Altres passius T5,,1' Dr¡

En el 2012 eorrespon, prineipalment, al saldo de la pólissa de eredit que es de ilI"a'~~~ e
co¡'¡aboraeió amb la GeneraJitat de Catalunya, en el model de gestió de i~[B'ore/.\~~G£~Porafll
basat en un sistema de eash-pooJing, de data 18 de juny de 2008. Ie "í,*- (J>~

UJ -; ROAC Num smDG -.J mo~ BARCELONA ...." ('")
_ V ¡p J:;.
t.'") ("l £:1 :i!/i'v..I U> ,ro-

;. "1.s- ~~
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L' import disponible i I'import disposat d'aquestes operacions per al 2013 es detalla a continua ció:

I Pólissa Credit
BBVA

Disponible
12.512.817,00

Disposat
0,00

EII saldo positiu 1.432.992,38 s'ha registrat en un compte d'actius Iíquids equivalents.

per al 2012 van ser:

PólissaCredit
BBVA

Disponible
12.512.817,00

Disposat
2.015.745,49

Administracions Públiques

El saldo creditor amb les Administracions Públiques inclou la liquidació de I'impost sobre el vaior
afegit; les retencions en concepte de I'impost sobre la renda de les persones físiques i les
cotitzacions a ia Seguretat Social, aquests imports corresponen al mes de desembre.

Remuneracions pendents de pagament

Esel saldo de les remuneracions pendents a liquidar al personal en el decurs de I'exercici següent.

gener

Previsió pagament
juny
abril

febrer

Extra
Restitució paga extra 2013
Complement aten ció continuada
Variables
,. Responsabilitat de guardies +Cap de Guardia Corporatiu
• Guardies
,. Guardies especial s
,. Dissabtes, Diumenges i Festius
,. Festius especials
* Hores extres ¡suplencia dia i nit
Cobertura vacances corresponent 2013
Plus Festiu Especial -Paga Lineal Nadal
Reconeixement activitat quirúrgica tardes
Provisió Tutors MEF
Reconeixement a la Participació i al compromís
Nomina Diferencies
Docencia
TOTAL

36

Import
2.258.649,42
1.794.192,47
262.725,63

1.011.113,58
3.903,58

521.000,00
26.700,00
358.275,00
99.450,00
1.785,00

126.443,17 gener
26.775,00 gener
26.576,25 ~ener
75.411,00 ~",,;~,,;e14
12.500,00 /;¡f?' .f~~íbl)
105.599,70 (,!5: ;!~~~~erí~t
171.622,39 jIf!i .~,,~~4'201~ ~I

5.871.608,61 .,.,HOACNum. SO~05 .!n.
LJ:p tlI-lKL:t:lUNA '-? t )1
_'P (,o).h

I.Dh gi;!
v.>v-. "r-.."¡
~/.'9'.r SC:::/J

0o"ÓT)flrYi6ó""" {i'
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Com a conseqüéncia de la situació generada per les disminucions d'activitat i tarifes aplicades pel
CatSalut, provocant una disminució d'ingressos a la CSPT, i amb I'objectiu de minimitzar I'afectació
al nivell d'ocupació, tot assegurant la sostenibilitat de la institució, el 26 de juliol de 2013 s'acorda
amb ei comité d'empresa que "Excepcionalment es reduira la retribució anual en una quantitat
equivalent a la que el treballador tingues dret a cobrar coJi1 a paga extraordinaria de Nadal, si bé
aquesta quantitat es podra recuperar, total o parcialment, en funció de I'assoliment de I'equilibri
pressupostari i financer"

Para/.lelament, la Corporació, es compromet a promoura totes aquelles accions al seu abast per
incrementar els ingressos, amb I'objectiu de millorar la situació económica de la Institució.

9.2. Altre informació

9.2.a) Entitats del grup i associades

En el 2013 les dades més significatives de les Entitats associades, es detallen a continuació

Societat % Participa ció Capital Reserves Resultat

2013

a)Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis,S.A. 100% 1.460.200,00 779.148,21 54.266,20

b)Udiat CentreDiagnastic S.A. 100% 2.860.900,00 119.779,75 784,87

c)FundacióPare Tauli ----------- -----------

d)Caardinació LagisticaSanitaria A.I.E. 32% 224.000,00 .22.757,89 76.666,10

A I'any 2012:

Societat % Participa ció Capital Reserves Resultat

2012

a)Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis,S.A. 100%

b)Udiat Centre Diagnastic S.A. 100%

c)FundacióPare Tauli ._••_--...

d)Caordinació Lagistica Sanitaria A.I.E. 32%

37
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al Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis,Societat Anonima:

La CSPTes troba vinculada amb la societat "Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis, Societat
Anonima Unipersonal", la qual té com a principal activitat la prestació de serveis de manera directa
o indirecta adre~ats a la gent gran i amb la finalitat de donar suport, assistencia personalitzada i de
qualitat. D'acord a I'escriptura de constitució de l' esmentada societat en data 29 de desembre de
1998, davant el Notari de Sabadell D. Máximo Catalán Pardo i amb el número de protocol 6.811, i
en la que I'únic accionista és la CSPT.

b) Udiat Centre Diagnostic, S.A.:

La CSPTes troba vinculada amb la societat "Udiat Centre Diagnostic, S.A.", la qual té com a
principal activitat la prestació de serveis sanitaris diagnostics i terapeutics de manera directa o
indirecta i, en especial, amb caracter enunciatiu que no limitatiu , serveis de diagnostic per la
imatge, de radio logia, de laboratori c1ínicí d'anatomia patologica, de diagnostic i terapia d'alta
tecnologia, de suport farmacologic i qualsevol altre d'analoga naturalesa, així com les activitats
d'investigació i recerca inherents a la mateixa.

L'entitat UDIAT CENTREDIAGNOSTICSAU és mitja propi de la CSPTde conformitat amb allo
establert a I'article 24.6 de la lIei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic i la
modificació estatutaria de la societat, de la que la CSPTes soci únic, operada per acord de la seva
junta general de data 02 de desembre de 2009 i posterior matisació de data 03 de mar~ de 2010,
elevada a públic davant el notari de Sabadell, senyor JuanJoséde Diego lsasaen data 20 d'abril de
2010 i número 718 del seu protocol. Envirtut d'aquesta consideració la CSPTva dictar en data lS
de juny de 2010 les instruccions unilaterals per les quals s'havia de regir aquesta relació. Amb
posterioritat i ja per I'exercici 2011, la CSPTi UDIATvan signar en data 21 de desembre de 2010 un
conveni sinal.iagmatic que regulava les relacions que, essent mitja propi, no es podien regir per
instruccions unilaterals.

c) Fundació ParcTauli:

La CSPTes troba vinculada amb la "Fundació Parc Tauli", la qual té com a principal activitat la
gestió de projectes i programes d'investigació, docencia i de formació de personal. D'acord al
conveni marc de col.laboració signat entre les dues entitats en I'any 1995, actualitzat al 2005,
mitjan~ant el qual s'estableix que la CSPTtransfereix a la Fundació Parc Taulí la gestió deis
projectes i programes de recerca i docencia que es desenvolupin en I'ambit deis sectors sanitari de
Sabadell.

38

:;>.i'TS DE:'
0~~C'O

9.2.b) Credits a Entitats associades !1 ,g.pr~,~~
Jf ~~>.f1:i 7J, \

Endata 8 de mar~ de 2000 es formalitza un credit de 3.321.947,45€ amb "¡'U£liatcerlt'feísDiagnli<k,
\

ll) "TI '-Ü1AI." (-¡Uffi. 02Qt; ; Tr'r l
S.A." concedit per la compravenda de I'immobilitzat directament vincu al; ~I pr-elJésNproilm:1U,__ yo ~ b i

lf) h g 5:."...v V. ¡-:. r-.~I
~.) '?ú' ~:s'~ ji

°o""orr=rY-<.{!'

El punt 20 es detallen les operacions mantingudes amb aquestes societats.
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amb un termini de reemborsament de 10 anys i un tipus d'interes de l' Euríbor més 0,75, revisable
semestralment. No s'han produ',t amortitzacions del principal des de I'any 2005.

En data 23 de febrer de 2010 "Udiat Centre Diagnostic, S.A." sol.licita una moratoria de 10 anys a
comptar des del dia 1 de gener de 2010 en el termini de devolució del principal pendent del
préstec que es de 1.021.602,47€, mantenint I'esmentat contracte la seva plena vigencia i essent
aplicables les seves clausules, excepte la data de termini final, que s'entendra referida a 31 de
desembre de 2019. ElConsell de govern de la CSPTla concedeix per acord adoptat a la seva sessió
de 7 d'abril de 2010.

9.3. Naturalesa i nivell de risc

Els administradors de la CSPTconsideren que les provisions registrades cobreixen adequadament
els riscos, i no s'espera que deis mateixos es des}Jrenguin passius addicionals als que hi ha
registrats.

10. Informació sobre els apla~aments de pagament realitzat a prove'idors. Disposició addicional 3a.

deure d'informació de la lIei 15/2010 de 5 de julio!.

L'entitat com entitat pública, té un saldo amb antiguitat igualo superior a 30 dies de la següent

composició

Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de
tancament del balan~

Exercici 2013 Exercici 2012
Import % Import %

Dins del termini legal 4.957.633,00 5,81% 4.935.921,34 7,02%
Resta 80.375.715,00 94,19% 65.370.600,61 92,98%
Total pagaments de I'exercici 85.333.348,00 100,00% 70.306.521,95 100,00%
Termini mig de pagaments 107 132
Ajornaments que a la data de tancament
sobrepassin el termini maxim legal 48.414.663,00 88,38% 35.574.089,23 73,25%
Calcul realitzat en base a 40 i 30 dies en 2012 i 2013 respectivament

De les factures pendents a 31.12.2013 s'han realitzat pagament per import de 46.951.626 € fins a 31
de mar~ de 2014. D'aquests 35.705.594,15€ corresponent al pagament de factures del~dors
que es van acollir a la segona fase del mecanisme extraordinari de pagament a pr~~.. ~~.¡:;aton el
Reial Decret-Liei 8/2013, de 28 de juny Q? ~~_ " ~~o ::.:?; ••.--!.,. .-J"

CI) ~~. ). rn

El pagament als prove'idors adherits al mecanisme financer s'ha efectuat els dlr~19i "_ ..~e febr~
extingint així el deute contret amb els prove'idors i generant un passiu/obligació ~e¿jt'/\!~;;M&arue!i
a favor de la Generalitat de Catalunya. En data 27.03.2014 s'ha Iiquidat a la Ge~h.~lttat de Cata192,,'f
17.850.003,21€. Resta pendent de liquidar 17.855.590,94€ ":)}'" ","''¡: ~

39 °o4~ói-<.,,{./
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11. Fans Prapis

Segans els ((AA aprovats en el exercici 2013 el detall es el següent:

Concepte Impor!
FansSocial 22.333.714,00
Reserves 1.312.680,86
Romanent 13.945.957,40
Resultats ExercicisAnteriors -24.837.936,66
Resultat exercici 2013 0,00
Total Fons Propis 12.754.415,60

La composició a 31 de desembre de 2012 era la següent:

Concepte Impor!
FansSocial 22.333.714,00
Reserves 1.312.680,86
Romanent 13.282.872,87
Resultats ExercicisAnteriors -24.837.936,66
Resultat exercici 2012 663.084,53
Total FonsPropis 12.754.415,60

12. Existimcies

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2013 i 31 de desembre de 2012 és la següent:

Tancament 2013
Det Net

2.114.303,96
26.886,76
240.261,81
180.873,89
189.248,42
1.446,62

18.216,15
0,00

78.358,53
8.537,06
2.950,09

37.176,35
49.510,37
41.884,50
33.664,30
74.327,44

Tancament 2012
DetBrut

2.114.303,96
26.886,76
240.261,81
180.873,89
189.248,42
1.446,62
18.216,15

0,00
78.358,53
8.537,06
2.950,09

37.176,35
49.510,37
41.884,50
33.664,30
74.327,44

Net

2.125.147,31
22.190,09
262.692,97
171.479,36
169.476,39

76,80
13.086,46

0,00
78.099,46

T
~ .098,53

"'~ "DIO,v<'~ ª¿g~,12
/j? f~5606\94

~ '[K)d¡~5.5~~)V6
UJ ,~ 48.5:i3!3(.) ~ ""'" ~1 I
UJ ~ f!OAC Num. s~~.8B~5
o ~ BARCElON;:' ~ d 1
-,.," 54& .' 6

":'>}"iO .•i~;{:!J
O,) '!Inoos <Y-<.,-

Brut
2.125.147,31

22.190,09
262.692,97
171.479,36
169.476,39

76,80
13.086,46

0,00
78.099,46
6.098,53
3.043,12
25.606,94
65.519,76
48.523,13
32.888,85
54.127,96

Existencies
FarmacsEspecífics
Material de Radiodiagn6stic
Cateters i Sondes
Material de Cures i Sutures
Material d'un Sol Ús
Reactius
Antiseptics i Desinfectants
Protesis
Altre Material sanitari de Con
Instrumentalsanitari
Petit Utillatge Divers
Queviúres i Begudes
'Vestuari iRober
Material de Conserv i Repa
Material de Neteja
Mat. Imp. i Altres PradoVaris
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Total
13. Situació Fiscal

I 3.018.057,13

OL7372239

0,00 3.078.057,13 I 3.097.646,25 0,00 3.097.646,25 I

l'entitat té oberts a inspecció per part de les autoritats fiscals, ies declaracions de tots els impostos als que
es troba subjecte pels darrers 4 exercicis. Si bé els criteris utilitzats en la preparació de les diverses
declaracions tributaries, podrien ser no coincidents amb els emprats per la Inspecció d'Hisenda, no
s'espera que s'acreditin passiusaddicionals de consideració com a conseqüencia d'una eventual inspecció.

En relació als tributs més significatius cal assenyalarel següent:

Imoost sobre Societats

la CSPTté la consideració d'entitat subjectivament exempta de l'lmpost sobre Societats en virtut
de I'establert a I'article 9.1.d) del Reial Decret legislatiu 4/2004 pel que s'aprova el Text Refós de
L1eide l'lmpost sobre Societats, i d'acord amb el criteri emanat de la Direcció General de Tributs en
la consulta vinculant número VOS91-11de 10 de mar, de 2011, en la que s'estableix I'exempció
subjectiva i total de l'lmpost sobre Societats en el cas d'un Consorci que es troba finan,at per la
Generalitat de Catalunya, i inclas en el seu pressupost, considerant que I'entitat té la consideració
d'entitat del sector públic de la Generalitat de Cataiunya.

La CSPT disposa de certificat emes per l'Agencia Tributaria en data 1 d'agost de 2013 que
textualment extableix la següente situació censal:
". Figura como entidad exenta del Impuesto sobre Sociedades.
• Consta como entidad no obligada a presentar declaración por el Impuesto sobre Sociedades."

Imoost sobre el valor afegit

En referencia a l'lmpost sobre el Valor Afegit, la societat es troba exempta del mateix per activitats
sanitaries i assistencials, d'acord amb I'article 13 del Reglament d'aquest importo No obstant,
aquesta exempció no abasta altres activitats que I'entitat desenvolupa, havent de liquidar IVA per
activitats no assistencials.

D'altra banda, atenent que la CSPTté dret a deducció de part de les quotes suportades en
concepte de I.V.A., s'ha procedit a I'aplicació del Regimde deduccions de la Prorrata, resultant per
I'exercici de 2013 en un percentatge del 1%.

Imoost sobre béns immobles.
Conseqüencia de I'aportació definitiva de béns immobles, realitzada per les Entitats consorciades,
la CSPT PareTaulí és titular de béns que van ser subjectes a aquest Impost, el qual va estar Iíquidat
integrament, pel període comprés fins a 31 de desembre de 2000. Els béns immobles destinats a
activitat assistencial de que és titular el consorci es troben exempts de I'IBI per Decret de
reconeixement exprés dictat per I'argan competent de l'Ajuntament de Sabadell ~. ~ ~'abri1
de 2001 i amb afectació especifica a les finques situades al Pare Taulí i alC~~\~t~L'igua
núm. 35 i tot de conformitat amb la modificació operada a l'Ordenan,a Mun,~al1:.~o~~l a
I'esmentat exercici i una vegada efectuada la transposició derivada de la m¿''M'fica4~lada~~a
lIei 39/1988 d'Hisendes locals en i'esmentada data i específicament laH~rodu"&iófJA'e1dag~r
Paragraf al seu aleshores article 64 ~j " .OAC N,m S0205..j m)-' O ~ BARCELONA vi O

-- l" "J'.b
(.'") ("'> (Ji;!'0) V. lo:. ,......'" 1.

./. '9'ú' -f?~<:' //
41 °o~~<:}J'-.!.{'é
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El consorci continua abonant I'IBI corresponent als seus immobles no directament afectats al
compliment de finalitats assistencials i en concret el reJatiu a les finques provinents del procés de
Iiquidació de la Fundació Hospital i Casa de Beneficencia de Sabadell i altres herencies rebudes.

14. Ingressos i Despeses

14.1. Despeses per Aprovisionaments i treballs realitzats per altres empreses o professionals

El detall de consum de farmacs, material sanitari, altres aprovisionaments i treballs realitzats per
altres empreses o professionals en els exercicis 2013 i 2012 és el següent:

Concepte Saldos 2013 Saldos 2012
Farmacs 34.423.913,68 32.165.672,99
Material Sanitari de Consum 15.352.197,02 14.656.597,09
Instrumental i Utillatge 234.376,73 89.853,39
Queviures 1.323.805,13 1.480.293,00
Vestuari i Rober 305.307,77 298.926,13
Altres Aprovisionaments 1.466.318,62 1.597.258,01
Treb. Real. altres Empr. o Pro. Assit. 23.338.647,61 24.170.709,60
Treb. Real.altres Empr. o Pro 5.159.129,37 5.096.049,74
Rápelsper Compres de Product -696.015,93 -681.787,70

Variació existE!ncies -167.508,67 111.606,52
Total 80.740.171,33 78.985.178,77

Composició de saldo de treballs realitzat per altres Empreses assistencials i no assistencials:

Concepte Import 2013 Import 2012
Serveis assistencials 23.338.647,61 24.170.709,60
Metges Consultors 464.574,18 478.100,90
Serveisde Laboratori 6.393.965,17 7.293.460,59
Gestió Sancde Sang 143.227,53 150.133,68
Serveisde Laborator; - Altres 44.927,61 32.333,72
501TAC- Altres 680,46 0,00
501RM - Altres 524,92 782,75
501 Ecografia - Altres 1.037,10 2.401,60
501 Endoscópia - Altres 0,00 2.385,00
501Medicina Nuclear - Altres 430,50 861,00
Serveis d'Ambuláncies 3.428,00 3.221,00
501TAC 2.707.085,29 2.514.342,02
501 RM 1.918.847,07 1.705.433,35
SOiMamogr. Screen. 476.239,26 576.083,80
501Mamografia I:':c~::<c "'.M'." 389.204,35
501 Ecografia <Q ~ <?,t.'4D7.405,38 1.506.589,65o: :r;,; -(":'-~. ~ \
501 Rad. Intervenc. 5? r'~ 1"f1i.~~.830,75 1.666.785,42
501Rad. Intervenc. Altres CIi fE ~f7'~ m'992,57 449.640,62
Neu rointervencion isme 1 Ü -r. fh f\C Non¡. ${l205 ...i $2 .496,82 414.236,34UJ;:. , .

Radio. Convencional ::. ~ 3ARCElON,A:? .. 803,46 2.260.548,42
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Radio. Convencional - Altres
501 Tomografia (PET)
501 Medicina Nuclear
Serveis de Pato logia
Serveis de Patologia - Altres
501 Altres Exploracions
Altres Serveis UOIAT
C.E. Transits
Serveis Assistencials S.M.

TRES CENTIMOS
DE EURO

8.806,00
253.430,10
665.811,08

1.955.438,99
163,00

66.203,46
115.222,27

1.636.246,03
30.020,78

OL7372240

8.676,00
206.440,00
656.406,20

2.186.130,51
715,82

76.348,41
-372.381,00
1.930.361,13
31.468,32

Serveis no assistencials 5.159.129,37 5.096.049,74

Serveis de Bugaderia 1.236.115,32 1.199.728,13
Serveis de Neteja 458.924,63 467.013,75
Serveis de Seguretat 379.959,36 376.078,88
Serveis d'Alimentació 0,00 6.690,42
Serveis de Formació 275.616,68 262.492,09
Formació professional treball 87.999,14 78.353,38
Unitat Oocent 177.365,24 155.535,22
Serveis Esterilització 946.417,80 880.141,41
5erv.Oigitalització/Trac.HHCC 0,00 71.266,10
Serveis Direcció Tecnica 272.327,42 283.177,12
Serveis logístic i de Distribució 1.321.903,78 1.315.573,24
Serveis d'Atenció lúdica Infantil 2.500,00 0,00

Total 28.497.776,98 29.266.759,34

14.2. Carregues Social s

El detall de les cimegues socials deis exercicis 2013 i 2012 ha estat la següent:

Concepte Saldos 2013 Saldos 2012
Seguretat social empresa 25.952.979,38 26.622.282,15

Carregues socials 25.952.979,38 26.622.282,15

14.3. Serveis exteriors

Concepte
Lloguers
Reparació i Conservació
Serveis de Profeso Independent
Transports
Primes Assegurances
Serveis Bancarís i Similars
Publicitat, Propaganda i Relac
Subministraments
Altres Serveis
Altres Serveis Exteriors

Saldos 2013
625.928,73

2.576.939,66
348.310,46
35.268,01
320.717,08
4.453,89

125.355,30
2.209.642,38
693.504,39

6.940.119,90

43

Saldos 2012
673.481,66

2.600.646,09
330.511,86 ~~
37.619 84 ~",p::~o<ó~
371.542:.~7 '~~ •.~~\ o~
1.873,68..? ~~ J ;,

131.ooo!bQi :,' .,'. ti'

2.251.59i~~. HOACNum.$0205 ...i ~j:t [) BARCElONA "j ()

815.872) '. ",. .h~ IS ¡;j~
7.214.145, ;~J''1. .;~/¡

O,:/{)17DRS ~-t
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14.4. Altres resultats

Concepte 2013 2012
Despesesexcepcionals -19.844,97 -3.203,20
Ingressosexcepcionals 37.350,54 1.478,19
Total 17.505,57 -1.725,01

Les despeses excepcionals corresponen principalment reclamacions per perdues, desperfectes o
robatori de bens de clients i els Ingressos a indemnitzacions de la companyia d'assegurances
descomptada la franquícia. En aquest exercici i derivat de la migració de les dades des de I'entorn
Navision 2013 al nou entorn Navision 2014, han estat traspassat a resultat extraordinaris les
regularitzacions de saldos.

14.S. Ingressos per prestació de serveis

Concepte 2013 2012
Servei Catalá de la Salut/ Ent. Públiques 198.532.781,43 201.542.003,02
Asseguradores i particulars 9.008.339,31 10.301.497,29
Total 207.541.120,74 211.843.500,31

Contractes de prestació de serveis amb c1ients.

Concerts d' Assistencia Sanitaria amb el Servei Cata la de la Salut.

A la data d'emissió deis Comptes Anuals del 2013 la CSPTha reflectit els ingressos assistencials en base a
les Cláusules Addicionals als concerts signats amb el Servei Catalá de la Salut, vigents per I'exercici 2013, i
en el que hi ha incorporada la provisió per la regularització corresponent al 2013 per import de
1.770.390,86€ i la previsió per penalització de la DMA per import de -202.330,22€

En data 1 de gener de 2013 fou formalitzat amb el Servei Catala de la Salut el conveni per a la prestació
d'assistencia hospitalária i d'aquelles especialitats que, d'acord amb el Decret 284/1990, de 21 de
novembre, s'han de prestar en I'ámbit hospitalari, establint-se la seva vigencia a partir de 1'1 de gener de
2002.

44
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Les prestacions d'Assistencia Sanitaria concertades a I'exercici 2013 amb el Servei Catala de la Salut són les
següents:

Clausula I Descripció

Atenció Primaria (contracte formalitzat ell d'abril de 2007)
42 Equips d'atenció primaria
43 Productes de suport diagnostics
44 Tires reactives
45 Promoció de la salut bucodental infantil
45 Programa d'atenció a pacients cronics d'atenció primaria

Aguts (contracte formalitzat ell de gener de 2012)

Activitat d'hospitalització, consultes externes, urgencies i tecniques,

15 tractaments i procediments especifics.

15 Protesis.
17 Tecniques, tractaments i procediments especifics.
18 Tecniques, tractaments i procediments especifics d'alta complexitat
19 Programes d'especial interes pel Departament de Salut:

- Programa d'atenció a les drogodependencies.
- Unitat funcional de la Sida.
- Programa d'extracció d'organs.
- Programa especial de reimplantant de membres.
- Programa d'urgencies d'hivern.
- Programa de cribratge del cancer de mama.
- Programa de bombes d'insulina.
- Rehabilitació neurologica i neuromuscular.
- Programa d'atenció a la dona
- Programa de cirurgia de I'obesitat morbida
- Programa d'hospitalització a domicili
- Programa prevenció c. Ginecologic
- Programa d'integració assistencial
- Consell Genetic

20 Programa objectius assistencials.
21 Medicació.
22 Contractació de productes no fina listes i de suport del procés diagnostic.
23 Programa d'atenció farmaceutica a pacients externs als hospitals
24 Programa d'atenció a pacients cronics de I'atenció especialitzada
25 Atenció a la insuficiencia renal.
25 Docencia postgrau (especialistes en ciencies de la salut) i recerca.
27 Docencia de postgrau per a la formació especialitzada en infermeria i

ginecologia (llevadores).
29 Programa de dialisi peritoneal

45
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Salut mental (contracte formalitzat ell de gener de 2012)
11 Internament d'aguts.
12 Hospitalització de Subaguts (nova clausula 2009)
13 Hospitalització parcial per adolescents.

14 - Atenció especialitzada de salut mental per a la població adulta (majors
de 18 anys). Centre de salut mental d'adults de Sabadelll.
- Consultes periferiques població del subsector de Castellar del Valles.
- Atenció especialitzada de salut mental per a la població adulta (majors
de 18 anys). Centre de salut mental d'adults de Sabadellll.
- Atenció especialitzada de salut mental per a la població infantil i juvenil
(de Oa 18 anys).

- Consultes periferiques població del subsector de Barbera del Valles.
Infantil i juvenil - Castellar del Valles infantil i juvenil.
- Consultes periferiques població del subsector de Cerdanyola
(infantojuvenil).
- CSMIJ - Cerdanyola - Ripollet (Salut Mental)
- Consultes periferiques Barbera del Valles (Salut Mental)

lS Atenció de rehabilitació per a la població major de 18 anys. Centre de dia
d'adults de Sabadell.

16 Unitat de crisi.

17 - Programa d'atenció específica als trastorns mentals severs. CSMA de
Sabadelll.

- Programa d'atenció específica als trastorns mentals severs. CSMA de
Sabadell 11.
- Programa de suport a les residencies propies i concertades de la
Direcció General d'Atenció a la Infancia i l'Adolescencia (DGAIA).
- Urgencies psiquiatriques.

- Programa de suport del centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)
Sabadell al Centre d'Educació Especial (CEE)Francesc Bellapart a Sabadell
per a I'atenció a la població infantil i adolescent escolaritzada amb
trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns greus del
comportament.

- Programa de suport del centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)
Sabadell als centres d'Educació Especial (CEE)Geroni de Moragas de
Cerdanyola del Valles per a I'atenció a la població infantil i adolescent
escolaritzada amb trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns
greus del comportament.

- Programa de rehabilitació per a la integració de persones que pateixen I'"TS O
un trastorn mental sever en pisos assistits. (2 Programes). Co.,,0j'~ 00

- Programa de suport al centre de desenvolupament i atenció preco~. f1f 'iij¡'J~' %
v (¡I~J,..."\. .-\

Programa d'atenció integral en els serveis de rehabilitació comunitari.$ "t!'-,;;;' if 'JJ
PI d .. d"d I't t ¡rO ~ oa e servels In IVI ua r za . { UJ : HOAC Num $0205 •..• rn
Programa d'atenció específica TMG infants i adolescents (2 programe Re - BARCElONA :::.Q

\ _ {"l Q: •••.•

\~~ 12):'¡
.. %- ~("..I)
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(Salut Mental)
- Programa de salut i escola (Salut Mental)
- Programa suport a la població adolescent d'alt risc (Salut Mental)

19 Programes de formació de salut mental.
20 Programa de formació d'interes especial (AFIE) per a I'SCS.

Vida als anys (contracte formalitzat el1 de gener 2012)
14 Pla integral d'urgencies de Catalunya en relació a I'ambit de I'atenció

sociosanitaria. De gener a mar~.
15 Unitat de lIarga estada (modul sanitari).
16 Unitat de Convalescencia (modul sanitari i social).
17 Unitat de Cures Pal.liatives (modul sanitari i social).
18 Hospital de dia (modul sanitari).
19 Programa d'atenció domiciliaria equip de suport-PADES Sabadelll.
20 Programa d'atenció domiciliaria equip de suport-PADES Sabadellll.
21 Programa d'atenció domiciliaria equip de suport-PADES Sabadelllll.
22 Unitat Funcionallnterdisciplinaria Sociosanitaria de Geriatria.
23 Unitat Funcionai Interdisciplinaria Sociosanitaria de cures pal'liatives.
24 Avaluació integral ambulatoria en geriatria, cures paHiatives i trastorns

cognitius.
25 Programa Integra ció assistencial
26 Atenció a processos subaguts

Concerts d'assistencia Sanitaria amb l'lnstitut Catala d' Assistencia i serveis socials.

Les prestacions d'Assistencia Sanitaria concertades per a I'exercici de 2013 amb l'lnstitut Cata la
d' Assistencia i Serveis Socials són les següents:

1. Programa d'Atenció Domiciliaria Equip de Suport (Pades).
2. Serveis Sociosanitaris de lIarga Estada-Modul Socia 1-.
3. Hospital de Dia-Modul Social-.
4. Atenció preco~
5. Programa d' Avaluació de la dependencia (SEVAD)
6. Centre d' Atenció als Discapacitats (CAD)

Conveni de col.laboració amb l'lnstitut Catala de la Salut.

En data 7 de gener de 2005 es va formalitzat un conveni de col.laboració entre l'lnstity ,Jo¡f1l1 _ce' Salut i
la CSPT relatiu a la prestació de les proves de suport diagnostic sol.licitades pelsl/d!fe~~~ s de
l'lnstitut Catala de la Salut. En data 27 de novembre de 2013, s'estableix un imp~&;ot~1~ l'e~Cici
2013 de 3S7.889,48€. ~$ if,,~ f;,u r~ o

UJ ;' HOACNl!m .5:mE ...1 m
O '55 BARCELOU!.. ';;l IÍJ
_-7 ~2.

~

••) e: t"f ~

v) -v. 1~;::'''J¡
\:.J.; ~-? ,£:j':!'~'/!
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15. Provisions i Contingimcies

15.1. Provisions reconegudes i contingimcies

Els moviments de les provisions reconegudes en I'exercici 2013 van ser:

Concepte Saldo 31.12.2012 Dotacions Aplicadons Saldo 31.12.13

Provisions per contingencies amb personal 4.847.002,79 3.287.660,33 -3.080.778,48 5.053.884,64
Total provisions 4.847.002,79 3.287.660,33 -3.080.778,48 5.053.884,64

En el 2012 han esta!:

Concepte Saldo 31.12.2011 Ootacions Aplicacions Saldo 31.12.12
Provisions per contingencies amb personal 4.133.559,37 735.115,87 -21.672,45 4.847.002,79
Total provisions 4.133.559,37 735.115,87 -21.672,45 4.847.002,79

Provisions per contingencies amb personal

Es corresponen a aquells passius que resulten indeterminats respecte al seu import o a la data en
que s'han de cancel.lar i durant I'exercicl 2013 es composen principalment de:

Concepte Import
Provisié demanda guardies 1.826.224,31
Provisié desenvolupament professional 50.487,83
Vacances 3.177.172,50
Total 5.053.884,64

1. Demanda hores guardia.

Com a conseqüencia de la sentencia del Tribunal Suprem de 23 de mar~ de 2011, en la que

desestima els recursos de cassació interposats per la UCH i CHC, contra la Sentencia dictada el dia

19 d'octubre de 2009 per la Sala del Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en

relació al conflicte col-lectiu instat per ambdues entitats en relació a la retribució~ guardies

mediques, regulada a J'article 37.13 i Annexa 3 del Vlle CONVENI COl.l~~~.HUP, i

comunicada en data 12 d'abril de 2011 de la reafirmació de la sentenciahl'tri .uliJ!k, ~~~ es

confirma que les hores realitzades en servei de guardia de presencia que i~ede~l6:tf,a j6f~~da
anual de 1.826 hores i 27 minuts, han de ser retribu'ides com a hores or~:ie;a,si~~A~~r~~&II} •. bns

~

o'ii BARCElONA ~~-'v "".:b/
l<) (") g .i.""
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Conveni, per aquest motiu s'ha realitzat una provisió per afer front a les possibles carregues que

es derivin d'aquesta sentencia.

Les reclamacions interposades son:

49

•

•

•

•

•

Reclamació formulada per 79 facultatius de les guárdies realitzades a I'exercici 2005 i
següents. En data 20/09/2011 es va rebre la sentencia núm. 411/2011, que condemnava a
la Corporació a I'abonament de la quantltat de 961.923,68€. Aquesta sentencia es va
recorre, resultant una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data
10/04/2013 estimant parcialment el recurs de la Corporació. I condemnat només al
pagament de 116.985,58€.Actualment la part social ha anunciat recurs davant Tribunal
Supremo Pendent admissió a trámit.

Reclamació formulada per 1 facultatiu de les guárdies realitzades a I'exercici 2006 i
següents. En data 28/12/2011 es va rebre la sentencia núm. 556/11, que condemnava a la
Corporació a I'abonament de la quantitat de 17.787,18€. Aquesta sentencia es va recorre,
resultant una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de data 26/04/2013
estimant parcialment el recurs de la Corporació i condemnat només a I pagament de
2.796,76(, Actualment hem anunciat recurs davant el Tribunal Supremo Pendent admissió
a trámit.

Reclamació formulada per 1 facultatiu de les guárdies realitzades a I'exercici 2007 i
següents. La reclamació és per un import de 4.824,07 més el 10% d'interes. En data
27/07/2012 es va rebre la sentencia núm. 340/2012, que condemnava la Corporació a
I'abonament de la quantitat de 14.704,29 Euros. Aquesta sentencia es va recorre, resultant
una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de data 26/07/2013 'estimant
parcialment el recurs de la Corporació i condemnant només al pagament de 5.172,17€.
Actualment hem anunciat recurs davant Tribunal Supremo Pendent Admissió a trámit.

Reclamació formulada per 18 facultatius de les guárdies realitzades a I'exercici 2008 i
següents. La reclamació és per un import de S7.618,45, i no es demana el 10% d'interes.
En data 08/03/2013 es va rebre la sentencia núm. 109/2013, que condemnava la
Corporació a I'abonament de la quantitat de 213.684,41 Euros. Aquesta sentencia es troba
en fase de recurs de suplicació davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya, estant actualment pendent de sentencia per part d'aquest Tribunal.

Reclamació formulada per 1 facultatiu de les guárdies realitzades a I'exercici 2009 i
següents. En data 28/03/2012 es va rebre la sentencia núm. 97 /2012, que~ nava a
la Corporació a I'abonament de la quantitat de 2.609,26€ més el 10% d}~~I5ej; . ora.
Aquesta sentencia es va recorre, resultant una sentencia del Tribunal S~IG,f-j~~I:-'
de Catalunya de data 09/12/2013 estimant parcialment el recurs 1t{~la ¡G?~ac~
condemnant només al pag~me~t d,e 32:,71€. Actualment hem an r.~atril&~l:!a.va~1
Tnbunal Supremo Pendent d admlsslo a tramlt. UJ ~ HOAC Num. S-3lC! ...i m

O ~ BARCEWN.l':. aj O
-- '¡'" ~ • .hl
<:-?\ ~ fS.£!"':)U" ,0.::,...."1,
. ,1'~ #,'" ~ //~ 4ú>-.. ~.°o~'''''' ~~
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• Reclamació formulada per 8 facultatius de les guardies realitzades a I'exercici 2010 i 2011.
Endata 04/02/2013 es va rebre la sentencia núm. 36/13, que condemnava la Corporació a
I'abonament de la quantitat de 51.620,90 Euros, més el 10% anual en concepte d'interes
per mora. Aquesta sentencia es va recorre, resultant una sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya de data 21/11/2013 estimant parcialment el recurs de la
Corporació. Actualment hem anunciat recurs davant Tribunal SupremoPendent admissió a
tramito

• Reclamació formulada per 1facultatiu corresponent a les guardies realitzades a I'exercici
2011, mitjan~ant la qual reclama la quantitat de 2.633,73 Euros.Actualment només tenim
assenyalat judici per al 15/05/2014 al Jutjat Social 1 de Sabadell.

• Reclamació formulada per 31 facultatius corresponent a les guardies realitzades a I'exercici
2011. La reclamació és per un import de 127.475,74 Euros, i es reclama el 10% anual
d'interes per mora. Eljudici esta senyalat pel proper dia 13/11/2014.

• En data 10/04/12 els delegats sindicals de la secció sindical de I'associació professional de
facultatius de la Corporació van interposat una reclamació administrativa per que es
declari el dret deis facultatius d'aquesta Corporació a que les hores de treball realitzades
en regim de jornada complementaria d'atenció continuada s'abonin les diferencies
economiques deis períodes que reglamentariament hi puguin tenir dret.Cal tenir en
compte que I'acció de I'APF ha caducat per haver transcorregut un any sense la
interposició de reclamació judicial.

Creiem oportú fer esment específic de la situació deis expedients judicials a data 31/12/2013, en
funció d'allo que ha establert la sentencia dictada en SalaGeneral pel Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya en data 10 d'abril de 2013 (rotllo suplicació 865/2012), en el sentit que les hores
superiors a la 1826,27, s'hauran d'abonar com a mínim, al valor del preu hora ordinaría de cada
professional. A l' import derivat de I'aplicació d'aquest criteri, I'esmentada sentencia, contempla
que es deduira el valor de DayOff en el que han incorregut els professionals, així com la deducció
del complement d'atenció continuada percebut per cada professional.

Malgrat la sentencia abans esmentada ha estat objecte de recurs per ambdues parts davant el
Tribunal Suprem, la qual cosa fa que la mateixa encara no sigui ferma, entenem que el valor d'una
sentencia dictada en Sala General justifica de forma adequada que la provisió deis procediments
judicíal es faci seguint estrictament el criteri marcat per la sentencia.

Amb aquest redactat, el que pretenem dir és el següent:

1. Que respecte de totes aquelles reclamacions que es trobin en fa~macíó
administrativa (no judicial), o que es trobin en fase judicial pero respeo{(fl~,;f~Ii:1ftcara
no s'hagi fet la provisió comptable ni la consignació judicial, aquesta s' :~ia~é,1f~~eg~~~eIS
parametres de la sentencia dictada en Sala General pel Tribunal s.qperiól~Lstí¿¡a) de
Catalunya en data 10 d'abril de 2013. ~"ROACNom S0203 ~:;;

o~ BARCELONlI ••.•o
-"V ...,-h.
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TRES CENTIMOS
DE EUROCLASE 8.'

., Jd
2. Respecte d'aquelles reclamacions que es trobin en fase judicial i ja estiguessin provisionades

amb anterioritat, en aquest cas caldria mantenir la provisió en els mateixos termes inicials,
fins i tot en aquells casos en que el Tribunal hagi decidit revocar la sentencia inicial i canviar-la
pel criteri de la Sala General. Aixó és coherent amb alió establert a l'article 203, apartats 1 i 2,
de la L1ei36/2011, de 10 d'octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social, que estableix que quan
la Sala del TSJ revoqui total o parcialment una sentencia, disposara la devolució de totes les
consignacions i del depósit, aixi com la cancel.lació deis asseguraments prestats (avals), una
vega da sigui ferma la sentencia, no abans. Per tant, caldra esperar a la fermesa de la sentencia
abans de modificar la provisió inicial.

Paral.lelament, cal tenir en compte que la Corporació va assolir en data 26/7/2013 uns acords,
amb la majoria de les forces sindicals integrants del comite d'empresa. En aquests acords, es fa
esment explícit de remissió a la normativa aplicable a l'Estatut Marc, entre altres normes de
referencia. En relació a la jornada, únicament es defineix el "quantum" de la mateixa. Per tant, el
Pacte Empresa, ha vingut a "desregular" la jornada d'atenció continuada (guardies), i en
conseqüencia, aquesta jornada (guardies) queda regulada per la norma Estatut Marc, per tant,
modifica substancialment els criteris aplicables amb la vigencia del VII conveni col-lectiu deis
Hospitals de la XHUP i deis centres d' Atenció Primaria.

Els acords tenen la seva vigencia entre 1 d'agost de 2013 i fins a 31 de desembre de 2014. En
conseqüencia tot faria pensar que la provisió de les guardies únicament hauria d'estar, tenint en
compte la corresponent proporcionalitat, per a les efectuades entre el 1 de gener de 2013. i el 31
de juliol de 2013. No obstant, tenint en compte que els acords han estat impugnats pel sindicat no
signant, i encara que la sentencia dictada en primera instancia ha donat validesa als acords, ia
Corporació ha decidit aprovisionar tot I'exercici 2013 sota el criteri general a que fa referencia la
sentencia de Sala General del TSCJde Catalunya, per un criteri de prudencia.

El calcul de I'estimació de la provisió es correspon amb el producte del total d'hores de guardia
efectuades per l'import hora promig entre el que es va abonar el seu dia i el que correspondria. El
calcul també inclou els interessos de demora per un import de 216.910€.

Al tancament de I'exercici 2013 es troba registrada aquesta provisió per un import de 1.826.267€

2. Provisió de vacan ces

La Corporació, fins a 31 de desembre de 2006, per practica consuetudinaria i seguint el criteris
establert en tots els convenis de la XHUP, en els que s'estableix que els professionals pel
gaudiment de vacances han d'haver prestat 6 mesos de serveis, aplicava co£ ,,,!3 u. eritació
de les vacances, 1 de juliol fins a 30 de juny de l'any següent. I.-.J~00
A partir de 1'1 de gener de 2007 i ates la necessitat de gestionar el temps dllba~~e ~. ~es
efectives de treball dintre l'any natural, estableix que les vacances es rrI.~1,t~r~~;'usr~ ~~íny
natural, de 1 de gener a 31 de desembre. ,? ~ BARCElON, ::: r:!¡

l') C: fS2;!!
v)Y'.... h:.¡-...."j-'"", ~""ce;
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Aquest canvi de criteri genera una situació diferenciadora entre aquells que prestaven serveis amb
anterioritat a la data del canvi de criteri 31/12/2006 i les noves incorporacions a partir del
1/1/2007. Ladiferencia rau que els primers van meritar vacances de 1'1de juliol i 31 desembre de
I'any 2006 i que no han gaudit, perque durant I'any 2007, varen gaudir de 30 dies naturals de
vacances igual que les incorporacions posteriors a 1'1de gener de 2007, quina meritació ha estat
en any natural, per tots.

Als efectes de compensar aquesta part meritada, s'ha establert, de comú acord amb a la
representació social, que a la finalització de la relació laboral per aquells professionals, amb
vinculació anterior al 1/1/2007, podran gaudir de 15 dies de descans, (lIevat que per causes de
for~a major no es puguin fer i en aquest cas es retribuirien). a més a més deis que els hi puguin
correspondre de I'exercici en el que causin baixa definitiva de la Corporació.

En aquest exercici s'ha fet un canvi de criteri i s'ha traspassat la provisió per vacances de curt
termini a lIarg termini.

3. Reducció salarial de 5%. Decret lIei 03/2010

Enopinió de la direcció es considera prudent no efectuar provisió comptable, tenint en compte les
nombroses sentencies que ja s'han anat dictant respecte a aquesta reducció salarial en empreses
amb naturalesa jurídica pública i principalment per la sentencia 268/2011 de 24/02/2014 en la que
diu "Conflicto colectivo. Reducción salarial del 5% en la Xarxa Hospitalaria de Utilización Pública y
de los Centros de Atención Primaria Concertados de Cataluña (XHUP/CAPC).No es aplicable de
forma autómatica al personal de entidades privadas concertadas. No se vulnera con ello el
principio de igualdad. Ladisposición final 3' del Convenio de la XHUPno tiene valor normativo, ni
contractural. Tampoco puede operar como condición resolutoria. No es invocable para esta
reducción directa de retribuciones la disminución de las aportaciones a los conciertos sanitarios,
que ha de hacerse valer en su caso por otras vias (arts.41 y 82.3ET). Sedesestima los recursos de
las organizaciones empresariales demandantes. La reducción de los salarios del personal laboral de
las entidades públicas incluidas en el Convenio de la XHUP es conforme a lo dispuesto en el
Decreto-ley 3/2010 de la Generalitat de Cataluña es ajustada a Derecho y no vulnera los arts.
28,37,86 y 149 de la Constitucón. Sedesestima los recursos de los sindicatos demandados."

4. Reclamació paga extra desembre 2012. Reial decret lIei 20/2012

Hi ha interposada Demanda de conflicte coHectiu formulada pels sindicats amb implantació al
sector, oposant-se a la decisió de la Corporació de no abonar la paga extra de desembre de I'any
2012 en aplicació del RealDecret-lIei 20/2012.

~.

Segons el nostre criteri, i tenint en compte que alguna resolució J'udicialJ'ah, ~Mf~6~fJle
r/ ((:-- "~...#./,,\~ '7 \'\

pels interessos deis treballadors, es considera for~a probable que la sentencial~e s?r,r~~~ diaar,
sigui parcialm.~nt estimatoria, al menys en allo que fa referencia a la part m /~ada ~~Jliom~,I\1
de la publlcaclo del RealDecret-L1el(Jullol2012). tiJ iJ "OAC "'m SOI05 -.i rn1

O ~ BARCELONA :ti 01
"2:' 'h t;- ?; 1;
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CLASE 8.' TRES CENTIMOS
DE EURO

No obstant aixó cal tenir en compte que les quantitats retingudes han estat objecte de retorn al
CatSalut, en compliment a les instruccions rebudes en el comunicat de la Direcció del CatSalut de
data 24.12.12 en la que Resol:
"Efectuar una retenció en la tramitació del pagament de la factura del mes de desembre a la
CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI pels serveis assistencials contractats, en import de dos
milions vuit-cents quaranta-quatre mil seixanta-set euros amb noranta-tres centims
(2.844.067,93€), corresponent al saldo net que acrediten les certificacions emeses per I'Órgan de
Govern de la Corporació Sanitaria Parc Tauli, de la UDIAT i de Coordinació de Logística Sanitaria AlE
de data 21 de novembre de 2012, en aplicació de les mesures de contenció de ies des peses de
personai previstes a i'article 2 del Reial decret Ilei 20/2012, de 13 de juliol, i l'Acord del Govern de
27.12.2012.

El saldo net correspon a I'import brut total de la paga extraordínarla de tot el personal de la
Corporació Sanítaria Parc Taulí, de ia UDIAT i de Coordínació de Logística Sanitaria AlE de quantia
6.076.629,53€, minorat en ,'import del pagament efectuat als treballadors de la Corporació
Sanitaria Parc Taulí i de la UDIAT en concepte de retribució variable per una quantia de
3.232.561,60€."

Alhora la UDIAT i Coordinació de Logística Sanitaria AlE han efectuat abonament a la CSPT per la
part que els hi corres pon retornar de la paga extra.

Per tant entenem que no caldria provisió comptable per part de la Corporació, ates que implicaria

una doble carrega comptable.

En el supósit de que la sentencia estimatória, ja sigui parcial o totalment, de la reclamació deis
treballadors, la Corporació Sanitaria Parc Tauli reclamara al Catsalut la devolució de la quantitat
corresponent deis ingressos per prestació de serveis que varen ser retornats.

5. Reclamació implantació jornada 37,5 hores setmanals derivada Disposició Addicional71!
L1ei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2012

El Comite d'Empresa ha formulat Demanda de conflicte coHectiu, oposant-se a la decisió de la
Corporació d'implantar la jornada setmanal mínima de 37,5 hores de mitjana en cómput anual, en
aplicació de la Disposició Addicional 71! de la L1ei de Pressupostos Generals de I'Estat per a 2012.
El judici esta senyalat pel proper dia 03/04/2014.

6. Impugnació acord post ultra activitat
""T5 DE:

Conflicte CoHectiu impugnant acord post ultra activitat. S'intrueix al JU
Z
¡in'~2&~,de'(~ ¡;~. ~_\\

Sabadell (Actuacions núm. 708/2013). En data 03/12/2013 es va rebre la sel)te,n~lrn1T"t1. 3q.¡.~3,
que desestimava la demanda interposada per al Sindicat de Metges de cai~~nya.~men'':' n
anunciat recurs davant Tribunal Supremo Pendent sentencia TSJ. \\ ~ \ HO;;R~~7o~~'"':JE

\ c.9 ¿-, ff i;!'
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16. Informació sobre medi ambient:

En consonancia amb el compromís amb I'entorn i la sensibilitat pel benestar de les persones, la CSPTva
decidir implantar un Sistema de Gestió Mediambiental basat en els models normalitzats ISO 14001:2004 i
reglament de la Unió Europea 761/2001 (EMAS 11),abastant les activitats i els serveis desenvolupats als
centres Vo edificis que la conformen. les directrius basiques del Sistema de Gestió Mediambiental de la
CSPTes concretaven en:

• Establir i mantenir al dia un sistema de gestió ambiental, fitxant anualment objectius i fites
ambientals i elaborant els programes adients per assolir-Ios.

• Complir amb la legislació ambiental vigent aixi com amb d'altres compromisos subscrits de forma
voluntaria per la direcció de la CSPT.

• Desenvolupar i implantar procediments de treball per prevenir, reduir i eliminar, en la mesura que
sigui possible, I'impacte ambiental derivats de les activitats de la CSPTamb I'objectiu de millora de
forma continua.

• Fer un ús responsable deis recursos naturals aixi com de qualsevol material emprat.

• Treballar per la minimització de la generació de residus tot potenciant, quan aquesta minimització
no sigui possible, el reciclatge o la reutilització deis mateixos.

• Formar i sensibilitzar a tot I'equip huma de I'organització fent-Ios particips de la nostra política
ambiental, per tal que desenvolupin les seves tasques amb el maxim respecte envers el medi
ambiento

• Informar i fer partícips als usuaris de la nostra política ambiental, per tal que facin un ús
responsable deis serveis.

• Difondre la política ambiental als prove'idors i contractistes per tal d'involucrar-Ios, en la mesura
del possible, en la gestió ambiental de !'organització.

l'entitat ha incorregut en despeses especials per a la minimització de I'impacte ambiental o protecció i
millores del medi natural les més importants són

DESPESA RECOLlIDA SELECTIVA RESIDUS 2013
Concepte

Materia Organica

Envasos Contaminats
Envasos L1eugers

Paper

Cartró

Especials

Total

54

Import

23.469,32
3.652,00
6.613,97

6.700,12
1.430,00
818,82

42.684,26
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DESPESA EN EFICIENCIA ENERGETICA
Concepte Import
Substitució per reposició d'equipament més eficient 4.581,06
Instal.lació de LEOS 34.688,70
Total 39.269,76

DESPESA EN EFICIENCIA DE CONSUM D'AIGUA
Concepte Import
Substitució per reposició d'equipament més eficient 6.643,55
Total 6.643,55

No hi ha comptabilitzada cap provisió per riscos ni per contingéncies possibles per a la protecció i millora
del medi natural.

17. Subvencions i donacions

L' import i caracteristiques de les subvencions, donacions i lIegats rebuts que apareixen en el balan~, aixi
com els imputats en el compte de pérdues i guanys són les següents:

eoncepte
5ubvencions en capital
Total Subvencions recollides a Patrimoni Net

5ubv. del ses, ICSi ICA55
5ubvenció Formació professional pel treball
5ubvenció Generalitat - Departaments
5ubvenció trasplantament órgans
5ubvencions ens locals
Altres subvencions a I'explotació
Programa Europeu
Total Subvencions d'explotació imputades directament a resultats

55

Saldo
31.12.13

39.123.436,61
39.123.436,61

80.575,00
251.825,45

0,00
951,32

1.308,75
47.104,85
75.839,49
457.604,8

Saldo
31.12.12
39.065.491,04
39.06S.491,04
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Les subvencions que apareixen en el patrimoni net han estat les següents:

Import Sanejat a Sanejat a Pendent
Coneepte Coneedit 31.12.12 Altes 2013 31.12.13 Amortitzar

Ajuntament de Sabadell (Sabadell Gent Gran) 601.012,10 263.490,29 0,00 0,00 337.S21,81
Fundació PareTaulí (Quirófan inteHigent) 221.439,00 138.399,75 0,00 22.143,96 60.895,29
Fundació LaCaixa( Ciberaula ) 54.896,00 47.692,95 0,00 6.578,40 624,65
Altres subvencions j donacions 745.378,47 276.156,57 18.052,06 59.404,52 427.869,44
Aportacions ses Projeete d'Ordenaeió PareTaulí 46.929.385,46 8.760.880,43 2.352.428,26 2.224.407,87 38.296.525,42

Total 48.552.111,03 9.486.619,99 2.370.480,32 2.312.S34,7S 39.123.436,61

Les característiques de les principals subvencions registrades són:

Projecte d'Ordenació Parc Taulí

Corresponent a l' esmentat a la nota 5 d'aquesta memoria.

Sabadell Gent Gran

Corres pon a I'aportació economica de 601.012,10 €, efectuada per l'Ajuntament de Sabadell,
segons el conveni de col.laboració formalitzat entre ¡'esmentada Corporació municipal, la
Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, la CSPT i la Caixa de Sabadell, per a la
creació d'un servei integral d'atenció a la gent gran en el marc del projecte "Sabadell Gent Gran,
Centre de Serveis", la qual fou aprovada per la Comissió de Govern de l' Ajuntament de Sabadell de
data 17 de novembre de 1999, la qual va ser efectiva en la seva totalitat en I'exercici 2001.
Aquesta aportació, si s'escau, es saneja anualment en funció de les pérdues obtingudes per la
societat "Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis, S.A." i, en base al percentatge de proporció que
representa aquesta subvenció sobre el total inversió en el projecte "Sabadell Gent Gran, Centre de
Serveis".

Quirofan intel.ligent

El 21 de desembre de 2005 la CSPTaccepta la donació realítzada per la Fundació Parc Taulí, de tot
I'equipament de I'anomenat Quirofan Intel-ligent que va adquirir amb dmec a la beca del FIS de
l'lnstitut de Salut Carlos 111.
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18. Negocis conjunts

En data 13 de febrer de 2006, es constitueix, "Coordinació Logística Sanitaria, Agrupació d'lnteres
Economic", a I'empara de la L1ei 12/1991 de 29 d'abril, segons es detalla en la nota 4.14 d'aquesta
memoria.

La composició de les participacions a 31 de desembre de 2013 és la següent:

Sacis
N. Participacions Total Capital

% Capital Socis
subscrites subscrit

Corporació Sanitaria Pare Taulí 224 224.000 32,00%
UDIATCentre de Diagnilstic, S.A. 126 126.000 18,00%
Total grup CSPT 350 350.000 50,00%
Institut Municipal Assistencia Sanitária 300 300.000 42,86%
Prestacions d'Assistencia Medica, S.L. 25 25.000 3,57%
l'lnstitut de Prestacions d'Assistencia
Medica al Personal Municipal de Barcelona 25 25.000 3,57%
Total grup IMAS 350 350.000 50,00%
Total 700 700.000 100,00%

Durant el 2013 no hi ha hagut moviments en la composició de les participacions de i'entitat.

Els principals saldos mantinguts amb aquesta entitat figuren desglossats en els presents comptes anuals.

19. Fets posteriors al tancament

Com a fets posteriors al tancament de I'exercici, el Consell de Govern ha aprovat per acord

• de 22 de gener de 2014, i remés per la seva aprovació per Decret, si escau, a la Generalitat de
Catalunya uns nous estatuts que contemplen tant I'actualització de les entitats actualment
consorciades, com la seva adaptació a la nova legislació que afecta als consorcis dictada des de
I'aprovació del text estatutari actualment vigent.

• de 19 de mar~ de 2014, el Codi de Bon Govern en aplicació, entre altres, de la lIei estatal 19/2013
de 9 de desembre, de transparencia, accés a la informació publica i bon govern.

No s'ha produ'lt cap altre esdeveniment posterior al tancament deis Comptes Anuals, qu . Iterar la
informació ni modificar la imatge de la entitat. .~~~~ ca"

,p ~J'~""~'"~o ,f~ "', ;\
'(¿ @¡( . ¡i '"jf¡ 1ji/ ,;.t~ (f)

U ~ o
w ;. flOAC Núm. Sfl2Ú'J ..i m
O ~ BARCElONA vi \)
_- V "'l" ..h
Ó c> g 5:'00)~ ; r--
./""'.. .ffi ~c:-57 O,}1)IlQRS <Y..•••\-
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20. Operacions amb parts vinculades

20.1. Les operacions realitzades durant I'exercici 2013 han estat:

Sabadell Fundaeió
Coneepte UDIAT Gent Gran,

Pare Taulí
CLS TOTAL

C.S.,SA
Ajuts rebuts 333.734,78 333.734,78
Vendes actius corrents 71.480,02 2.879,03 5.292,67 79.651,72
Prestació de serveis 60.109,10 94.749,95 606,43 155.465,48
Ingressos per interessos cobrats 28.505,25 8.191,82 36.697,07
Ingr. intereso meritats no eobrats 4.065,20 2.944,41 7.009,61

TOTAL 164.159,57 108.765,21 339.633,88 612.558,66

Sabadell Fundació
Coneepte UDIAT ~entGran, Pare Taulí

CLS TOTAL
C.5.,5A

Ajuts concedits per compra d'actius 50.450,76 50.450,76
Ajuts i aportaeions coneedits 194.407,43 194.407,43
Compres d'actius corrents 6.940,51 1.300,34 81,82 8.322,67
Recepció de serveis 21.081.605,57 11.946,36 1.865,00 1.321.903,78 22.417.170,71
TOTAL 21.088.546,08 13.246,70 246.805,01 1.321.903,78 22.670.501,57

En el 2012 van ser:

5abadell Fundació
Coneepte UDIAT Gent Gran,

Pare Taulí
CLS TOTAL

C.5.,5A
Ajuts rebuts 211.430,34 211.430,34
Vendes actius correntsJ 64.308,54 3.578,11 4.581,20 72.467,85
Presta ció de serveis* 48.773,46 161.466,70 271.350,76 481.590,92
Ingressos per ínteressos cobrats 51.139,09 4.955,62 56.094,71
Ingr. per intereso merilals no cobrals 24.609,33 1.700,52 26.309,85
TOTAL 188.830,42 171.700,95 487.362,30 0,00 847.893,67

.la diferencia amb I'import de Recepció de serveis amb UD1ATcorrespont a la provisió d'una fra pendent d'emetre sense IVA i la UDIAT ha
incopora amb IVA menys la prorrata.

Coneepte UDIAT
5abadell

Gent Gran,
C.S.,SA

Fundació
Pare Taulí

CLS TOTAL

50.450,76
293.080,63

6.427,06
21.611.343,43
23.276.875,12

1.315.573,24
1.315.573,24

50.450,76
293.080,63

73,30
805,00

344.409,69

161,55
11.754,48
11.916,03

58

Ajuls eoncedils per compra d'
Ajuls i aportacions concedj,l ~,,:;;.~,~oO
Compres d'aelius eorren~ ~ ~ 6.192,21

•..•.• %:i" :..o
Recepció de serveis O, , 2~~98. 783,95
TOTAL 1165 ,\".,~ 2í!.'6IJ4.976,16

i~;;:;'.1 HiJAC Num S02C£ ...; m)¡
, ::: ~ BAHCElON4 :.Q"
O" g Si0'\v"fij> ,;"

..>)."~4 ..f' ""C::-
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UDIAT

TRES CENnMOS
DE EURO

La prestació de serveis correspon a consum de

subministraments i magatzem

formació

altres

La recepció de serveis correspon a serveis assistencials

SGG

La prestació de serveis correspon a consum de

sistemes d'informació

formació

suport en seguretat, manteniment i obres

subministraments i magatzem

suport directiu

serveis assistencials

La recepció de serveis correspon allloguer d'un apartament per uns inquilins d'una casa propietat
de la CSPT.

20.2. Els saldos deutors amb parts vinculades al tancament de I'exercici 2013 han estat:

Sabadell
FundacióSaldos deutors amb parts vinculad es UDIAT GentGran, Pare Taulí CLS TOTAL

C.S.,SA
Inversjons financeres a Ilarg termini 1.021.602,46 1.021.602,46
Deutors comer~. i altres comptes a cobrar 76.642,91 54.765,72 287.490,02 418.898,65
Deutors fresoPendents de formalitzar 115.222,27 115.222,27
Inversions financeres a curt termini 1.308.660,24 269.577,19 1.578.237,43
TOTAL 2.S22.127,88 324.342,91 287.490,02 0,00 3.133.960,81

En el 2012 va ser:

TOTAL
Fundació
PareTauli

5abadell
Gent Gran,
C.S., SA

UDIAT

Inversions financeres a Ilarg termini 1.021.602,46 ;;;"?: 021.602,46
Deutors comercials i altres comples a cobrar 51.041,99 14.522,77 409.14¡((l'il "ú~74.712,94
Deutors fresopendents de formalitzar' 45.820,22 fl;g '(;,\¡5.820,22
Inversions financeres a curt termini 3.548.015,11 445.259,30 11u~ ..~..3.274,41
TOTAL 4.666.479,78 459.782,07 409.1!¡~í8, BARCEO~'lIO 05. ~5.410,03

. . '\<.90 J.r::-11.
"la diferencia amb "import de Recepció de serveis amb UDIATcorrespont a la provisió d'una fra pen\ ~ Jr~metrese~; ~ la UDIATha
incopora amb IVAmenys la prorrata. 0o";lfJf'Tr:RSóY~jf-/
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20.3. Els saldos creditors amb parts vinculades al tancament de I'exercici 2013 han estat:

Sabadell
Fundació

Saldos creditors amb parts vinculad es UDIAT Gent Gran,
PareTaulí

CLS TOTAL
C.S.,SA

Deutes a curt termini 244.858,19 244.858,19
Credilors comercials i allres comples a pagar 7.089.740,97 13.163,16 13,36 7.102.917,49
TOTAL 7.358.460,27 7.933,12 343.604,69 0,00 7.709.998,08

En el 2012 han estat:

Sabadell
Fundació

Saldos creditors amb parts vinculades UDIAT Gent Gran,
PareTaulí

CLS TOTAL
C.S,SA

Deutes a curt termini 343.531,39 343.531,39
Credilors comercials i allres comples a pagar 7.358.460,27 7.933,12 73,30 7.366.466,69
Credilors fresoPendenls de formalil,ar' 1.222.955,57 1.222.955,57
TOTAL 8.581.415,84 7.933,12 343.604,69 0,00 8.932.953,65

""Aquest import esta al Balanr; al compte 410900 (red, Fact albarans pdnts

20.4. Honoraris del Consell de Govern idel personal d'alta direcció

Durant j'exercici 2013 ha esta satisteta la quantitat 34.455,33€ en concepte de dietes als membres del
Consell de Govern i de 142.357,50€ en concepte de retribucions salarials i complements al personal
d'alta direcció.

Durant I'exercici 2012 ha esta satisteta la quantitat 43.921,08€ en concepte de dietes als membres del
Consell de Govern i de 144.187AO€ en concepte de retribucions salarials i complements al personal
d'alta direcció.
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21. Altra informació

Distribució del número mig de treballadors per categories i sexes durant els exercicis 2013 - 2012 :

ANY2013 ANY 2012

Grup Prol. HOMES DONES TOTAL HOMES DONES TOTAL

GP 1
Personal Assistencial Titulat de Grau
Superior 274,62 372,98 647,6 263,84 368,19 632,04

GP 2
Personal Assistencial Titulat de Grau
Mitja 91,58 785,87 877,46 92,62 796,76 889,37

GP 3
Personal Assistencial amb
Titulació/Formaciá Profess. o Tecnica 34,47 541,71 576,17 35,24 567,66 602,9

GP 4
Personal Para-Assistencial Titulat de
Grau Superior 18,5 15,11 33,61 18,76 15,61 34,38

GP 5
Personal Para-Assistencial Titulat de
Grau Mitja 24,61 24,3 48,91 25,48 24,72 50,2

GP 6
Personal Para-Assistencial amb
Titulació/Formació Profess o Técnica 134,08 275,64 409,72 135,9 278,03 413,92

GP 7
Personal Assistencial i Para-Assistencial
sense Titulació/Formació (Subalterns) 80,27 221,99 302,25 81,24 232,73 313,97

TOTAL 658,12 2237,6 2895,72 653,09 2.283,70 2.936,79

Elshonoraris relatius als serveis d'auditoria deis comptes anuals a 31 de desembre de 2013 han estat per
import de 30.734(.

Els honoraris relatius als serveis d'auditoria deis comptes anuals a 31 de desembre de 2012 han estat per
import de 29.972€.
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Liquidació pressupostaria

Capitol Article
Pressupost
Inicial Modificacions Pressupost Final Drets liquidats % Execució

30 Venda de Béns O 4.096,50 4.096,50 4.096,50 100,00%
31 Prestacions de serveis 213.669.176,90 -2.397.251,15 211.271.925,75 211.271.925,75 100,00%
39 Altres taxes i ingressos 465.371,07 379.698,80 845.069,87 845.069,87 100,00%

Total Capitol 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 214.134.547,97 -2.013.455,86 212.121.092,12 212.121.092,12 100,00%
40 Del sector públic estatal 160.955,91 91.820,86 252.776,77 252.776,77 100,00%
41 De l'administració de la Generalitat 310.576,00 -310.576,00 0,00 0,00 ---
42 Del 5ervei Cata la de la 5alt, IC55 i ICA55 351.942,21 -271.367,21 80.575,00 80.575,00 100,00%
46 D'ens i corporacions locals O 1.308,75 1.308,75 1.308,75 100,00%
48 De fa m í1ies i institucions sense fi de lucre 66.376,86 -19.272,01 47.104,85 47.104,85 100,00%
49 Altres transferi!ncies corrents de la UE O 231.206,31 231.206,31 231.206,31 100,00%

Total Capitol 4 Transferencies corrents 889.850,98 -276.879,30 612.971,68 612.971,68 100,00%
511nteressos de bestretes i préstecs 88.960,92 -40.594,45 48.366,47 48.366,47 100,00%
54 Ingressos patrimonials 83.225,04 -81.487,93 1.737,11 1.737,11 100,00%

Total Capitol 5 Ingressos patrimonials 172.185,96 -122.082,38 50.103,58 50.103,58 100,00%
I 62 Alienació de maquinaria, instaHacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,00 ---

Total Capitol 6 Alíenació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
81 Préstecs i bestretes 0,00 0,00 0,00 150.000,00 ---
83 Aportacions a fans patrimonial 5.474.886,05 -3.122.457,79 2.352.428,26 2.352.428,26 100,00%
87 Romanent tresorerja d' exercicis anteriors 0,00 3.280.745,00 3.280.745,00 0,00 0,00%

Total Capitol 8 Variació d'Actius Financers 5.474.886,05 158.287,21 5.633.173,26 2.502.428,26 44,42%
I Total DRETS ~-"" ....220.671.470,96 -2.254.130,32 218.417.340,64 215.286.595,64 98,57%ñ. T~ r-:jJj :,"'-F~'c~";} ~ o
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Pressupost
Modificacions Pressupost Final Obligacions

% ExecucióCapital Article Inicial Iiquidades
13 Personal Laboral 98.364.387,22 -3.601.684,82 94.762.702,40 94.762.702,40 100,00%
15 Incentius Rendiment i Activitats Extraordináries 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Assegurances i cotitzacions socials 25.139.857,80 813.121,58 25.952.979,38 25.952.979,38
17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 • ,00

Total Capital 1 Remuneracions del personal 123.504.245,02 -2.788.563,24 120.715.681,78 120.715:i;ll,78 100
20 L10guers i cánons 744.202,48 -118.273,75

•...
625.928,73 625.Q;!I!,73

••• = -21 Conservació i reparació 2.086.532.79 195.256,34 2.281.789,13 2.281.789,13 100,0 ,
22 Material, subministraments i altres 61.002.109,06 497.501,89 61.499.610,95 61.499.610,95 100,00%
23 Indemnitzacions per raó del servei 92.150,29 -27.957,91 64.192,38 64.192,38 100,00%
25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 23.977.219,44 -638.571,83 23.338.647,61 23.338.647,61 100,00%

Total Capital 2 Despeses corrents de béns i serveis 87.902.214,06 -92.045,26 87.810.168,80 87.810.168,80 100,00% ,
31 Despeses financeres préstecs en euros 1.664.167,21 -1.252.553,02 411.614,19 90.380,56 ~1-.
34 Altres despeses financeres 53,13 2.409,80 2.462,93 3 !

Total Capital 3 Despeses financeres 1.664.220,34 -1.250.143,22 414.077,12 90.
44 A altres entitats del sector públic, a universitats públiques i
a altres entitats participades 288.187,70 -93.780,28 194.407,42

Total Capítol 4 Transferéncies corrents 288.187,70 -93.780,28 194.407,42
61lnversions en edíficis i altres construccions 4.652.714,43 850.133,04 5.502.847,47 1.798. <
62 Inversions maquinaria, instal.lacions j utillatge 1.014.890,92 372.363,68 1.387.254,60 1.387.111,82 99,99% )
63 Inversions material de transport 4.028,00 54.168,00 58.196,00 35.937,84 61,75%
64 Inversions en mobiliari i estris 130.748,46 385.923,03 516.671,49 194.218,36 37,59%
65 Inversions en equips de procés i dades i telecomunicacions 106.654,42 467.573,82 574.228,24 573.790,02 99,92%
67 Inversions en altre immobilitzat material 21.328,61 40.896,04 62.224,65 15.867,41 25,50%
68 Inversions en immobilitzat immaterial 482.239,00 -251.106,70 231.132,30 158.419,91

6.412.603,84 1.919.950,91 8.332.554,75 4.163.654,49
0,00 50.450,76 50.450,76 50.450,76
0,00 50.450,76 50.450,76 50.450,76 100,00

91 Amortització de préstecs en euros 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 100,00
Total Capital 9 Variació de passius financers 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 100,00.

Total OBLlGACIONS 220.671.470,96 -2.254.130,32 218.417.340,64 213.924.836,83 97,94%
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RESULTAT PRESSUPOSTARI2013

Conceptes Drets reconeguts Obligacions reconegudes Ajustaments Resultat pressupostari
a) Operacions corrents 212.784.167,38 208.810.731,58 3.973.435,80
b)Operacions de capital 0,00 4.214.105,25 -4.214.105,25

1. Total operacions no financeres (a+b) 212.784.167,38 213.024.836,83 -240.669,45

d)Actius financers 2.502.428,26 0,00 2.502.428,26
e)Passius financers 0,00 900.000,00 -900.000,00
2. Total operacions financeres (d+e) 2.502.428,26 900.000,00 1.602.428,26

l. RESULTAT PRESSUPOSTARIDEL EXERCICI (1=1+2) 21S.286.S95,64 213.924.836,83 1.361.758,81

AJUSTAMENTS:

3. Credits gastats finan~ats amb romanent de tresoreria no afectat

4. Desviacions de finan~ament negatives del exercici 918.873,90
5. Desviacions de finan~ament positives del exercici 1.607.795,09
11.TOTAL AJUSTAMENTS (11=3+4-5) -688.921,19

RESULTATPRESSUPOSTARIAJUSTAT (1+/-11) 672.837,62
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Capital Article Partida Nom Partida Pressupost Inicial Modificacions Pressupost Final Drets liquidats % Execucló

3020001 Devolució de vendes d'envasos i embalatges 0,00 4.096,50 4.096,50 4.096,50
Total Article 30 Venda de Déns 0,00 4.096,50 4.096,50 4.096,50

3120001 Drets d'allotjament i restauració 272.079,90 46.729,30 318.809,20 318:&llil,20
Prestació de serveis d'assistencia sanitaria per

198.9~1:~,483170001 compte del Calsalul 200.485.107,42 -1.527.804,94 198.957.302,48
Prestaci6 de serveis d'assistencia sanitaria per

~3170002 comple de l'IC5 323.465,12 -111.661,86 211.803,26 2I1.~,26
3170009 Altres prestacions de serveis d'assistencia sanitaria 7.439.077,41 -499.969,36 6.939.108,05 6.939.108,05 100,00%
3180001 D'atenció a usuaris de programes socials 581.863,04 -189.258,08 392.704,96 392.704,96 100,00%
3180002 D'atencié a usuaris de programes sociosanitaris 2.935.282,17 -560.515.53 2.375.312,64 2.375.312,64 100,00%
3190009 Prestacions d'altres serveis 1.631.655,84 445.229,32 2.076.885,16 2.076.885,16 100,00%

213.669.176,90 -2.397.251,15 211.271.925,75 211.271.925,75 '100,00%
Altres ingressos diversos 465.371,07 379.698,80 845.069,87 <.

465.371,07 379.698,80 845.069,87

Total Capitol 3 laxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 214.134.547,97 -2.013.455,86 212.121.092,12

4020019 Altres transferencies de !'Administració de l'Estat 6.311,64 -5.360,32 951,32

4030001 lNEM-$PEE. Formació contínua de treballadors 154.644,27 97.181,18 251.825,45

Total Article 40 Del sector públic estatal 160.955,91 91.820,86 252.776,77

4100001 Del De artament de Salut 310.576,00 -310.576,00 0,00 0,00
Del Departament d'Educació 0,00 0,00 0,00 0,00

310.576,00 -310.576,00 0,00 0,00
DelCAtsalut 351.942,21 -271.367,21 80.575,00 80.575,00 100,00%

351.942,21 -271.367,21 80.575,00 80.575,00 100,00%

O
.,:;.-. ~-.~.<:- 0,00 1.308,75 1.308,75 1.308,75 100,00% r\')~::~;~~j~"~?~~:~\" 0,00 1.308,75 1.308,75 1308,75 100,00% --J
~:f~1¡~t::1;~f.<\. w

'" 66.376,86 -19.272,01 47.104,85 47.104,85 100,00% --Jl' 'r~:')t~.,~&" f" \ 66.376,86 -19.272,01 47.104,85 47.104,85 100,00% NÚ, '

De I'exterior (7
0,00 231.206,31 231.206,31 231.206,31 100,00% N

(ji
0,00 231.206,31 231.206,31 231206,31 100,00% 1---"

889.850,98 -276.879,30 612.971,68 612.971,68 100,00%
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Capital Article Partida Nom Partida Pressupost Inicial Modificacions Pressupost Final Orets Iiquidats % Execució

I 5100001 I'nteressos de bestretes i préstecs 88.960,92 -40.594,45 48.366,47 48.366,47 100,00%

I Total Article 511nteressos de bestretes i préstecs 88.960,92 -40.594,45 48.366,47 48.366,47 100,00%

I 5400001 I L10guers de béns immobles 83.225,04 -81.487,93 1.737,11 1.737,11 100,00%

I Total Article 54 Ingressos patrimonials 83.225,04 -81.487,93 1.737,11 1.737,11 100,00%

I Total Capitol 5 Ingressos patrimonials 172.185,96 -122.082,38 50.103,58 50.103,58 100,00%

I 6200001 I Alienac16 de maquinaria, instal.lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,00 ---
I Total Article 62 Alienació de maquinaria, instaHacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,00 --

1 Total Capítol 6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 --
I 8100001 I Reintegrament de préstecs ¡bestretes 0,00 0,00 0,00 150.000,00 100,00%

I Total Article 81 Préstecs i bestretes 0,00 0,00 0,00 150.000,00 100,00%

I 8335100 1 Del Servei Cata la de la Salut 5.474.886,05 -3.122.457,79 2.352.428,26 2.352.428,26 100,00%

I Total Article 83 ADortacions a fans patrimonial 5.474.886,05 -3.122.457,79 2.352.428,26 2.352.428,26 100,00%

I 8700001 1 Romanent de Tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 3.280.745,00 3.280.745,00 0,00 0,00%

I Total Article 87 Romanent tresoreria d' exercicis anterlors 0,00 3.280.745,00 3.280.745,00 0,00 0,00%

I Total Capítol8 Variaci6 d'Aetius Financers 5.474.886,05 158.287,21 5.633.173,26 2.502.428,26 44,42%

I Tolal DRET5 220.671.470,96 -2.254.130,32 218.417.340,64 215.286.595,64 98,57%
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Capitol Artide Partida Nom Partida Pressupost Inicial Modificacions Pressupost Final Obligacions %
liquidades Execució

1320001 Personal d'alta direcció i assimilat 158.606,15 -16.248,65 142.357,50 142.357,50 100,00%
1320002 Personal laboral 98.205.781,07 -3.652.093,62 94.553.687,45 94.553.687,45
1330001 Indemnitzacions del personal d'empreses públiques O 66.657,45 66.657,45 2.6.657,45

Total Artide 13 Personal laboral 98.364.387,22 -3.601.684,82 H
94.762.702,40 94.~.6 2,40

Productivitat 0,00 0,00 0,00 El en 0,00
Total Article 15 Incentius Rendiment i Activitats Extraordinaries 0,00 0,00 0,00 ~ !'" 0,00

Seguretat Social 25.139.857,80 813.121,58 25.952.979,38 25.952.979,38
Total Artide 16 Assegurances i cotitzacions socials 25.139.857,80 813.121,58 25.952.979,38 25.952.979,38 100,00%

Despeses socials 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artide 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Ca itol1 Remuneracions del personal 123.504.245,02 -2.788.563,24 120.715.681,78 120.715.681,78 100,00%.

Altres lIoguers i canons de terrenys, béns naturals,
2000002 edificis i altres construccions 11.938,96 922,24 12.861.20 ,'C,
2010001 1I0guers i canons de material de transport 60.427.69 -36.132,03 24.295.66 2
2020001 1I0guers i canons d'equips per a procés de dades 425.338,95 89.416,70 514.755,65

2020003 lIoguers i dlnons de programari 0,00 0,00 0,00

2030001 1I0guers i canons d'altre immobilitzat material 232.187,58 -174.470,76 57.716,82

2040001 Altres lIoguers i dlnons 14.309,30 1.990,10 16.299,40

Total Artide 0/20 lIoguers i canons 744.202,48 -118.273,75 625.928,73 625.928,73 100,00%'
Conservació, reparació ¡ manteniment

2100001 terrenys,béns naturals,edificis i altres construc. 220.577,75 -30.958,06 189.619,69 189.619,69 100,00%
Conser. reparaci6 i manteniment material

2110001 transport 2.473,57 695,00 3.168,57 3.168,57 100,00%
Conservació, reparació i manteniment d'equips per

2120003 procés de dades (manten d'aplicacions informatiq.) 640.851,11 34.491,96 675.343,07 675.343,07 100,00%
OConserva ció, reparació i mantenim f,I

2130001 immobilitzat material ~~~ ,:j DE: 1.152.960,22 188.773,37 1.341.733,59 1.341.733,59 100,00% r
--JAltres despeses de conservaci' r-éPar.~ I
W2140001 . ~ " 69.670,14mantenlment O, I 2.254,07 71.924,21 71.924,21 100,00% --J

Total Artide 21 Conservació i reparació
,~

2.086.532,79 195.256,34 2.281.789,13 2.281.789,13 100,00% N.. '. "?

Material ordinarl no inventa 268.075,17 -123.196,29 144.878,88 144.878,88 100,00% N
CJl
N
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Capitol Article Partida Nom Partida Pressupost Inicial Modificacions Pressupost Final
Obligacions
liquidades

%
Execuci6

2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 8.608,60 -2.642,02 5.966,58 5.966,58 100,00%

2210001 Aigua i energia 3.343.636,65 -1.133.994,27 2.209.642,38 2.209.642,38 100,00%

2210002 Combustible per a mitjans de transport 268.275,72 35.359,67 303.635,39 303.635,39 100,00%

2210003 Vestuari 432.835,24 -111.518,08 321.317,16 321.317,16 100,00%

2210004 Subministrament de material sanitari 15.912.578,50 -346.540,90 15.566.037,60 15.566.037,60 100,00%

2210005 Productes farmaceutics i analitiques 30.448.675,00 3.290.066,10 33.738.741,10 33.738.741,10 100,00%

2210007 Queviures 1.626.837,58 -314.601,86 1.312.235,72 1.312.235,72 100,00%

2210089 Altres subministraments 979.475,20 -37.489,96 941.985,24 941.985,24 100,00%

2220001 Comunicacions postals, telefóniques i altres 91.883,89 -9.327,61 82.556,28 82.556,28 100,00%
Comunicacions mitjan¡;:ant serveis de veu i dades

2220003 adquirits a altres entitats 265.053,81 -35.343,65 229.710,16 229.710,16 100,00%

2230001 Transports 47.597,22 -12.329,21 35.268,01 35.268,01 100,00%

2240001 Despeses d'assegurances 435.369,56 -114.652,48 320.717,08 320.717,08 100,00%

2250001 Tributs 171.234,05 -8.529,77 162.704,28 162.704,28 100,00%

2260002 Atencions protocol.laries i representatives 91.117,09 -10.333,65 80.783,44 80.783,44 100,00%

2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 30.853,39 -21.062,09 9.791,30 9.791,30 100,00%

2260004 Jurídics ¡ contenciosos 115.992,40 16.005,43 131.997,83 131.997,83 100,00%

2260006 Oposicions i proves selectives 10.119,87 -10.119,87 0,00 O ---

2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 48.332,73 -6.467,49 41.865,24 41.865,24 100,00%

2260039 Despeses per serveis bancaris 2.057,01 2.396,88 4.453,89 4.453,89 . 100,00%

2260088 Altres des peses de funcionament 353.765,93 9.849,89 363.615,82 363.615,82 100,00%

2260089 Altres des peses diverses 63.700,83 59.547,22 123.248,05 123.248,05 100,00%

2270001 Neteja i sanejament 1.889.366,65 -194.326,70 1.695.039,95 1.695.039,95 100,00%

2270002 Seguretat ~;-S~ 365.409,03 14.550,33 379.959,36 379.959,36 100,00%

2270005 Estudis i treballs tecnics £0 ')'J~ °o~ 118.421,87 -94.597,59 23.824,28 23.824,28 100,00%

2270007 Gestió de centres i servel! sr 'D <<;,"1 394.242,57 -216.877,33 177.365,24 177.365,24 100,00%
/ <..- ~-¡,,'\.,x,' J.~ ,\,

2270012 Auditories i control de fQ I~~urope " . ~\~ c::. \ O 30.680,66 30.680,66 30680,66 100,00%

2270013
UJ "T1 fiOACNun¡ <':'0206 rñ

Estudis i treballs tecnlcs 1es ~ -" -! '" 6.195,00 3.190,38 9.385,38 9.385,38 100,00%
; ~V-¡f¡,li, '" 1>2270089 Altres treballs realitzats ,., res empreseséf :;:; 2.840.948,11 -83.893,99 2.757.054,12 2.757.054,12 100,00%

~~
°0 -<.{"
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Capítol Article Partida Nom Partida Pressupost Inicial Modificacions Pressupost Final Obligacions %
Iiquidades Execucl6

2280002 Serveis informatics realitzats per altres entitats 0,00 295.150,53 295.150,53 295.150,53 100,00%
Serveis informatics i de telecomunicaclons

2280004 realitzats per altres entitats 278.271,96 -278.271,96 0,00 0,00
Serveis informatics i de telecomunicacions

2280005 realitzats per altres entitats RRHH 12.868,72 -12.868,72 0,00 ~ (") 0,00
Serveis informatics I de telecomunicacions :1>0

2280006 realitzats per altres entitats económic financer 80.309,71 -80.309,71 0,00 en 0,00
Total Article 22 Material, subministraments I altres ~

61.002.109,06 497.501,89 61.499.610,95 61.49'J!&'l0,95

Dietes, lacomoció i trasllats 92.150,29 -27.957,91 64.192,38 64.192,38

Total Article 23 Indemnitzacions per ra6 del servei 92.150,29 -27.957,91 64.192,38 64.192,38 100,00%
Prestació de serveis amb mitjans aliens amb

2510001 entitats de la Generalitat 21.455.148,33 -373.542,76 21.081.605,57 21.081.605,57 100,00%
Prestació de serveis amb mltjans aliens amb altres

2510002 entitats 2.479.976,80 -256.383,54 2.223.593,26 2.223.593,26 100,00%
Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres

2510004 entitats ( atenció a la salut mental) 31.468,31 -1.447,53 30.020,78 3
Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres

2510007 entitats(transport sanitari ¡ emergencies medi ues) 10.626,00 -7.198,00 3.428,00

Total Artlcle 25 Prestaci6 de servels amb mitjans aliens 23.977.219,44 -638.571,83 23.338.647,61

Total Capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis 87.902.214,06 -92.045,26 87.810.168,80 87.810:
Interessos d'operacions de tresoreria deis préstecs

3100001 en euros 930.000,00 -760.980,57 169.019,43

3100002 Interessos de préstecs lIarg termini 351.942,21 -266.942,21 85.000,00 80.184,50 94,33%
Interessas d'aperacions de tresoreria en euros

3100003 (cash pooling) 382.225,00 -224.630,23 157.594,77 8.267,15 5,25%

1.664.167,21 -1.252.553,02 411.614,19 90.380,56 21,96%

Comissions i altres despeses bancaries 53,13 2.409,80 2.462,93 93,02 3,78%

Total Artlcle 34 Altres des peses financeres 53,13 2.409,80 2.462,93 93,02 3,78%

Total Capítol 3 Despeses financeres 1.664.220,34 -1.250.143,22 414.077,12 90.473,58 21,85%
O,.
-.J

288.187,70 -93.780,28 194.407,42 194.407,42 100,00% W
-.J

288.187,70 -93.780,28 194.407,42 194.407,42 100,00% N
Total Capítol4 Transferemcies corrents 288.187,70 -93.780,28 194.407,42 194.407,42 100,00% N

<.n
4.652.714,43 850.133,04 5.502.847,47 1.798.309,13 32,68% W
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Capital Article Partida Nom Partida Pressupost Inicial Modificacions Pressupost Final Obligacions
Iiquidades

%
Execució

I Total Article 611nversions en edificis i altres construccions 4.652.714,43 850.133,04 5.502.847,47 1.798.309,13 32,68%
6200001 lnversions en maquinaria, instal.lacions i utillatge 1.014.890,92 372,363,68 1.387,254,60 1.387.111,82 99,99%

I Total Article 62 Inversions maquinaria, instal.lacions i utillatge 1.014.890,92 372.363,68 1.387.254,60 1.387.111,82 99,99%
6300001 Inversions en material de transport 4.028,00 54,168,00 58.196,00 35,937,84 61,75%

I Total Article 63 Inversions material de transport 4.028,00 54.168,00 58.196,00 35.937,84 61,75%
6400001 Inversions en mobiliari i estris 130.748,46 385.923,03 516,671,49 194,218,36 37,59%

I Total Artlcle 64 I"versions en mobiliari i estrls 130.748,46 385.923,03 516.671,49 194.218,36 37,59%
6500001 Inversions en equips de procés de dades 106,654,42 467.573,82 574,228,24 573.790,02 99,92%

I Total Artlde 65 Inversions en equips de procés I dades i telecomunicacions 106.654,42 467.573,82 574.228,24 573.790,02 99,92%
6700001 Inversions en altre immobilitzat material 21.328,61 40,896,04 62,224,65 15,867,41 25,50%

I Total Article 67 Inversions en altre immobilitzat material 21.328,61 40.896,04 62.224,65 15.867,41 25,50%
6800002 Inversions en aplicacions informatiques 264.302,17 -33,169,87 231.132,30 158.419,91 68,54%

Inversions en desenvolupament de sistemes
6800003 d'informació de recursos humans 187,200,00 -187.200,00 0,00 0,00 ---

Inversions en desenvolupament de gestió
6800004 economico financera 30,736,83 -30.736,83 0,00 0,00 ---

I Total Article 68 Inversions en immobilitzat immaterlal 482.239,00 -251.106,70 231.132,30 158.419,91 68,54%
I Total Capitol 6 Inversions reals 6.412.603,84 1.919.950,91 8332.554,75 4.163.654,49 49,97%

Funcionament de centres i serveis propis amb
7438840 gestió autbnoma 0,00 50.450,76 50.450,76 50,450,76 100,00%

I Total Article 74 A altres entitats del sector públic, a universitats públiques i a
altres entitats participad es 0,00 50.450,76 50.450,76 50.450,76 100,00%

I Total Capital 7 Transferimcies de capital 0,00 50.450,76 50.450,76 50.450,76 100,00%
Cancel.lació de préstecs i altres credits en euros

9120001 d'ens de fóra del sector públic a lIarg termini 900.000,00 0,00 900.000,00 900,000,00 100,00%
I Total Article 91 Amortització de préstecs en euros 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 100,00%

I Total Capítol 9 Variació de Dassius financers /~,SDA\' 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 100,00%

I,otal 08L1GACION5 fc.'~-O~/; ti? ,o<!' 'S . ~ 220.671.470,96 -2.254.130,32 218.417.340,64 213.924.836,83 97,94%
i;) «\~ 'rJ,
"" ~\>- .
lLi .'w" O
~ :!;1 HOAC Nlnn. $Ozoc, ~ rn
C'l t::. BARCElONA v.o i?

:lJ q;,"

L~~ lJ1;\Y~ r.....

-'/"ó'4,J,fk,,#."" +°0 -<o¡-
--
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CLASE 8.'
MM •

Conciliació resultat pressupostari amb el resultat comptable

Resultat Pressupostari 2013

+ Inversions en immobilitzat

+ Subvencions de capital transferides a resultat

-Dotació amortització immobilitzat

-/+Variació provisions

-/+ Despesesexcepcionals

-/+ Ingressosexcepcionals

-/+ Variació d'existencies

/+ Regularització d'existencies

-Aportacions capital

+/- Variacions actius financers

+/- Variacions passiusfinancers

+ /- Altresingressos (Vllé Conveni,..)

Resultat CÍlmptable 2013

Determinació del Romanent de Tresoreria

OL7372254

1.361. 758,81

4.163.654,49

2.312.534,75

-5.561.329,03

3.015.104,56

-100.878,27

33.215,04

-19.589,12

167.508,66

-2.352.428,26

-150.000,00

900.000,00

-3.769.551,63

0,00

Conee te
Deutors pressupostaris
Deutors no pressupostaris
Total Deutors pendents cobrament
Creditors pressupostaris
Creditors no pressupostaris
Total Creditors pendents pagament

1m ort Subtotal Total
58.779.009,09
1.988.922,73

60.767.931,82
61.846.196,98
6.267.800,45

68.113.997,43

Efectiu i altres actius Iíquids de tresoreria

Romanent de tresoreria Total

Romanent amb finan~ament afectat

Romanent de tresoreria per a despesesgenerals

71

-5.443.684,70

3.814.299,35

-9.257.984,05
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Principals característiques de I'execució pressupostaria de I'exercici

D'acord amb els criteris d'aplicació de la prórroga deis pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2013, el pressupost inicial de la liquidació pressupostaria és el aprovat per a I'exercici 2012.

INGRESSOS

Variació d'ingressos respecte al pressupost inicial:

Capitol 3.- laxes i altres ingressos

La variació d'ingressos respecte al pressupost inicial es produeix per les següents raons:

• Reducció de tarifes en un 4,6% deis ingressos provinents del Catsalut, així com una reducció en activitat
del 1,39%.

• Reducció del 6,54% aplicat a cada tipus de servei en funció del pes que tenen les despeses de personal
en aquests diferents serveis.

• Increment deis ingressos provinents de I'activitat efectuada en concepte de medica ció hospitalaria de
dispensació ambulatória per nous pacients i noves terapies.

DESPESES

Per tal de fer front a la disminució d'ingressos provinents, principalment, del Catsalut s'han portat a terme
una miscel.lania d'accions de diverses intensitats tendents a la reducció de ['estructura assistencial instaHada
i els seus costos associats.

Capitoll. Remuneracions del personal

Per tal de garantir I'equilibri pressupostari , a part de les mesures de gestió en termes de cobertura i
refor~os, i d'acord amb el pacte d'empresa de 26 de juliol de 2013 s'ha fet una reducció en la paga extra de
desembre de 2013 d'un 22,97%.

72
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OL7372255

CLASE 8.'
"llii!Uti

Capitol 2. despesesde béns corrents i de serveis

S'ha incrementat la partida de la medicació de dispensació ambulatoria, com a conseqüencia de la
incorporació de nous pacients i noves especialitats farmaceutiques.

La resta de despeses han estat minorades com a conseqüencia d'importants mesures de gestió efectuades
per UDIAT, S.A. que ha minorat la seva facturació per proves diagnostiques i també per la disminució de
despesesde manteniment de les infraestructures fisiques i de sistemes informatics

Capitol 6. Inversions reals

En relació al projecte POPT2 les inversions pressupostades en I'exercici 2013 han estat de 1.452.428,26
euros,i les reals executades han estat per import de 918.873,90 euros. Tant mateix fins el mes de mar~ de
2014 no s'han rebut 2.352.428,26 euros corresponent a una part de I'aportació prevista peI2013.

A 31 de desembre de 2013 el diferencial acumulat entre les inversions realitzades i aportacions efectivament
rebudes és de 1.461.871,09 euros.

Per altra banda, les inversions ordinaries també han estat superiors a les pressupostades ja que la previsió
inicial incorporava un import insuficient per poder realitzar les activitats ordinaries de la institució. El flux de
caixagenerat i altres ingressos de caracter pressupostari han permes finan~ar aquestes inversions.
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Comptesanuals formulats a Sabadell, el 31 de marc;:de 2014.

Els comptes anuals del consorci CORPORACIÓSANITARIA PARC TAULí de
SABADELL,i la memoria corresponents a I'exercici tancat a 31 de desembre de
2013, s'estenen en 74 pagines numerades de la 1 a la 74, inclosa aquesta,
impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe8° correlatius des de la
numerada com OL7372219 a la numerada com OL7372255, essent aquesta la
última i que conté la signatura de la direcció general.

Sabadella 31 de marc;:de 2014.

Joan Antoni Gallego Lizana+Director General
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