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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS
CORRESPONENTS A L'EXERCICI2014

I. Introdueci6

Hem auditat els comptes anuals del Corporaci6 Sanitaria Pare Taul. que comprenen
el balan~ de situacio a 31 de desembre de 2014 , el compte de perdues i guanys, I'estat de
canvis en el patrimoni net, I'estat de f1uxos d'efectiu, la memoria i la liquidacio
pressupostaria corresponents a I'exercici anual acabat en aquesta data.

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu I'article 71 de la L1ei de
Finances Publiques de Catalunya, que atribueix a la Intervencio General de la Generalitat
de Catalunya les funcions de control financer mitjan~ant la forma d'auditoria de les entitats
i empreses publiques dependents de la Generalitat, tambe de I'apartat dos de la disposicio
final unica de la L1ei estatal 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitacio de noyes formes de
gestio del Sistema Nacional de Salut, introdu"lda per la disposicio final lOde la L1ei estatal
15/2014, de 16 de setembre, i finalment tambe a I'empara de I'establert en I'article 69.3 de
la L1ei7/20 I I, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

La Direccio del Consorci es responsable de la formulacio dels comptes anuals de I'entitat
d'acord amb el marc d'informacio financera que es detalla a la nota 2 de la memoria
adjunta i en particular d'acord amb els principis i criteris comptables, aixi mateix, es
responsable del control intern que consideri necessari per permetre que la preparacio dels
esmentats comptes anuals estiguin lliures d'incorreccio material.

Eis comptes anuals a que es refereix aquest informe has estat formulats per la Direcci6 del
Consorci en data 31 de mar~ de 20 I5.

fl. Objeetiu i abast del treball: Responsabilitat dels auditors

La nostra responsabilitat es emetre una opinio sobre si els comptes anuals adjunts
expressen la imatge fidel, basad a en el treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria
del sector public. Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem I'auditoria per tal
d'obtenir una seguretat raonable, encara que no absoluta, que els comptes anuals estan
lliures d'incorreccio material.

Una auditoria comporta I'aplicacio de procediments per obtenir evidencia adequada i
suficient sobre els imports i la informacio recollida en els comptes anuals. Eis
procediments seleccionats depenen del judici de I'auditor, inclosa la valoracio dels riscos
d'incorreccio material en els comptes anuals . En efectuar aquestes valoracions del rise,
I'auditor te en compte el control intern rellevant per a la preparacio i presentacio raonable
per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que
siguin adequats en funcio de les circumstancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinio
sobre I'eficacia del control intern de I'entitat. Una auditoria tambe inclou I'avaluacio de
I'adequacio dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comJ?J:$~
realitzades pel gestor, aixi com I'avaluacio de la presentacio global dels comptes a ~~\\ORS' C'

~. 01-:
Considerem que I'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una bas ~r_~t..~ ~
adequada per emetre la nostra opinio d'auditoria. ~,.. ~

() . 0
, JJ~ _ In
'?L .0

\}-' 2 ."



III.Opini6

En la nostra opinio, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius,
la imatge fidel del patrimoni i de la situacio financera de la Corporaci6 Sanitaria Pare
Tauli a 31 de desembre de 2014. aixi com dels seus resultats i fluxos d'efectiu i de la
liquidacio pressuposdria corresponents a I'exercici anual acabat en aquesta data, de
confonnitat amb el marc normatiu d'informacio financera iamb la normativa
pressuposteiria que resulta d'aplicaci6 i, en particular amb els principis i criteris comptables
continguts en el mateix.

IV. Assumptes que no afeeten l'opini6

Cal fer esment que tal i com es detalla en el punt 15.1 de la memoria adjunta, I'entitat
mante una provisi6 de 1.708 milers d'euros per tal de cobrir els possibles impactes
derivats de la sentencia del Tribunal Suprem de 23 de mar~ de 20 I I. en relacio a la
retribuci6 de les guardies mediques, tant pel que fa ales reclamacions judicials
interposades fins a la data de formulacio, com per l'estimaci6 de les possibles reclamacions
que puguin ser interposades a partir d'aquesta data, i encara no prescrites. Tanmateix
aquesta provisio no incorpora els possibles diferencials de costas de cotittaci6 a la
seguretat social, havent-se de destacar, tal i com s'indica en la mateixa nota de la memoria,
que a data actual esd oberta una inspecci6 sobre la correcta cotitzacio pels imports de les
hares d'atencio continuada relatives als procediments judicials esmentats. sobre la que a
data actual no es disposa d'informaci6 per tal d'avaluar els possibles impactes economics
per la Corparacio.

Cridem l'atenci6 sabre allo que es detalla a allo que es detail a a les notes 4.9 i 14 de la
memoria adjunta, sabre l'aplicaci6 del Reial Decret L1ei 20/2012. de 13 de juliol. de
mesures per garantir I'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat, en base al
quall'entitat no va liquidat al seu personalla paga extraordinaria del mes de desembre de
2012, quantificada en 5.320 milers d'euros. En aquest sentit I'acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya GOV/33/2015. publicat el 12 de mar~ de 2015, estableix la
recuperacio d'una part equivalent al 24,04% de I'import deixat de percebre, i estableix que
I'abonamenc i acreditacio d'aquestes quanties es realiaaran amb carrec al pressupost de
I'exercici 2015. La direccio de I'entitat ha considerat que, en cas que es dicti sentEmcia
parcialment favorable als interessos dels treballadors i, tenint en consideraci6 que el Servei
Catala de la Salut va ser rescabalat per I'estalvi que va suposar aquest fet, les obligacions
futures 'que es puguin derivar haurien de ser assumides de forma directa 0 indirecta per
aquest darrer. motiu pel qual no ha estat registrat cap passiu en relacia a aquest fet fins el
moment que es dietin les instruccions per les entitats concertades dels ambits sanitari i
social.

Barcelona, I d1abril de 2015

At! ilUiepcruicrJt member of

Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L. COl,l!Gl
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CLASE 8.3
:i"1]:1[li..~J,iIi;\Wl CORPORACI6 SANff1('R'A PARC TAULI

EXERC'CI TANCAT A 31.12.2014
BALANC DE SITUACI6

OL7371672

ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat Intangible

Patents L1icencies, Marques i Similars
Aplicacions Informatiques
Altre Immobilitzat Intangible

II. Immobilitzat Material
Terrenys i Construccions
Instal.lacions Tecniques
Immobilitzat en curs i avan~aments

III. Inversions Immobiliaries
Terrenys
Construccions

IV. Inversions d'Empreses del grup i associadesa lIarg termini
Instruments de Patrimoni
Credits a empreses

V. Inversions Financeres a lIarg termini
Instruments de Patrimoni
Credits
Altres actius financers

VI.Actius per Impost Di/erit
B - ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existencies

Farmacs
Material sanitari de consum
Productes no sanitaris

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Clients per vendes i prestacions de serveis
Clients, empreses del grup i associades
Deutors diversos
Personal
Altres Credits amb Administracions Publiques

IV. Inversions empreses del grup I associades a curt termini
Credits a empreses

V. Inversions /inanceres a curt termini
Credits a empreses
Altres actius financers

VI. Periodl/icac/ons a curt termini.
VI/. E/ectiu i altres actius liquids equivalents

Tresoreria
Altres Actius liquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

Notes de
la Memoria

7

5

6

9.1.a

12

9.1.b

9.1.b

Exercici
2014

70.574.324,13
1.484.047,18

1,02
576.413,99
907.632,17

61.974.744,18
44.521.129,27
15.586.743,12
1.866.871,79
565.370,89
311.807,20
253.563,69

5.585.452,45
4.563.849,99
1.021.602,46
964.709,43

0,00
173.063,08
791.646,35

0,00
45.016.074,63

0,00
2.889.864,73
2.028.516,32
655.286,10
206.062,31

40.349.421,50
39.061.474,26

420.819,85
856.862,96

3.889,46
6.374,97

1.628.775,04
1.628.775,04

501,09
0,00

501,09
0,00

147.512,27
147.512,27

0,00
115.590.398,76

Exercici
2013

70.419.139,69
1.792.411,80

238,02
875.482,36
916.691,42

61.368.482,74
44.564.936,66
16.709.515,41

94.030,67
641.450,41
311.807,20
329.643,21

5.585.452,45
4.563.849,99
1.021.602,46

. 1.031.342,29
0,00

173.063,08
858.279,21

0,00
65.748.369,86

0,00
3.078.057,13
2.125.147,31
726.243,18
226.666,64

58.802.585,05
55.852.660,62

300.397,04
2.625.951,43

3.336,64
20.239,32

1.964.845,68
1.964.845,68

501,09
0,00

501,09
0,00

1.902.380,91
469.388,53

1.432.992,38
136.167.509,55



PATRIMONIO NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. FonsSocial

Capital escripturat
II. Prima d'emissi6
III. Reserves
Altres Reserves

IV. (Accions i participacions en patrimoni propies).
V. Resultats exercicis anteriors

Romanent
Resultats negatius d'exercicis anteriors

VI. Altres aportacions de socis
VII. Resultat de I'exercici
VIII. (Dividend a compte)
IX. Altres instruments de patrimoni
A-2) Ajustos per canvi de Valor
A-3) Subvencions donacions i lIegats rebuts
B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a lIarg termini

Altres provisions
II Deutes a lIarg termini

Deutes amb entitats de credit
Altres passius financers

III. Deutes amb empreses del grup i associades a lIarg termini
IV. Passiusper impostos dijerits.
V. Periodijicacions a lIarg termini
C) PASSIU CORRENT

I. Passius vinculats amb actius no corrents mant. per la venta
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini

Deutes amb entitats de credit

Altres passius financers

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar

Proveidors
Proveidors, empreses del grup i associades
Creditors diversos
Personal (Remuneracions pen dents de pagament)
Altres deutes amb les Administracions Publiques .
Avan~aments de clients

VI. Periodijicacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

Notes de la
memoria

11

17

14.1

9.1.c

9.1.d

Exercici
2014

51.642.859,05
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

38.888.443,45
14.924.483,36
4.814.787,24
4.814.787,24
10.109.696,12
4.500.000,00
5.609.696,12

0,00
0,00
0,00

49.023.056,35
0,00
0,00

7.691.215,13
900.000,00

6.791.215,13
211.764,86

41.120.076,36
23.246.873,09
4.964.291,89
3.549.478,17
4.796.257,19
4.560.701,48

2.474,54
0,00

115.590.398,76

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
0,00
0,00

1.451.063,92
900.000,00
551.063,92
244.858,19

66.418.0.75,32
9.382.397,81
7.102.917,49

39.486.873,53
5.871.608,61
4.571.878,34

2.399,54
0,00

136.167.509,55



ClASE 8.a
I:::::ilil:':-:-: .J:,:H CORPORACI6 SANITARIA p~J(ltc:TAUl!

EXERCICITANCAT A 31.12.2014
COMPTE DE PERDUES I GUANYS

OL7371673

A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de 10 xi/ra de negocis

a} Servei Catala de la Salut i altres entitats publiques
b} Asseguradores i particulars

4. Aprovisionarnents
a) Consum Farmacs
b) Consum de material sanitari
c) Consum d'altres prove'iments
d) Treballs realitzats per altres empreses

5. Altres Ingressos d'Explotaci6
a) Ingressos accessoris i altres de gestio corrent
b) Subv. d'explotacio incorporades al resultat de I'exercici

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

7. Altres despeses d'explotaci6
a) Serveis exteriors
b) Tributs
c} Perdues, det. i variants de provisions per operacions comerc.
d) Altres despeses de gestio corrent

8. Amortitzaci6 de I'immobilitzat
9. Imputaci6 de subvencions d'immobilitzat no financeres i aftres
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 excepcionals
b) Ingressos excepcionals

A.l) RESULTAT D'EXPLOTACI6
12. Ingressos financers.

b) De valors negociables i altres instruments financers
b.1) D'empreses del grup i associades
b.2) De tercers

13. Despeses Financeres
b) Per deutes amb tercers
c) Per actualitzacio de provisions

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

A.2) RESULTAT FINANCER
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
17. Impostos sobre beneficis.
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENTS D'OPERACIONS (JJ

B) OPERACIONS INTERROMPUDES (d
18. Resultat de I'exerc proc. d'operacions interr. net d'imposto I

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI ct
"6-3 \Y

Notes
Memoria

14.1

14.2

14.3

Exercici

2014

211.377.346,22
203.158.370,32
8.218.975,90

-84.574.165,22
-36.361.036,34
-16.578.907,54
-3.392.142,92

-28.242.078A2
1.521.424,25
968.807,61
552.616,64

-119.202.730,89
-93.494.082,53
-25.708.648,36
-6.845.943,20
-6.442.179,86
-176.630A8
-12.568,00
-214.564,86

-5.303.376,97
2.160.931,74
1.138.273,06
-207.914,36
-207.914,36

168,97
-1.608,26
1.777,23

64.013,60
77.083,93
77.083,93
55.199,02
21.884,91

.141.097,53
-141.685,90

588,37
0,00
0,00

-64.013,60
0,00
0,00
0,00

0,00

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
-66.300,00

-5.561.329,03
2.312.534,75
2.985.717,19
-83.733,30
-83.733,30
17.505,57
-19.844,97
37.350,54

7.769,45
48.366,47
48.366A7
43.706,68
4.659,79

-85.585,51
-90.380,56
4.795,05

29.449,59
29.449,59
-7.769,45

0,00
0,00
0,00

0,00



201,3

Exerc:ici

0,00

2.370.480,32
2.370.480,32

-2.312.534,75
-2.312.534,75

57.945,57

0,00

2014

Exercici

1.925.938,58
1.925.938,58

-2.160.931,74
-2.160.931,74

-234.993,16

a

e

LI

NET

CORPORACIO SANITARIA PARCTAU
EXERCICITANCAT A 31.12.2014

ESTATDE CANVIS EN ELPATRIMONI

Notes d
la

Memori
A) RESUlTAT DEL COMPTE DE PERDUES I GUANYS

Ingressos i despeses Imputades directament al patrimoni net
III. Subvencions, donacions i lIegats rebuts

B) TOTAL INGRESSOS I DESPESESIMPUTATS DIRECTAMENT EN PN 17
Trans/erencies al compte de perdues i guanys
VIII. Subvencions, donacions i lIegats rebuts

C) TOTAL TRANSFERENCIESAL COMPTE DE PERDUES I GUANYS 17
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESESRECONEGUTS

4



EXERCICITANCATA 31.12.2014

ESTATDECANVISAt PATRIMONI NET

0,00 38.888.443,45

Subv.
Donacions i
legats rebuts
9.065.491,04

0,00

0,00 39.065.491,04
57.945,57

Ajustos
per canyi1
de valo(i

0,00.

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres
instruments del
patrimoni net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663.084,53

663.084,53
0,00

-663.084,53

Resultat de
I'exercici

663.084,53

0,00

22.333.714,00 1.312.680,86 -10.891.979,26

22.333.714,00 1.312.680,86 -10.891.979,26

22.333.714,00 1.312.680,86 -10.891.979,26

22.333.714,00 1.312.680,86 -11.555.063,79

Resultats
FonsSocial Reserves d'exercicis
Escripturat anteriors

22.333.714,00 1.312.680,86 -11.555.063,79A) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI2012
I. Ajustos per canvis de criteri de exercicis anteriors
II. Ajustos per canvi de criteri
III. Ajustos per errors de exercicis anteriors
B) SALDOAJUSTAT,INICI DE L'EXERCICI2013
I. Total ingressosi despesesreconegudes
II. Operacions amb socis0 propietaris
III. Altres variacions del patrimoni net
1. Aplicaci6 del Resultat
2. Reclassificacions
C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI2013

I. Ajustos per canvisde criteri de I'exercici
II. Ajustos por errors de I'exercici
D) SALDO AJUSTA T, INICI DE L'EXERCICI2014
I. Total ingressosi despesesreconegudes
II. Operacions amb socis0 propietaris
III. Altres variacions del patrimoni net
1. ApJicaci6 del Resultat
2. Reclassificacions
E) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI2014

5
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CLASE 8.3
C:

CORPORACI6 S
EXERCICITA

ARCM-FNMT

ESTAT DE FLUXESD'EFECTIU

OL7371675

31/12/2014 31/12/2013

0,00 0,00
2.146.193,49 3.489.936,19
5.303.376,97 5.561.329,03

12.568,00 2.112,63
-290.629,25 118.076,94

-2.160.931,74 -2.312.534,75
207.914,36 83.733,30
-77.083,93 -48.366,47
141.097,53 85.585,51
-990.118,45 0,00

-5.626.256,54 3.677.688,79
188.192,40 19.589,12

18.464.933,14 -67.346,26
-65.230,69 -13.299,16

-24.215.455,56 3.734.320,07
1.304,17 4.425,02

0,00 0,00
-63.893,57 -32.577,04
-141.685,90 -90.380,56
77.672,30 53.161,52

120,03 4.642,00
-3.543.956,62 7.135.047,94

-3.981.675,42 -7.377.125,57
-3.981.675,42 -7.377.125,57

0,00 0,00
-3.981.675,42 -1.377.125,57

900.000,00 2.352.428,26
900.000,00 2.352.428,26

4.870.763,40 -464.935,40
-900.000,00 -900.000,00
-34.435,10 -70.766,49

5.537.141,22 -2.018.871,65
199.027,01 0,00
69.030,27 2.351.163,78

0,00 173.538,96
0,00 0,00

5.770.763,40 1.887.492,86
0,00 0,00

-1.754.868,64 1.645.415,23

1.902.380,91 256.965,68
147.512,27 1.902.380,91

NOTAS

A) FLUXESD'EFECTIU DE LESACTIVITATS D'EXPLOTACI6
1. Resultat de I'exercici abans d'impostos
2. Ajustos del resultat

Amortitzacio de I'immobilitzat (+)
Correccions valoratives per deteriorament (+/-)
Variacio de provisions (+/-)
Imputacio de subventions (-)
Resultat per baixes i alienacions de I'immobilitza (+/-)
Ingressos financers (-)
Despeses financeres (+)
Altres ingressos i despeses (-/+)

3. Canvlsal capital corrent
Existencies (+/-)
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)
Altres actius corrents (+/-)
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)
Altres passius corrents (+/-)
Altres actius i passius no corrents (+/-)

4. Altres fluxos efectlus de les activitats d'explotaci6
Pagament d'interessos (-)
Cobrament d'interessos (+)
Altres pagaments (cobraments) (-/+)

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotaci6 (1 + 2 + 3 + 4)
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LESACTIVITATS D'INVERSI6
6. Pagament per inversions (-)

Immobilitzat Intangible i Material
7. Cobraments per deslnversions (+)
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversi6 (6 + 7)

C) FLUXESEFECTIUSDE LESACTIVITATS DE FINANCIACI6
9. Cobrament i pagament per instruments de patrlmoni

Subvencions, donacions i lIegats rebuts (+)
10. Cobrament i pagament de passiu financer

Deutes amb entitats de credit (+)
Deutes amb caracterfstiques especials (+)
Altres deutes (+)
Devolucio i amortitzacio
Deutes amb empreses del grup i associades (-)
Deutes amb caracterfstiques especials (-)

11. Pagaments per dividends i remun I altres instr. de pa tijlR S C'
12. Fluxos efectius de les activitats de financiaci6 (9 + +:'Yl) 0
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi 0') (J\

E) AUGMENT/DISMINUCI6 NETA EFECTIU0 EQUIV ~ +12 ~ \(,) O}, :0
Efectiu 0 equivalents al comenrament de I'exerci 4... en I~ cs;. WI
Efectiu 0 equivalents al final de I'exercici. ? f/)

L ./'..



Memoria de I'exercici anual a 31 de desembre de 2014

1. Activitat de I' entitat

EI Consorci Corporaci6 Sanitaria Parc Tauli (d'ara en endavant, indistintament, CSPTL es un Consorci
administratiu creat per Decret del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya el13 d'octubre de 1986,
que es constitui amb la participaci6 de la Generalitat de Catalunya, l'ExceHentissim Ajuntament de
Sabadell, la Universitat Autonoma de Barcelona i tambe inicialment Sabadell Mutual i Fundaci6 Hospital i
Casa de Beneficencia de Sabadell i UNNIM - Uni6 de Caixes d'estalvis de Manlleu, Sabadell i Terrassa.

En data 17 de juny de 1997 el Consell de Govern del Consorci Hospitalari del Parc Tauli aprova la redacci6
dels nous estatuts, en els que s'estableix la nova denominaci6 de I'entitat en Corporaci6 Sanitaria Parc
Tauli de Sabadell. Aquests nous estatuts s6n aprovats per DECRET6/1998, de 7 de gener de la Generalitat
de Catalunya - (DOGC Numero 2555 de data 13.01.1998), modificat parcialment pel DECRET126/1999, de
4 de maig (DOGCNumero 2886 de data 11.05.1999)

En data 19 de novembre de 2014, el Consell de Govern de la CSPTva procedir a modificar els seus estatuts
pendents d' Acord del Govern de la Generalitat. Van ser ratificats pel pie de I'Ajuntament de Sabadell del
dia 13 de gener de 2015 ipel Consell de Govern de la UAB dellS de desembre de 2014.

La CSPT es una entitat juridica publica, de caracter institucional, dotada de personalitat juridica plena i
independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat juridica de dret public i privat que requereix la
realitzaci6 dels seus propis objectius. En consequencia, per mitja de Is seus organs representatius, ames
de les facultats que com a subjecte actiu de I'Administraci6 Publica Ii corresponen, podra adquirir, posseir,
reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de bens, celebrar contractes, assumir obligacions,
interposar recursos i exercitar les accions previstes ales lIeis.

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 condici6 d'entitat del sector public de la Generalitat de
Catalunya. Entre aquesta legislaci6 es troba:

•

•

•

•

EI Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text ref6s de la L1eide finances
publiques de Catalunya.

EI Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text ref6s de la lIei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. .

.-:---OR~"
Reial Deeret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el ~~%s d:~, de
contractes del Sector Public). . /1:;. t\

ffOj •.. G\\
EI Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglam~~ genet .~ ~ LIE!], e
contractes de les administracions publiques (vigent en tot el que no contr~ I. ui -... :"-~/20011 e
30 d'octubre) i Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvo ~~ parcialment ~ ei

~ ."7
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30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public (vigent en tot 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.

• EI Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'a'prova eJ Text ref6s de la L1ei,
general d'estabilitat pressupostaria.

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

• EI Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar~, pel qual s'aprova el Text ref6,s de la L1eide I'estatut
dels treballadors.

• La lIei 26/2010 de 3 d'agost de regim juridic i de procediment de les administracions publiques de
Catalunya i la lIei 30/1992 de 26 de novembre de Regim Juddic de les Administracions Publiques i
del Procediment Administratiu Cornu.

• Reial Decret L1ei20/2012 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'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i la
modificaci6 introdu"ida per JalIei organica 4/2012 de 28 de setembre

• L1ei1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.

• L1ei2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public

• Instrucci6 per la interpretacio de I'autonomia de gestio de les entitats del sector public de I'ambit
de la salut de la Generalitat en base al Capitol v de la lIei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscal i
financeres (modificat per la lIei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector public), de data 3 de juny de 2014)

• EI Decret Legislatiu 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenci6 de la despesa i en
materia fiscal per a la reduccio del deficit public.

• EI Pacte subscrit amb la representaci6 social en data 26 de juliol de 2013 iamb vigencia fins a 31 de
desembre de 2014. (en defecte de conveni laboral)

8

~;ORS~ Co
~ ~

L'Organ de Govern de la CSPTes el Consell de Govern, tal com s'estableix a J'article ~els Estatt.4is. t.
A t I t d I . t ... It. d' •. ~.~ BLc ua men, e es entlta s InICla men consorcla es, ja no son entltats cons! rt:la~unu..afo
Hospital i Casa de Beneficencia de Sabadell ni Sabadell Mutual, Mutualitat de Pn ~i6 ~~i la ~ xa
d'Estalvis de Sabadell (despres UNNIM). ?L.0

\)-' /.....



EI Consell de Govern, organ superior del Consorci, esta format actualment pels membres segGents,
nomenats isubstitu'its lliurement 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.

EI detail dels membres del Consell de Govern del CSPTa 31 de desembre de 2014/ es el segGent:

Nom Membre Instituci6

Modesto Custodio G6mez President Generalitat de Catalunya

Juan Carlos Sanchez Salinas Vice president Ajuntament de Sabadell

Roser Valles Navarro Vocal Generalitat de Catalunya
.

Ram6n Comellas Fuste
Vocal

Generalitat de Catalunya

Concepci6 Cabanes Duran Vocal Generalitat de Catalunya

Marc Soler Fabregas Vocal Generalitat de Catalunya

Dr. Francese Sancho i Serena Vocal Generalitat de Catalunya

Dr. L1uisTort 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 condici6 de vocals, el
secretari, senyor Rafael Gomariz Parra i la direcci6 general, Sr. Joan Antonio Gallego i lizana fins el 15
d/octubre de 2014 i a partir d'aquesta data el Sr. Joan Marti L6pez i, a partird'aquesta data, el nou
director general Dr. Joan Marti L6pez. Tambe hi assisteix la secreta ria adjunta la senyora Laura Bay6 Braut.

Funcionalment, la CSPTesta constitui'da per cine centres, dos dels quais tenen personalitat juridica propia:
UDIAT, Centre Diagnostic, SA i Sabadell Gent Gran, SA., de Is quais Japropia CSPTn/es el soci unic. Els altres
quatre centres tenen la gesti6 descentralitzada dins la CSPT.

Addicionalment la CSPT esta vinculada amb la Fundaci6 Parc Taul! de la qual nomena la majoria dels
membres del seu patronat.

Aixf mateix es membre de !'Agrupaci6 d'interes Economic Coordinaci6 lOgistica~~\qUal
ostenta el 50% del seu capital conjuntament amb UDIAT CD SA, essent I'altre ~&>ttdel consorcjZ-t'i~lic

sanitari Pare de salut MAR. Ii f). ~. ~\
~-Jg- ~J
a: - -
"::;) .C/)
A.. /'00.9 ~.
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Participa aixi mateix la CSPTen la Fundaci6 Privada Parc de Salut de Sabadell si be unicament nomena at
25% dels patrons de la mateixa, nomenant el 50% de Is membres I'Ajuntament de Sabadell i I'altra 25%
I'entitat vinculada Fundacio Parc Tauli .

EI 20 de juny de 2014 el Patronat de la Fundacio Parc Salut, va adoptar I'acord de soHicitar I'autoritzacio al
Govern de la Generalitat per dissoldre-Ia iva serconcedida per Acord de data 16 de desembre de 2014,
publkat al DOC del 18 de desembre de 2014 ( ACORD GOV/177 /2014 ) .

A la reunio del patronat de la Fundacio de 29 de gener 2015, s'ha adoptat , subjecte a I'aprovacio dell
Protectorat, I'acord de dissolucia i Iiquidaci6 de la Fundaci6 Privada PARC DE SALUT DE SABADELL
mitjan~ant la cessi6 global de I'actiu i el passiu a favor de la FUNDACIO PARC TAUL!, amb domicili a
Sabadell, Parc Tauli num. 1, d'acord amb el que preveu I'article 314-7 del Codi Civil de Catalunya.

En data 17 de mar~ de 2015 es van elevar publics aquests acords. Actualment es troben pendent
d'aprovacio per part del Protectorat.

L'objectiu de I'entitat, CSPT, es la realitzaci6 d'activitats sanitaries, sociosanitaries, socials, docents
d'investigacio al servei dels ciutadans. Per tant, son finalitats espedfiques:

1. L'educacio sanitaria, la promocio de la salut i la prevencia de la malaltia.
2. L'atencio primaria integral de la salut.
3. L'atencio especialitzada en regim extrahospitalari i en regim hospitalari.
4. L'atencio de rehabilitacio.
5. L'atencio socio-sanitaria i de salut mental.
6. La prestaci6 de serveis socials de prevencia, de rehabilitacio 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

investigaci6, la formacio, la bioetica, els sistemes d'informaci6 i I 'impuls al desenvolupament de
les tecnologies i dels recursos per millorar la qualitat dels centres sanitaris.

8. Totes les que estiguin directament 0 indirectament relacionades amb les finalitats esmentades
anteriorment i que acordi el Conse" de Govern.

La UDIAT CD S.A , SGG Centre de Serveis SA, i la Fundacio Parc Tauli tenen la consideraci6 de mitja propi
del Consorci de conformitat amb I'article 24.6 del text refas de la L1eide Contractes del Sector Public.

La CSPT i les seves entitats instrumentals tenen de conformitat amb alia 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 Docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autanoma de Barcelona
en virtut del conveni signat en data 28 d'abril de 2010, publicat al DOGC num. 5887 de 26 qe majg de 2011.

;j~Q\\ORS--~~

~ o~~~.~\(J) . _ \,« ...,
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2. Basesde presentaci6delscomptesanuals

2.1. Imatgefidel

Eiscomptes anuals de I'exercici 2014 han estat preparats a partir dels registrescomptables de I'entitat
i s'han aplicat les disposicions legals vigents en materia comptable,en especial el Pia General de
Comptabilitat aprovat en el Reial Decret 1514/2007 del 16 de Novembre amb la finalitat de mostrar la
imatge fidel del patrimoni, de la situaci6 financera i dels resultats de I'entitat.
Com a Consorci majoritariament participat per la Generalitat de Catalunya resta a I'espera de
l'adaptaci6 sectorial del Pia general de comptabilitat publica, que puguin realitzar els organs
competents de la Generalitat en aquesta materia.

Aixi mateix s'han tingut en compte les Instruccions Conjuntes de la Intervenci6 Genera!, La Direcci6
General de pressupostos i la Direcci6 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
Public de la Generalitat de Catalunya.

EisComptes Anuals, d'acord amb la normativa vigent comprenen els segUentsestats:

Balan~Situaci6
- Compte de Perdues i Guanys
- Estat de Canvisen el Patrimoni Net

Estat de Fluxosd'Efectiu
Memoria de l'Exercici
Liquidaci6 del Pressupost

Eiscomptes anuals es presenten en euros, que es la moneda funcional de I'entitat.

2.2. Comparaci6de la informaci6

L'entitat presenta el Balan~de Situaci6, Compte de Perdues i Guanys, Estat de Canvis en Patrimoni
Net, Estat de Fluxos d'Efectiu i Memori,a comparat amb el de I'exercici anterior, d'acord amb
I'estructura fixada pel PIaGeneral de Comptabilitat aprovat en el Reial Decret 1514/2007 del 16 de
Novembre.

2.3. Resultat

L'entitat ha assolit un resultat equilibrat coma conseqUenciade l'aplicaci6 del pqpt~~~~t$~data 26
de juliol de 2013, entre la direcci6 i la representaci6 legal deIs treballicl.IIFfque ..e..s..tab~"><:\qUe
"Excepcionalment es reduira la retribuci6 anual en una quantitat equivalen '.fla que 4 treb~~ or
tingues dret a cobrar com a paga extraordinaria de Nadal, si be aquesta qualJ'tat e:-s .~,t.~.,.ecu~ r,
total 0 parcialment, en funci6 de I'assoliment de I'equilibri pressupostari i fina' . r"=-- ~

-a. ....:::;- JI')
?L .0)
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3. Aplicaci6 de resultats

La proposta d/aplicacio del resultat es la segOent:

BASE DE REPARTIMENT 2014
Saldo compte de perdues i guanys (0,00)
Romanent
Reserves voluntaries
Altres reserves de lIiure disposici6

Total (D,DO)

APLICACI6 Euros

A reserva legal
Altres reserves
A dividends
A compensar perdues d'exercicis anteriors (0,00)
Total (0,00)

4. Normes de registre i valoraci6

Per a elaborar els comptes anuals per a I'exercici 2014, s/han utilitzat principalment les normes de
valoracio segOents:

4.1. Immobilitzacions intangibles

Les immobilitzacions intangibles es reconeixen inicialment a preu d/adquisicio. Eis impostos indirectes
no recuperables formen part del preu d'adquisicio, les despeses de manteniment i conservacio que no
representen una millora de la vida util, 0 un augment de la productivitat dels bens, son considerades
com a despeses de I/exercici i imputats de forma directa al compte de Perdues i Guanys.

/~~RS'~~~
I~ 00:-'~

En el cas que fos necessari, s/efectuaria la correccio valorativa per deteriora .'itJfi d/aquelts el, '~nts

que presentessin un valor comptable superior al seu valor. recuperable, en~es J esltl.c~pOfi:. -. es
alt entre el seu valor raonable menys els costos de venda lei seu valor en us. <3 ' <3, :n

4.. (f)
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?L .0
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Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortitzacio acumulada i les
perdues per deteriorament reconegudesque, en el seu cas,hagin experimentat.

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

Eis actius intangibles amb vida util finita s/amortitzen de forma lineal basat en la seva vida util. Eis
percentatges d/amortitzacio aplicats han estat els seguents:

No existeixen partides que figurina I/actiu per una determinada quantitat fixa, ni s/han practicat
actualitzacions de valor per alguna L1eid'Actualitzacio de Balan~os.

Concepte Coeficient 2014 Coeficient 2013
Patents, lIicencies i marques 25% 25%
Aplicacions Informatiques 25% 25%

4.2. Immobilitzacionsmaterials

Eisbe!nscompresos en I/immobilitzat material es valoren inicialment d/acord amb el preu d/adquisicio.
En el preu d/adquisicio s/inclouen totes les despeses addicionals produ"ides fins a I/entrada en
funcionament del be, els impostos indirectes no recuperables, les despeses estimades de
desmantel/ament i retirada.

Les despeses financeres meritades fins la posada en marxa de flimmobilitzat es consideren un major
cost d'adquisicio.

Posteriorment es valoren alseu valor de cost menys la corresponent amortitzacio acumulada j les
perdues per deteriorament reconegudes

Les despeses de manteniment i conservacio que no representen una millora de la vida util, 0 un
augment de la productivitat dels bens, son considerades com a despeses de I'exercici i imputats de
forma directa al compte de Perdues i Guanys. Eis costos d/ampliacio, modernitzacio 0 mil/ores que
representen un augment de la productivitat, capacitat 0 eficiencia, 0 un allargament de la vida util dels
bens es capitalitzen com a major cost dels bens corresponents.

En el cas que fos necessari, s/efectuaria la correccio valorativa per deteriorament d/aquel/s elements
que presentessin un valor comptable superior al seuvalor recuperable, entes aquest com I' import mes
alt entre el seuvalor raonable menys els costos de venda i el seuvalor en us. .._.,,_~_.

Eiselements d/immobilitzat material amb vida util finita s/amortitzen de form~:~~1)~~~~,- \Ia seva
vida uti!. Eis percentatges d'amortitzaci6 aplicats han estat els segUents: Iff/j'?". ~(jl~

~ •. '~::. <t \() _~ 0
I ~ ~r;;;;a,;.;. J)
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Coeficient Coeficient
Concepte 2014 2013

Edificis i altres construccions 3% 3%

Edificis i construccions cessio d'us 6% 6%
InstaJ.lacions 12% 12%

Maquinaria 10% 10%

Elements de Transport intern 12% 12%

Utillatge i eines 30% 30%

Instrumental medico assistencial 20% 20%

E!ectrodomestics 15% 15%

Mobiliari 10% 10%

Mobiliari medico assistencial 12% 12%

Equips processos informatics 25% 25%

Elements de Transport extern 12% 12%

En la activaci6 del valor de determinats bens de I'immobilitzat i la seva amortitzaci6, s'han de tenir en
compte les seguents consideracions:

Activaci6 de Is bens cedits en la constituci6 del consorci:

Segons consta en I'escriptura publica 1.564 de 21 de mar~ de 1995 atorgada davant el Notari de
Sabadell Maximo Catalan Pardo, es va procedir a realitzarles corresponents regularitzacions
comptables amb I'objectiu de reflectir el valor determinat per la Societat de taxaci6 Rever-Nonell de la
nua propietat de Is bens mobles i immobles aportats inicialment en cessi6 d'us i usdefruit.

En I'exercici de 1997, es va actualitzar el coeficient de dotaci6 a l'amortitzaci6 dels edificis cedits en
qualitat d'usdefruit, en considerar aquests bens com a usats, incrementant el coeficient de dotaci6 a
l'amortitzaci6.

Transferencia de titularitat dels drets del Consorci Udiat i la Fundaci6 Privada Hospital Casa de
Beneficencia de Sabadell:

Cansarei Udiat.

En data 30 de juny de 1999, el Consell de Govern del Consorci Udiat acorda fer efectiva la dissoluci6
del Consorci Unitat de Diagnostic per la Imatge d'Alta Tecnologia, mitjan~ant el traspas del patrimoni
immobilitzat a la CSPT i la resta de drets i obligacions a la societat "Udiat Centre Diagnostic, S.A.".
Aquesta dissoluci6 havia estat previament establerta amb efectes a I'esmen;.a-. - t al Decret
139/1999, de 18 de maig, del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la G .~~~'3~ alunya.

,~~ -~~\
Cij ~\'

En data 30 de juny de 1999 el Consell de Govern de la CSPTva acordar a ptar la.t4nSfer¥~'a de
I'esmentat patrimoni immobilitzat del Consorci Udiat. (). a

I • :n
d.. C/)a:. - ~
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Fundaci6 Privada Hospital i Casa de Bene/icenciade Saba dell.

En data 7 d'octubre de 1998 el Conse" de Govern de la CSPT va acordar acceptar els bens, drets i
obligacions de la Fundacio Privada Hospital i Casa de Beneficencia de Sabadell.

Aquest acord va ser elevat a public en data 3 de juny de 1999, davant el Notari de Sabadell D. Maximo
Catalan Pardo, amb el numero de protocol 2.952.

4.3. Inversions Immobiliaries

EJs bens compresos en inversions immobiliaries es valoren d'acord amb el preu d'adquisicio, i es
corresponen amb terrenys i construccions no afectes ales activitats prepies d'explotacio.

Cas de que fos necessari, s'efectuaria la correccio valorativa per deteriorament d'aquells elements
d'inversions immobiliaries que presentessin un valor comptable superior al seu valor recuperable,
entes aquest com I' import mes alt entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor
en us.

4.4. Arrendaments

Son considerats arrendaments operatius tots aquells acords, que concedeixen el dret a usar un actiu,
durant un perlode de temps determinat, a canvi de percebre un import unk 0 una serie de pagaments
o quotes, sense que es tracti d'un arrendament de caracter financer.

La CSPT,ha formalitzat contractes d'arrendament sot a 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 aile establert en el Pia General de Comptabilitat vigent. Tanmateix, atesa la dificultat
operativa del seu registre com immobilitzat i I'efecte poc signifkatiu sobre els Estats Financers, s'ha
optat per considerar-Ios com arrendaments operatius.

Les despeses, i en el seu cas els ingressos, derivats dels acords d'arrendaments operatius es
consideren, despesa 0 ingres 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 definicio continguda en el Pia General de Comptabilitat, un tlinstr~~ti"~fi~E~'~ es un
contracte que dona IIoc a un actiu financer en una entitat i, simultaniament, a"?~passiu fina~ 'k 0 a
un instrument de patrimoni en una altra empresa. 11~ ~\

<{ == - ~\\
La CSPT, atesa la seva naturalesa i activitat disposa de Is segOents instrum .~ fi~ assi ts
d'acord amb les categories establertes pel Pia General de Comptabilitat: ~ r..-;..... .(f.l
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4.5.a) Actius Financers

• Prestecs i Partides a cobrar.

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

Aquest actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable. Posteriorment son reconeguts a,
cost amortitzat. EI reconeixement de Is interessos meritats, cas de produir-se, s'efectua en funcio del
seu tipus d'interes efectiu, i si es el cas, la provisio per deteriorament, es registra directament en el
compte de perdues i guanys.

L' interes efectiu es correspon amb el tipus d'actualitzacio que iguala el desemborsament inicial de
I'instrument financer amb la seva totalitat de fluxos d'efectiu estimats fins al seu venciment.

• Inversions en el patrimoni d1empreses del grup multigrup i associades

Les inversions en patrimoni en les empreses del grup s'han valorat seguint els criteris que estableix la
norma 13a de I'elaboracio dels 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 contraprestacio lIiurada mes els costos de transaccio que els
siguin directament atribu'Jbles. Posteriorment es valoren pel seu cost, menys, si s'escau, I'import
acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.

• Actius disponibles per a la venda.

La CSPTclassifica en aquesta categoria aquells valors que siguin representatius de deute 0 instruments
de patrimoni d'altres empreses i no tinguin cap altra classificacio mes espedfica.

La seva valoracio tant inicial com les posteriors es fan a valor raonable, registrant les variacions que es
produeixin directament en el patrimoni net fins que I'actiu financer sigui baixa del balan~ 0 es
deteriori, moment en que I'import aixi reconegut s'ha imputar al compte de perdues i guanys.

Baixa d1actius financers

Eis actius financers es donen de baixa del balan~ quan es transfereixen substancialment els riscos i

~ ' ~)o 0, :n
~' C/)u:. - •
?L .C/.)
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4.5.b) Passius Financers

• Debits i partides a pagar

Figuren c1assificats en aquesta categoria els debits comercials que s'originen en la compra de bens i
serveis per operacions comercials derivades de I'activitat de la CSPT,aixi com els debits per operacions
no comercials, derivades d'altres operacions no vinculades directament a I'activitat de I'entitat.

Figuren aixi mateix c1assificats, els fons que mitjan~ant els serveis administratius de la CSPT s6n
dipositats pels usuaris de la Residencia Albada. Posteriorment, aquest fons s'inverteixen en productes
financers tendents a I'optimitzacio dels esmentats recursos. Aquest procediment ve regulat per
Reglament de I'any 1994 aprovat pel Consell de Govern. EI producte d'aquests diposits es destina a la
realitzacio de diverses activitats d'interes pels propis residents.

Aquests passius financers es reconeixen inicialment pel seu valor raonable de la contraprestacio
rebuda ajustat pels costos de transaccio que els siguin directament atribui'bles, essent registrats
posteriorment pel seu cost amortitzat.

Eis passius financers es c1assifiquen com passius corrents si el termini de realitzaci6 es inferior a 12
mesos a la data segUent al tancament de balan~ de situacio adjunt. Es donen de baixa quan I'obligacio
s'ha extingit.

4.5.c) Instruments de patrimoni propi

Totes les transaccions amb els propis instruments,de patrimoni es registren en el patrimoni net com
una variaci6 dels fons propis. Les despeses derivades d'aquestes transaccions es registren directament
contra patrimoni net com a reserves menors.

4.6. Existimcies

Eis bens que composen la partida d'existencies es troben valorats inicialment al seu preu d'adquisicio.
Eis impostos indirectes unicament s'inclouen en el preu d'adquisicio si no son recuperables
directament de la hisenda publica. Les despeses financeres associades ales existencies que necessitin
un perfode de temps superior a un any per estar en disposicio de ser venudes s'inclouen en el preu
d'adquisicio.

Per a la valoracio de les existencies s'aplica eJ criteri del preu mig ponderat (P.M.P.), a excepci6 dels
existencies comptabilitzades a I'apartat /lQueviures i Begudesll on la valoracio correspon al preu de
I'ultima entrada (F.I.F.O). .,._-,~

/Z\ORS~
Des. del juliol 2006, una part de les existencies de la CSPT son gestionad~i~)~'tstodia~~,er un
operador logistic extern "Coordinaci6 Logfstica Sanitaria A./.E.II• 0Y' ~~ \

Aquestes existimcies segueixen sent propietat de la CSPT.La totalitat d'e tfinci~ . ~naJt per
aquest operador logistic apliquen els mateixos criteris de registre i eJnP.' . ':. ~ quj les
gestionades per la pro pia entitat. 4. _ i2

0.: - ~
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En el cas de que el valor de net de realitzaci6 fos inferior al preu d'adquisici6, es faria una correcci6
valorativa mitjan~ant la dotaci6 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
Ref6s de L1ei de l'lmpost sobre Societats, I en virtut de la naturalesa juridica de la CSPT te la
consideraci6 d'entitat totalment exempta de I' Impost sobre Societats, pel que no esta subjecte a
tributaci6 per aquest Impost.

4.8. Ingressos i despeses

Eis ingressos i les depeses es valoren al valor raonable de la contraprestaci6 rebuda, 0 a pagar i
representen els imports a cobrar 0 pagar pels bens lliurats 0 rebuts i els serveis prestats 0 rebuts en el
marc ordinari de I'activitat, menys descomptes, devolucions, impost sobre el valor afegit i altres
impostos relacionats amb les operacions.

A aquests efectes, I' ingres 0 be la despesa es produeix en el moment que es cedeixin 0 es rebin els
riscos i beneficis, amb independencia del moment en que es produeixi el corrent monetari financer
que se'n deriva.

4.9. Mesures per a Garantir l'Estabilitat Pressupostaria

En I'exercici 2014 es d6na continu'itat ales mesures d'austeritat adoptades en el 2012, aixi com el
compliment d'estabilitat pressupostaria aprovat en la L1ei 6/2012 i l'aplicaci6 del pacte d'empresa que
te com a trets principals:

•
•
•
•

•

•

•

Durada: Exercici 2013 (agost) i 2014 .
Actualitzar taules amb reducci6 5%. Sense impacte als professionals de CSPTiUDIAT .
Jornada, descansos i atenci6 continuada: remissi6 a legislaci6 general i Estatut Marc .
IT: Incorporaci6 accident laboral/malaltia professional + 5 supositlegals: 100 %. Resta
contingencies: 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 lIiure disposici6 (proporcional)
Manteniment regim Conveni decaigut en:

DesenvoJupament Professional
Vinculaci6
Fidelitzaci6. Preferentment amb descans dels professionals.

Retribuci6 variable: La seva percepci6 estara vinculada als resultats d
objectius anualment, d'acord amb els criteris establerts.
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• Menjador laboral: l'import del tiquet de menjador 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. EItiquet d'esmorzar 0 berenar sera de 2€.

• 1/14 part retribucio anual, es deixara de percebre durant la vigencia del pacte. S'ha establert el
retorn de la mateixa en funcio deIs resultats.

Pel2013:
• Primer tram: Retribucio variable dels 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
defs professionals del mateix grup de I' ambit d'aguts.
• Tercer tram: Proporcional a la paga individual, en funcio de la disponibilitat.

Pel 2014:
• Tram unic: Proporcional a la paga individual, en funcio de la disponibilitat.
• Voluntat de retorn de quantitats corresponent a la 1/14 part retribucio anual, en base a
potencials resultats positius d'exercicis posteriors (fins 2018) i supeditat a compliment legal es
pugui restituir part no abonada.

4.10. Provisions i contingencies

les provisions i contingencies estan valorades a data de tancament pel valor actual de la millor
estimacio possible de I' import necessariper canceHar 0 transferir a un tercer I'obligacio.

4.11. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Esconsideren actius de naturalesa mediambiental els bens que son utilitzats de forma duradora en
I'activitat de la entitat, la finalitat dels quais es la minoracio de I'impacta mediambiental i proteccio i
millora del mediambient, inclos la reduccio 0 eliminacio de facontaminacio futura.

Tenen la naturalesa de despeses mediambientals els imports meritats per la gestio dels efectes
mediambientals de les operacions de la entitat, aixi com les despeses per la prevencio de la
contaminacio, tractament de residus,gestio mediambiental, ...

19

Registre i valoraci6 de despesesde personal4.12.
..l'--".-_ ..•.........:..,."-.

,~:;O,\OAS~~,'/.;.) 0<3\,
Les despeses de personal son registrades en el moment de la merit f~'"f?'"de I'obligac~~\amb
independencia del moment en que es produeixi el corrent monetari financer f se.~ 1I.!. ce\\1
Aixi mateix, dins la partida de remuneracions pendents de pagament es tr ~n mm..l":~tzadj les
retribucions al personal meritades en el present exercici i que seran Iiquidad :(In 1~015~Cf.\
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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 25 anys tindran dret per una sola vegada al
consolidar aquesta antiguitat a un premi de fidelitzaci6 que consisteix en un mes de vacances,
addicional al que tindran dret a gaudir en aquell any i no es podra substituir per una compensaci6 en,
metaHic, en conseqUencia no hi ha cap provisi6 per aquest concepte.

4.13. Subvencions, donacions i lIegats

Les subvencions registrades tenen la consideraci6 de no reintegrables i es reconeixen inicialment pel
seu valor raonable quan es te la certesa que la subvenci6 es cobrara i que es complira amb totes les
condicions establertes, incrementant directament el patrimoni net.

Es reconeixen com a ingressos en el compte de perdues i guanys sobre una base sistematica i racional
de forma relacionada amb les despeses derivades de la subvenci6.

Les instruccions conjuntes de la Intervenci6 General, la DG de pressupostos i la DG del patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables,
determinen que les aportacions de capital espedfiques que financen inversions afectades a I'activitat
de lientitat (0 l'amortitzaci6 de I'endeutament que finanl;a aquesta inversi6) sempre que sigui
considerada d'interes public, s'abonaran al compte 130 Subvencions oficials de capital, segons
s'especifica al punt 2.1 de la memoria.

4.14. Negocis conjunts

Integraci6 de la CSPTen organitzacions sanitaries

• Participaci6 en l'agrupaci6 aCoordinaci6 Logrstica Sanitaria, Agrupaci6 d'Jnteres Economic".
En data 13 de febrer de 2006, amb la denominaci6 f1Coordinaci6 Logistica Sanitaria, Agrupaci6
d'interes Economic", es constitueix, a I'empara de la Llei 12/1991 de 29 d'abril, una Agrupaci6
d'interes Economic de durada indefinida quin objecte social es limita exclusivament a
desenvolupar activitats economiques auxiliars ales desenvolupades pels seus membres,
relacionades amb I'emmagatzematge i loglstica de materials, bens i documentaci6.
La CSPT participa en el Capital Social de l'agrupaci6 amb 224.000,00 € que corresponen a 224
participacions de 1.000,00 € de valor nominal cadascuna.

4.15. Transaccions entre parts vinculades _ .---_
~\ORS-~~

Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial p ~ valor rao~) . Si
s'escau, si el preu acordat en una operaci6 difereixdel seu valor raonable, ~e.ife~ fia
atenent a la realitat economica de l'operaci6. ~ - ~ 1\\
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S. Immobilitzat Material

Eis moviments de Is saldos que componen I'epigraf d'lmmobiJitzat material del balan~ de situacio ha estat
en el 2014 el seguent:

Saldo
Altes Baixes

Regul.1 SaldoConcepte
31.12.13 Traspassos 31.12.14

Terrenys 1.195.211,11 993.374,05 0,00 0,00 2.188.585,16
Construccions 69.763.196,59 539.093,18 -3.128,97 0,00 70.299.160,80
Instal.lacions Tecniques 15.060.965,02 327.144,92 -470,07 0,00 15.387.639,87
Maquinaria 26.506.078,61 1.622.005,52 -878.693,77 0,00 27.249.390,36
Utillatge 2.934.688,60 65.817,39 -126.663,39 0,00 2.873.842,60
Mobiliari 8.447.127,04 116.335,77 -58.302,20 0,00 8.505.160,61
Equips de processament Informatic 3.403.247,49 178.139,97 -2.907,59 0,00 3.578.479,87
Elements de Transport 136.296,24 7.271,31 0,00 0,00 143.567,55
Altre Immobilitzat Material 335.040,81 68.109,10 -3.305,18 0,00 399.844,73
Construccions en curs 94.030,67 1.772.841,12 0,00 0,00 1.866.871,79
Total Immobilitzat Material Brut 127.875.882,18 5.690.132,33 -1.073.471,17 0,00 132.492.543,34
AA de Construecions -26.393.471,04 -1.574.945,84 1.800,19 0,00 -27.966.616,69
AA de Instal.laeions Teeniques -11.811.264,35 -523.726,22 470,07 0,00 -12.334.520,50
AA de Maquinaria -16.402.784,93 -1.773.315,26 694.692,19 0,00 -17.481.408,00
AA de UtiJJatge -2.671.552,83 -131.211,86 109.445,84 0,00 -2.693.318,85
AA de Mobiliari -6.522.642,15 -470.795,19 54.075,07 0,00 -6.939.362,27
AA de E.P.I. -2.494.224,11 -332.744,62 2.907,59 0,00 -2.824.061,14
AA de Elements de Transport -65.433,29 -10.275,18 0,00 0,00 -75.708,47
AA de Altre ImmobiJitzat Material -146.026,74 -58.942,36 2.165,86 0,00 -202.803,24
Total Amortitzaci6 Acumulada -66.507.399,44 -4.875.956,53 865.556,81 0,00 -70.517.799,16
Deteriorament Immobilitzat Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILITZAT MATERIAL NET 61.368.482,74 814.175,80 -207.914,36 0,00 61.974.744,18
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I per al 2013 va ser:

Concepte
Saldo

Altes Baixes
Regul./ Saldo

31.12.12 Traspassos 31.12.13
Terrenys 1.195.211,11 0,00 0,00 0,00 1.195.21t11
Construccions 67.999.115,35 1.764.081,24 0,00 0,00 69.763.196,59
InstaHacions Tecniques 14.787.608,61 289.613,87 -16.257,46 0,00 15.060,965,02
Maquinaria 26.027.061,07 972.323,55 -493.352,19 46,18 26.506.078,61
Utillatge 2.900.434,49 133.175,15 -101.619,50 2.698,46 2.934.688,60
Mobiliari 8.302.838,18 194.218,36 -52.113,85 2.184,35 8.447.127,04
Equips de processament Informatic 2.769.995,58 574.632,08 -1.658,40 60.278,23 3.403.247,49
Elements de Transport 100.038,42 35.937,84 0,00 319,98 136.296,24
Altre Immobilitzat Material 320.206,81 16.017,41 -1.183,41 0,00 335.040,81
Construccions en curs 59.802,78 34.227,89 0,00 0,00 94.030,67
Totallmmobilitzat Material Brut 124.462.312,40 4.014.227,39 -666.184,81 65.527,20 127 .875.882~18
AA de Construccions -24.824.113,14 -1.569.357,90 0,00 0,00 -26.393.471~04
.AA de Instal.lacions Tecniques -11.268.549,24 -558.657,30 15.942,19 0,00 -11.811.264,35
AA de Maquinaria -15.044.929,71 -1.781.434,17 423.625,13 -46,18 -16.402.784,93
AA de Utillatge -2.567.694,41 -189.588,87 88.428,91 -2.698,46 -2.671.552,83
AA de Mobiliari -5.994.928,83 -577.239,65 51.710,68 -2.184,35 -6.522.642,15
AA. de E.P.I. -2.055.806,66 -379.797,63 1.658,41 -60.278,23 -2.494.224~11
A.A de Elements de Transport -57.079,03 -8.034,28 0,00 -319,98 -65.433J29
AA. de Altre Immobilitzat Material -113.780,99 -33.331,94 1.086,19 0,00 -146.026,74
Total Amortitzaci6 Acumulada -61.926.882,01 -5.097.441,74 582.451,51 -65.527,20 -66.507.399,44
Deteriorament Immobilitzat
Material 0,00 0,00 0,00 0,00 O~OO
IMMOBILITZAT MATERIAL NET 62.535.430,39 -1.083.214,35 -83.733,30 0,00 61.368.482,74

En construccions i construccions en curs hi ha incorporades les actuacions derivades del conveni de
coHaboraci6 amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social (avui Salut) de la Generalitat de Catalunya i
el Servei Catala de la Salut (CatSalut), que presenta les caracterlstiques segGents:

EI 12 de novembre de 2001, fou signat un conveni de coHaboraci6 entre el Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, elServei Catala de la Salut i la Corporaci6 Sanitaria Pard
Taull, mitjan~ant el qual la CSPT es compromet a realitzar la segona fase d'ordenaci6 del conjunt
hospitalari del Parc Taulf .

....../~--=--~
O\\ORSo~

Per tal de coHaborar en el finan~ament de les actuacions en infraestructura Sani ~previstes i~(:ost

finan~er quo: es desprengui de les mateixes, el ?eparta~ent de Sanitat i Segur..w *'..:av~ el
Servel Catala de la Salut, va aprovar una aportaclo de capital a favor de la CSPT '11(5 a . -~ . tot~ e
35.135.633,05 €, amb carrec al capitol VIII del seu pressupost. Aquesta aportac ~va ~Zad3l el
Govern de la Generalitat de Catalunya mitjan~ant I'acord adoptat en sessi6 celeb ~ eli-. de julfB tie
2001, parcialment modificat el 9 d'octubre de 2001. \ .;..C/)
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En data 1 de desembre de 2003, el Servei Catala de la Salut va comunicar a la CSPTque segonsAcord de
Govern de 28 d'octubre de 2003 s'havia acordat procedir a prorrogar les aportacions de capital fins
I'exercici 2022 i l'aportaci6 prevista per al 2003, s'havia traslladat a aquest darrer exercici.

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

L'aportaci6 de capital de 9.000.000 € inicialment prevista per I'exercici 2008, segons el conveni signat, va
ser modificada a instancies del propi Servei Catala dela Salut per la possibilitat que la CSPTs'endeutes pel
mateix import i aixi consta a la lIei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2008, si be, tambe per indicaci6 del propi Servei Catala de la Salut es manifesta la
impossibilitat que aquest endeutament sigui efectiu amb anterioritat dell de gener de 2009, ra6 per la
qual finalment I'entitat no va rebre cap aportaci6 a I'anualitat 2008 .

En data 10 de desembre de 2008 es formalitza amb I'entitat BBVA,S.A. un prestec a lIarg termini per
import de 9.000.000 € del qual es fa la disposici6 I'any 2009.

En data 2 de febrer de 200ges signa una nova modificaci6 d'aquest conveni i s'amplia el import de la
segona fase de l'ordenaci6 del conjunt Hospitalari del PareTauH(la etapa) fins als 50.555.231 €.

Durant el proces d'execuci6 d'aquestes inversions, esvan adoptar per part de I'entitat contractant diversos
acords de modificaci6 del contracte (a traves 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 acceptaci6 del CatSaluta traves del Comite de seguiment previst al conveni.

AI lIarg d'aquest proces d'execuci6 de les inversions i modificaci6 contractual es va genera un alt grau de
conflictivitat entre I'entitat contractista i la CSPT,traslladadaa la jurisdicci6 contenciosa administrativa,
producte de les diferencies en els criteris de valoraci6 dels desviaments deIscostos. EICatSalutencarrega a
una auditoria externa una valoraci6 independent i objectiva deIs desviaments. L'import proposat de
tancament derivat d'aquesta auditoria esde 4.571.579,85€.

En data 13 de desembre de 2011 es modifica el conveni de coHaboraci6 per donar compliment ales
necessitats d'inversi6 sobrevingudes i l'aparici6 de controversies a nivell juridic sobre la valoraci6 dels
desviaments dels costos. Per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data r:)).t(~~bre de
2011esva procedir a l'aprovaci6 tant de la modificaci6 del conveni entre el ServeiCatala'.ef'1'i:: Salut (~~Iut),
el Departament de Salut i la Corporaci6 sanitaria PareTaulf com de l'autoritzaei6 p '>Jrri.b.ar.-hia un;.z,~{d
transaeeionalamb "entitat COPCISASA,aeordque va estar finalment subseriten data ~e~e ~1
i que va estar homologat judicialment pels tres Jutjats del Contenci6s Administra '\~ d' .,0 ::.~ ual?,\ s
substanciavene(s respectius procediments judicials. Aquest acord transaccional va Bar "" a~mrovi':a
judicial iva calendaritzarel pagamentsdels imports paetats. ~ - .~
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Per tal de col.laborar en el finan~ament d'aquestes actuacions, el Departament de Salut, a traves del
CatSalut, realitzara una aportaci6 de capital a favor de la CSPTde 46.126.810,85€ d'acord amb el segtient
calendari:

Any Import autoritzat Acord Modificaci6 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 4.5 74.886,05
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 tambe finan~ara I'endeutament de la CSPTde 9.000.000 € aprovat el 18 de
novembre de 2008 pel Govern, mes el cost financer del mateix inicialment estimat en 3.622.482,44€
mitjan~ant el segtient calendari d/aportacions de capital:

Any Aportacions 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 *71.683,85 971.683,85
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 2.861.011,06 11.861.011,06



Les despeses financeres derivades d'aquest prestec, I'any 2014, han estat de 70.587,65€, de les quaIs
3.093,30€ s'abonaran en el primer trimestre del 2015. Per aquest mateixcriteri han estat liquidats dintre
del primer trimestre de I'exercici 4.189,50€ que corresponien al 2013.

Dels interessos efectivament liquidats a I'entitat bancaria, a 31.12.14 restava pendent de rebre subvenci6
per 15.829,45€. Aquest import s'ha Iiquidat per la Generalitat de Catalunya en data 08/01/2015.

La CSPT, al tancament de I'exercici 2014, te activat com immobilitzat en curs, un total de 1.866.871,79€,
dels que 1.863.535,60€ corresponen a aquest projecte.

Les altres adquisicions d'immobilitzat material mes importants del exercici 2014 s6n:

IMMOBILITZAT Import
INSTAL.LACIONS iOBRES

Obres de reforma i unificaci6 de les cuines 1.766.200
Obres d'integraci6 d'espais en salut mental 392.095
Cablejat informatic per les pantalfes ales habitacions i altres 112.632
Endolls habitacions VII Centenari 44.526
Reparaci6 voladfs edifici Santa Fe 28.911
Sistema de control de c1imatitzaci6 19.863
Adequaci6 dels espais de Santa Fe i Bloc quirurgic 18.276
Box de contenci6 a urgencies 14.348
MAQUINARIA

Carros cuina 707.494
Tunel rentavaixelles, cintra transportadora i renta utensilis 183.616
2 Torres de laparoscopia 100.714
Controls d'accessos 48.696
Carras d'esmorzar 40.826
Bateries de c1imatitzaci6 23.364
Espirometre 19.352
Sistema de monitoritzaci6 upgrade 13.182
MOBJlIARI
Mobiliari cuina i menjador 172.174
Utillatge cuina 62.690
lIit de parts 19.672
EQUIPS PROCESSOS INFORMATICS
Ordinador i pantalles 89.021
Servidor 16.437

TOTAL 3.894.089
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Per les adquisicions es te en consideracie

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

• EI Reial Decret 1098/2001/ de 12 d/octubre, pel qual s/aprova el Reglament general de la L1ei de
contractes de les administracions publiques (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 Public (vigent en tot el que no contradigui el
RDL3/2011/ de 14 de novembre).

Eis elements recollits a la partida d/immobilitzat material totalment amortitzats s6n:

Conee pte Fins any 2014 Fins any 2013
Edificis i altres construccions 15.363.090,96 16.862.382,05
InstaHacions 9.747.044,04 9.206.102,95
Maquinaria 8.737.675,05 8.574.899,33
Elements de Transport intern 656.602,37 597.758,99
Utillatge i eines 511.455,24 517.378,78
Instrumental medic assistencial 1.989.714,84 1.862.854,45
Electrodomestics 342.606,62 337.181,71
Mobiliari 3.184.798,20 3.253.056,36
Mobiliari medico assistencial 1.316.840,36 1.156.565,60
Equips processos informatics 2.243.702,23 2.075.017,01
Elements de Transport extern 55.837,72 61.862,94
Altre Immobilitzat Material 47.248,14 39.400,96
Total 44.196.615,77 44.544.461,13

6. Inversionsimmobiliaries

Saldo
31.12.14
311.807,20

4.409.408,33
4.721.215,53
-4.155.844,64
-4.155.844,64

0,00
565.370,8~

Regul./
Traspassos

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

0,00
0,00
0/00
0,00
0,00
0,00
0,00

BaixesAltes

0,00
0,00
0,00

-76.079,52
-76.079,52

0,00
-76.079,52
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Les variacions produi'des en aquest epigraf han estat al 2014 les seguents:

Saldo
31.12.13
311.807,20

4.409.408,33
4.721.215,53
-4.079.765,12
-4.079.765,12

0,00
641.450,41

Coneepte



I el segUent eorrespon al 2013:

Saldo
Altes Baixes

Regul./ Saldo
Concepte

31.12.12 Traspassos 31.12.13
Inversi6 Immobiliaria en Terreny 311.807,20 0,00 0,00 0,00 311.807,20
Inversi6 Immobilia ria en Construccions 4.409.408,33 0,00 0,00 0,00 4.409.408,33
Totallnversi6 Immobiliaria Brut 4.721.215,53 0,00 0,00 0,00 4.721.215,53
A.A. Aplicacions Inversiolmmobiliaria Construccions -4.002.558,11 -77.207,01 0,00 0,00 -4.079.765,12
Total Amortitzaci6 Acumulada -4.002.558,11 -77.207,01 0,00 0,00 -4.079.765,12
Deteriorament Inversions Immobiliaries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSI6 IMMOBILARIA 718.657,42 -77.207,01 0,00 0,00 641.450,41

Aquestes inversions eorresponen als segOents immobles:

Anys Valor Valor Valor
Any Inici Contracte Terreny Construcci6 Activat

Edifici L10gat a SGG 1999 10 +10 274.999,10 727.625,32 1.002.624,42
Edifici UDIAT 36.808,10 3.316.186,57 3.352.994,67
Cases de I'Albada 365.596,44 365.596,44

Total 311.807,20 4.409.408,33 4.721.215,53

Details dels Contractes Signots

Els acords mes significatius vigents al taneament de I'exerciei es eorresponen amb:

SGG

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

Contraete d'arrendament de I'edifici, propietat de la Corporaci6 Sanitaria Pare Taull, ubieat a la
Ronda Collsalarea, numero 217-219 de Sabadell, mitjan~ant eontraete privat signat el 2 de desembre de
1999. En data 11 de mar~ de 2003 el Consell de Govern de la Corporaci6 Sanitaria Pare Tauli va aprovar una
ampliaci6 en el termini de carEmcia en el pagament de les rendes de I'arrendament de I'immoble, fins al
.mes de gener de I'any immediatament posterior a aquell exercici en que la soeietat prese~~L UO~ resultats
positius que Ii permetin absorbir els costos de I'esmentada renda en termes anUals,)n$Qf,~b~13a~est
aeord com addenda al eontraete d'arrendament de referencia de data 2 de desembre de::1999. o:A~"

IV';' ~ \\
EI termini de la durada d'aquest arrendament sera de 10 anys a eomptar des del . de 1- aturcf el
eontraete, un eop passat aqu~st termini es eonsiderara automatieament prorrogat ~ per. ~ als \5
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a un maxim de 10 anys mes potestativament per SGGCS/SA i obligatoriament per a la CSPT. Quan hagi
passat aquest darrer termini/ aquest contracte es prorrogara per tacita reconducci6.

En el Consell de Govern de la CSPTde 7/4/2010 s'acorda atorga a Sabadell Gent Gran Centre de Servei$
S.A. una caremcia en el pagament de les rendes per I'arrendament de nmmoble ubicat a Sabadelt Ronda
Collsalarca 217-219/ a partir del mes de gener de I'any immediatament posterior a aquell exercici en que
presenti uns resultats negatius en el Compte d'Explotaci6 i que es perllongara fins al mes de gener de l'any
immediatament posterior a aquell exercici en que presenti uns resultats positiu en el seu Compte
d/explotaci6 que Ii permetessin absorbir els costos de I'esmentada renda en termes anuals

Tenint en consideraci6 que en el exercici 2012 el resultat del Compte d'Explotaci6 va ser negatiu i que el
resultat del Compte d'Explotaci6 de I'exercici 2013 no permetia fer front a I'esmentat arrendament es va
aplicar la carencia establerta.

En el contracte de arrendament indica que tambe s'abonara, per tot el temps que duri I'arrendament i les
seves prorrogues, al marge de la renda pactada, )' import del 12% de I' interes anual del cost de les obres
de conservaci6 i millora que el propietari realitzi a I'edifici, aixi com les que al seu cas ordenin els
Organismes Oficials competents i de les Contribucions Especials de millora que apliqui I'Ajuntament 0 altre
Organisme Oficial.

Eis elements recollits a la partida d'inversions immobiliaries totalment amortitzats s6n:

Concepte Fins any 2014 Fins any 2013

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

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

Total 2.927.367,95 2.927.367,95

Per les adquisicions es te en consideraci6

• La lIei 30/2007 de 30 d/Octubre de Contractes del Sector Public. (actualment Reial Decre~
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text ref6s de la lIei de contractes del
Sector Public).

• EI Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la L1ei de
contractes de les administracions publiques (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 Public (vigent en tot el que no contradigui el
RDL 3/2011, de 14 de novembre).
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7. Immobilitzat intangible

Eis moviments dels saldos que componen I'epigraf d'immobilitzat intangible del balan~ han estat al 2014:

Concepte
Saldo

Altes Baixes
,Regul./ Saldo

31.12.13 Traspassos 31.12.14

Patents, IIicencies, marques i simi lars 1.423,66 0,00 0,00 0,00 1.423,66
Aplicacions informatiques 3.687.333,18 52.035,55 -1.653,06 0,00 3.737.715,67
Avan~ament Immob. Intangibles 916.691,42 0,00 0,00 -9.059,25 907.632,17
Totallmmobilitzat Intangible Brut 4.605.448,26 52.035,55 -1.653,06 -9.059,25 4.646.771,50
AA Patents, IIicencies, marques i simi/ars -1.185,64 -237,00 0,00 0,00 -1.422,64
AA Aplicacions informatiques -2.811.850,82 -351.103,92 1.653,06 0,00 -3.161.301,68
Total Amortitzati6 Acumulada -2.813.036,46 -351.340,92 1.653,06 0,00 -3.162.724,32
Deteriorament Immobilitzat Intangible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILITZAT INTANGIBLE NET 1.792.411,80 -299.305,37 0,00 -9.059,25 1.484.047,18

I el seguent correspon al 2013:

Concepte
Saldo

Altes Baixes
Saldo

31.12.12 Traspassos
31.12.13

Patents, IIicencies, marques i similars 1.423,66 0,00 0,00 0,00 1.423,66
Aplicacions informatiques 3.566.377,34 99.625,38 0,00 21.330,46 3.687.333,18
Avan~ament Immob. Intangibles 848.837,64 67.853,78 0,00 0,00 916.691,42
Totallmmobilitzat Intangible Brut 4.416.638,64 167.479,16 0,00 21.330,46 4.605.448,26
AA Patents, llicencies, marques i simi/ars -909,39 -276,25 0,00 0,00 -1.185,64
AA Aplicacions informatiques -2.404.116,33 -386.404,03 0,00 -21.330,46 -2.811.850,82
Total Amortitzaci6 Acumulada -2.405.025,72 -386.680,28 0,00 -21.330,46 -2.813.036,46
Deteriorament Immobilitzat Intangible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILITZAT INTANGIBLE NET 2.011.612,92 -219.201,12 0,00 0,00 1.792.411,80

l'import registrat a I'epigraf d'Avan~ament Immob. Intangible <:orrespon principalment als avan~aments
efectuats per:

Hewlet~-;ack~rd Es~afiol~,.Sl, .en conc~pte d:ls treballs re~,litzats ~er a la im~I~~{g~,plicatiu
de gestio asslstenclal (c"mca I de paclents) I de facturaclo, en vlrtut del clrn?acte ad.fci<1~t pel
Consell de Govern en data 7 de juliol de 2005. Per I'any en curs no han ha f ,'Yjtes. Aquest p~ cte
planificat a lIarg termini s'activa en funcio dels mbduls que es posen en f )ona ~ •.•que~ ny
no s'ha posat en marxa cap mbdul. (3 0
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Les adquisicions d'immobilitzat intangible mes importants del exercici 2013 son:

IMMOBILITZAT Import

APLICACIONS INFORMATIQUES

Adaptacio programa Creta de personal 18.274,32

Base de dades NNN Consult de cures de infermeria per la HHCC 10.767,22

Sofware per registre i elaboracio d'informes del polisomninograf 7.993,03

TOTAL 37.034,57

[Is elements recollits a la partida d'immobilitzat intangible totalment amortitzats son:

Concepte Fins any 2014 Fins any 2013

Aplicacions Informatiques 2.462.112,48 2.273.998,27

Total 2.462.112,48 2.273.998,27

8. Arrendaments i altres operacions similars

8.1. Arrendaments Operatius

8.1.a) En qualitat d' Arrendador

Corresponen als ingressos obtinguts dels arrendaments immobiliaris

EI detail de Is ingressos es el segUent:

Concepte Saldos 2014 Saldos 2013
Sabadell Gent Gran S.A. 0,00 0,00
Altres 1.052,31 1.737,11
Total 1.052,31 1.737,11
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8.lob) En gualitat d' Arrendatari

EI detail dels arrendaments es el seguent:

Concepte Saldos 2014 Saldos 2013
L10guers 12.901,68 12.861,20
Renting Vehicles 4.914,12 24.295,66
Renting Tecnologia 59.987,25 57.716,82
Renting Informatic 420.153,50 514.755,65
Renting Rober, vestuari i uniforme 15.393,48 15.393,48
Altres lIoguers 4.523,74 905,92

Total 517.873,77 625.928,73

Eis principals contractes de IIoguer corresponen a equipaments tecnologics iassistencials necessaris pel
desenvolupament de I'activitat hospitalaria, de durada variable en funci6 de la seva utilitzaci6 efectiva.

9. Instruments financers

9.1. Informaci6 sobre balan~

9.1.0) Actius financers a lIarg termini. excepte inversions en el patrimoni del grup. multigrup i
associades.

Instruments de patrimoni Credits, derivats i altres Total

Tancament Tancament Tancament Tancament Tancament Tancament
Categoria 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Actius disponibles per la venda
Participacio en negocis conjunts 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00

Prestecs i partides a cobrar
Diposits Residencia Albada 0,00 0,00 791.646,35 858.279,21 791.646,35 858.279,21
Altres diposits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Credits 0,00 0,00 173.063,08 173.063,08 173.063,08 173.063,08
Total 0,00 0,00 964.709,43 1.031.342,29 964.709,43 1.031.342,29

".,--;.._ .. ' ...•
...;~;\\ 0 RS ~

//..:)0 00~
Custodia de fons pertanyents als residents (Diposits Residencia Albada) /l0o:r- _~ ~~
Es correspon als saldo en I'actiu dels diposits descrits en al nota 4.5.b) d flue~~,!ia. ~ rrtir
de I'exercici de 1999, es procedeix al registre dels fans com diposits ,stittm~ t;l ~ te jn; a
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I'Actiu del Balan~ de Situaci6 amb contrapartida amb diposits rebuts a IIarg termini al Passiu del
Balan~ Situaci6.
Aixf 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 2014 correspon a I'import pendent de rebre de la comunitat europea en
concepte subvenci6 del projecte RESSEPEamb durada de quatre anys.

9.1.b) Actius financers a curt termini, excepte inversions en el patrimoni del grup, multigrup Ii
associades.

Credits, derivats ialtres
Categoria 2014 2013

1.- Prestecs i partides a cobrar
Deutors Prestaci6 Servei 39.482.294,11 56.153.057,66
Deutors Varis 856.862,96 2.625.951,43
Administracions Publiques 6.374,97 20.239,32
Credits atorgats 0,00 0,00
Altres Partides Deutores 4.390,55 3.837,73

Total 40.349.922,59 58.803.086,14

Eis deutors per prestaci6 de serveis a data 31 de desembre de 2014, presenta la seguent
composici6:

Concepte 2014 2013
S.C.S. i altres entitats publiques 37.640.688,66 53.673.707,98
Altres deutors per prestaci6 de serveis 1.841.605,45 2.479.349,68
Total deutors per prestaci6 de serveis 39.482.294,11 56.153.057,66

Segons el Concert establert amb el Servei Catala de la Salut, les estades en curs a 31 de desembre de 2014
no poden ser facturades fins a la data d'alta del pacient. A 31 de desembre de 20141' import de les estades
en curs es de 273.138,44 €, havent~ne efectuat la valoraci6 de les mateixes al preu d/a1ta '.-"- ~

Q' sc~~,l 01-~\:J. <t,« -'(j 0'
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La composici6 de saldo del SCSi altres entitats publiques es la seguent: ,

Concepte Import 2014 Import 2013

ICASS-ICS 366.214,67 822.663,99

Fact. Maig 169,33
Fact. Juny -16.621,48
Fact. Juliol 22.620,74
Fact. Agost 27.526,68
Fact. Setembre 6.622,53 59.313,02
Fact. Dctubre 12.761,96 292.977,57
Fact. Novembre 276.460,55 262.281,37
Fact. Desembre 70.369,63 175.934,93
Incidencies 2010 -1.496,56

Incidemcies 2012 -41,61
Concepte Import 2014 Import 2013

SCS 37.274.473,99 52.851.043,99

Fact. Gener 419.868,35
Fact. Setembre 3.840.392,65
Fact. Dctubre 16.982.503,45
Fact. Novembre 16.510.543,31 16.342.846,07
Fact. Desembre 17.045.889,90 16.789.291,91
Fact. Regularitzacions 426.961,53
Provisions 3.949.649,68 1.643.902,87
Abonaments -231.608,90 -3.966.101,98
Facturaci6 2012 371.379,14

TOTALSCSiAltres Entitats Publiques 37.640.688,66 53.673.707,98

Deutors Voris, inclou

• Eis drets derivats de I'imcompliment de contracte de Unit 4 (anteriorment Agresso Spain, S.L.,
en concepte dels treballs realitzats per a la implantaci6 d'un sistema info.~~anificaci6
de recursos empresarials (ERP) en virtut del contracte adjudicat pel S~'t1~~a~'{{l de la
CSPTen data 5 de novembre de 2008. jl-z,~
En el 2012 es presenta proposta de resoluci6de contracte am ra S.it lic\~\per
incompliment dels terminis pactats en el contracte. La Comissi'~ ~rr.G .1\,,- .. ora~~ la
Generalitat de Catalunya el 20 de desembre de 2012 aprova d «1amep ..- 12 S0m la

'::i f/)
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Resoluci6 del contracte. D'acord amb aquest dictamen, es procedeix a traspassar el saldo de
440.379,70€ comptabilitzat a I'immobilitzat a un compte de drets de cobrament.

UNIT4 ha impugnat aquesta resoluci6 contractual i demana la seva suspensi6 cautelar durant
la tramitaci6 del proces. EI jutjat ha acordat mitjan~ant interlocutoria de 2 d'octubre de 2013,
una suspensi6 parcial de la resolud6impugnada, 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 0 no de la liquidaci6 practicada.

• L' aportaci6 per inversi6 del POPT com a drets reconeguts i pendents de rebre per 900.000€
corresponents a part de l'aportaci6 del 2014 i els interessos efectivament Iiquidats a I'entitat
bancaria, a 31.12.14 i que resten pendents de rebre subvenci6 per 15.829,45€.Ambd6s
imports cob rats el 8 de gener de 2015.

Les administracions publiques deutores a data 31 de desembre de 2014 es composa de:

Concepte Import 2014 Import 2013
H.P. IVA suportat 0,00 419,07
H.P. Retencions i pagaments a compte 6.374,97 19.820,25
Total Administracions Publiques Deutores 6.374,97 20.239,32

9.1.c) Passius financers a lIarg termini

Derivats i altres

Categoria 2014 2013

1.~Debits i partides a pogor
Moratoria Seguretat Social 4.342.091,52 4.342.091,52

Diposits Residents Albada 793.754,18 860.387,04

Fiances i diposits contractes 165.247,02 176.258,21

Deutes a lIarg termini trasnsf Subv 308.603,40 343.038,50

Deutes a lIarg termini 4.500.000,00 5.400.000,00

Total 10.109.696,12 11.121.775,27

Moratoria de Deutes amb la Seguretat Social

En I'exercici de 1996, es va procedir a regularitzar comptablement el de ute a~~ia'- 's,mes de
la Seguretat Social regularitzant els interessos i recarrecs amb contrap"<p~ al Fon~ ~fial i
refleetintexclusivamentel deute del principal,d'acord amb la concesf/riJ.b~\geIS
esmentats Organismes, per un import total de 5.730.493,67 €. ;J. _ t\\
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Deutes a lIarg termini transformables en subvencions:

En data 29 d'octubre de 2001, la Direcci6 General de la Tresoreria de fa Seguretat Social va
resoldre rectificar la resoluci6 de 15 defebrer de 1996, en la que es concedia la moratoria del
deute amb I' esmentat organisme, fixant I' 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 Justicia de
Madrid. En consequencia, la CSPT va procedir a minorar el deute amb els Organismes de la
Seguretat Social en I' import de 77.884,93 Euros, d'acord amb allo que s'establia en I' esmentada
resoluci6.

Durant el perlode de execuci6 del deute han estat obtingudes successives ampJiacions del periode
de carencia que han estat concedides per I'Administraci6 de l'Estat.

En data 16 de gener de 2015 ha estat soHicitada,novament a la Direcci6 Provincial de la Tresoreria
General de la Seguretat Social, l'ampliaci6 del periode de carencia fins a 21 anys, des del dia 1 de
Gener de 1995, fins al 31 de Desembre de 2015. Aixl, com l'ampliaci6 del perlode d'amortitzaci6 de
la moratoria fins a 10 anys, des del dia 1 de Gener de 2016, fins al 31 de Desembre de 2025,
d'acord amb la Disposici6 Addicional noranta-setena de la L1ei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per I'any 2015 (BOE num. 315 de 30 de desembre) i, allo que
disposa I'apartat 1.2~ de la disposici6 addicional primera de la Ordre TAS/1562/2005, de 25 de
maig (B.O.E. numero 130 de 1 de juny).

En I'exercici 2008 d'acord amb les normes de valoraci6 del NPGCes va procedir a minorar el deute
amb la Seguretat Social, per la moratoria concedida en el pagament de quotes anteriors a 1995.

La situaci6 del deute es la seguent:

DeuteLlarg
Termini Reserves Deute Total

Moratoria Seguretat Social 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 I' import en el passiu de Is diposits que es detallen en I'apartat 9.1.a) d'aquesta
memoria.

//~~
Correspon principalment a I'import del projecte europeu RESSEPEamb dur .~~ quatr~)~.

~ ~~~,Ie...: 't".~ .. , d\
q ~ :0
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Deutes a lIarg termini.

EI prestec de lIarg termini descrit a la nota 5 de la memoria es merita a un tipus d'interes del

EUribor90 dies mes un diferencial de 0,90. EIvenciment per anys d'aquest prestec es el segGent:

Any Import
Curt termini

2015 900.000,00
Total cIt 900.000,00
Llorg termini

2016 900.000,00
2017 900.000,00
2018 900.000,00
>2018 1.800.000,00

Totaill/t 4.500.000,00
Total 5.400.000,00

9.1.d) Passiusfinancers a curt termini

Deutes amb entitats de
credit Derivats i altres Total

Tancament Tancament Tancament Tancament Tancament Tancament
Categoria 2014 2013 2014 2013 2014 2013
1.- Debits i portides 0 pogor
Prestecs Entitats Financeres 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
Creditors empreses del grup 211.764,86 244.858,19 211.764,86 244.858,19
Creditors per Inversions 1.267.333,05 541.838,42 1.267.333,05 541.838,42
Credo per compres 0 serveis 31.760.643,15 55.972.188,83 31.760.643,15 55.972.188,83
Administracions Publiques 4.560.701,48 4.571.878,34 4.560.701,48 4.571.878,34
Remuneracions pend pag 4.796.257,19 5.871.608,61 4.796.257,19 5.871.608,61
Altres passius 5.526.356,62 11.625,04 5.526.356,62 11.625,04

Total 900.000,00 900.000,00 48.123.056,35 67.213.997,43 49.023.056,35 68.113.997,43

Entitats Financeres

EI saldo de I'epfgraf d' Entitats Financeres correspon al saldo a curt ter!pjt:tt<S~~,~~tec de
9.000.000€ per realitzar la segona fase d'ordenacio del conjunt hosPitalarij~~~~C Taull}~~ ,PT2).
L'amortitzacio d'aquest prestec es de 900.000€ anuals. Informacio detalla J1~'h.elpunt 5. ~(,~>.

(I) __ G
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I JJ4:. _ (f)
(S: - _.
?L .0)

~ ."



Altres passius

En el 2014 correspon, principalment, al saldo de la polissa de credit que es deriva del protocol de
col.laboraci6 amb la Generalitat de Catalunya, en el model de gesti6 de tresoreria corporativa
basat en un sistema de cash-pooling, de data 18 de juny de 2008.

l' import disponible i I'import disposat a 31 de desembre d'aquestes operacions per al 2014 es
detalla a continuaci6:

Polissa Credit

BBVA

per al 2013 van ser:

Polissa Credit
BBVA

Oisponible

12.512.817,00

Disponible
12.512.817,00

Disposat 31.12.14

5.555.036,41

Disposat 31.12.13
0,00

Administracions Publiques

EI saldo creditor amb les Administracions Publiques inclou la Iiquidaci6 de I'impost sobre el valor
afegit; les retencions en concepte de I'impost sobre la renda de les persones fisiques i les
cotitzacions a la Seguretat Social, aquests imports corresponen al mes de desembre.

Remuneracions pendents de pagament

Esel saldo de les remuneracions pendents a Iiquidar al personal en e! decurs de I'exercici segOent.

Extra
Restituci6 paga extra 2014
Complement atenci6 continuada
Variables
* Responsabilitat de guardies +Cap de GuardiaCorporatiu

* GiJardies
* Guardies especials

* Dissabtes, Diumenges i Festius

* Festius especials

* Hores extres i suplencia dia i nit

Cobertura vacances corresponent 2014
Plus FestiuEspecial -Paga Lineal Nadal
Reconeixement activitat quirurgica tardes .._,---,,_
Provisi6 Desenvolupament professio~~ORS~~
Provisi6 per Impacte del Recalcul g;9iiJ):5 (estima~~
Provisi6 Tutors MEF r~V: ..J t~
Reconeixement a la Participaci6 i ~lompr.amt'~ G ~
Nomina Oiferencies I() 0 II
Oocencia \ d:. 65

u..TOTAL .0

Import

2.202.504,34
747.686,03
239.959,72

1.041.930,92
3.817,92

537.746,12
24.691,46

374.739,51
98.336,08

2.599,83
109.857,17
26.327,60
37.458,83
3.442,87
15.000,00
78.204,00
11.699,00
162.096,17
120.090,54

4.796.257,19

Previsi6 pagament

juny
abril

febrer
gener

gener
gener
gener
2015
gener
2015
2015
gener
2015
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Com a consequEmcia de la situaci6 generada per les disminucions d'activitat i tarifes aplicades pel
CatSalut, provocant una disminuci6 d'ingressos a la CSPT,iamb I'objectiu de minimitzar l'afectaci6
al nivell d'ocupaci6, tot assegurant la sostenibilitat de la Instituci6, el 26 de juliol de 2013 s'acorda
amb el comite d'empresa que "Excepcionalment es reduira la retribuci6 anual en una quantitat
equivalent a la que el treballador tingues dret a cobrar com a paga extraordinaria de Nadal, si be
aquesta quantitat es podra recuperar, total 0 parcialment, en funci6 de I'assoliment de I'equilibri
pressupostari i financer"

Para"'elament, la Corporaci6, es compromet a promoura totes aquelles accions al seu abast per
incrementar els ingressos, amb I'objectiu de millorar la situaci6 economica de la Instituci6.

9.2. Altre informaci6

9.2.a) Entitats del grup i associades

En el 2014 les dades mes significatives de les Entitats associades, es detallen a continuaci6

Societat % Participaci6 Capital Reserves Resultat

2014

a)Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis,S.A. 100% 1.460.200,00 833.414,41 -21.794,82

b)Udiat Centre Diagnostic S.A. 100% 2.860.900,00 120.564,62 47.159,74

c)Fundaci6 Pare Tauli ----------- -----------

d)Coordinaci6 Logistica Sanitaria A./.E. 32% 224.000,00 1.775,26 40.747,69

A I'any 2013:

Societat % Participaci6 Capital Reserves Resultat

2013

1.460.200,00 779.148,21 54.266,20

2.860.900,00 119.779,75 784,87

-----------

224.000,00 -22.757,89 76.666,10



a) Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis, Societat Anonima:

La CSPT es troba vinculada amb la societat "Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis, Societat
Anonima Unipersonal", la qual te com a principal activitat la prestaci6 de serveis de manera directa
o indirecta adrec;ats a la gent gran iamb la finalitat de donar suport, assistencia personalitzada i de
qualitat. D'acord a I'escriptura de constituci6 de I' esmentada societat en data 29 de desembre de
1998, davant el Notari de Sabadell D. Maximo Catalan Pardo iamb el numero de protocol 6.811, i
en la que I'unic accionista es la CSPT.

b) Udiat Centre Diagnostic, S.A.:

La CSPT es troba vinculada amb la societat "Udiat Centre Diagnostic, S.A.U.", la qual te com a
principal activitat la prestaci6 de serveis sanitaris diagnostics i terapeutics de manera directa 0

indirecta i, en especial, amb caracter enunciatiu que no limitatiu , serveis de diagnostic per la
imatge, de radiologia, de laboratori clfnic i d'anatomia patologica, de diagnostic i terapia d'alta
tecnologia, de suport farmacologic i qualsevol altre d'analoga naturalesa, aixf com les activitats
d'investigaci6 i recerca inherents a la mateixa.

L'entitat Udiat Centre Diagnostic, S.A.U. es 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 Public i la modificaci6
estatutaria de la societat, de la que la CSPTes soci unic, operada per acord de la sevajunta general
de data 02 de desembre de 2009 i posterior matisaci6 de data 03 de marc; de 2010, elevada a
public davant el notari de Sabadell, senyor Juan Jose de Diego Isasa en data 20 d'abril de 2010 i
numero 718 del seu protocol. En virtut d'aquesta consideraci6 la CSPTva dictar en data 15 de juny
de 2010 les instruceions unilaterals per les quais s'havia de regir aquesta relaci6. Amb posterioritat
i ja per I'exercici 2011, la CSPT i UDIAT van signar en data 21 de desembre de 2010 un conveni
sinal.lagmatic que regulava les relacions qu~, essent mitja propi, no es podien regir per
instruccions unilaterals.

c) Fundaci6 Parc Tau":

La CSPT es troba vinculada amb la liFundaci6 Pare Taulf", la qual te com a principal activitat la
gestio de projectes i programes d'investigaci6, docencia i de formaci6 de personal. D'acord al
conveni marc de coHaboraci6 signat entre les dues entitats en I'any 1995, actualitzat al 2005,
mitjanc;ant el qual s'estableix que la CSPT transfereix a la Fundaci6 Parc Taulf la gesti6 dels
projectes i programes de recerca i docencia que es desenvolupin en I'ambit dels sectors sanitari de
Sabadell.

EI punt 20 es detallen les operacions mantingudes amb aquestes socie

39
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9.2.b) Credits a Entitats associades

En data 8 de mar~ de 2000 es formalitza un credit de 3.321.947,45€ amb "Udiat Centre Diagnostic,
S.A." concedit per la compravenda de I'immobilitzat directament vinculat at proces productiu,
amb un termini de reemborsament de 10 anys i un tipus d'interes de I' Eurfbor mes 0,75, revisable
semestratment. No s'han produTt amortitzacions del principal des de I'any 2005.

En data 23 de febrer de 2010 "Udiat Centre Diagnostic, S.A." soHicita una moratoria de 10 anys a
comptar des del dia 1 de gener de 2010 en el termini de devolucio del principal pendent del
prestec que es de 1.021.602,47€, mantenint I'esmentat contracte la seva plena vigencia i essent
aplicables les seves c1ausules, excepte la data de termini final, que s'entendra referida a 31 de
desembre de 2019. EI Consell de govern de la CSPTla concedeix per acord adoptat a fa seva sessi6
de 7 d'abril de 2010.

9.3. Naturalesa i nivell de rise

Eis administradors de la CSPTconsideren que les provisions registrades cobreixen adequadament
els riscos, i no s'espera que dels mateixos es desprenguin passius addicionals als que hi ha
registrats,

10. Informaci6 sobre els apla~aments de pagament realitzat a provei'dors. Disposici6 addicional 33.

deure d'informaei6 de la lIei 15/2010 de 5 de juliol.

EI saldo pendent de pagament a prove'idors, al tancament de I'exercici acumula un apla~ament superior al

termini legal de pagament, que en el cas de CSPTson 30 dies, segons l'aplicaci6 i el calcul del perlode mig

de pagament aprovat al Real Decret 635/2014 de 25 de Julio.

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

40

24.579.184,00 € 77,55% 47.507.642,00 € 86,75%
per fer-Ies comparables

%

5,68%

94,32%

100,00%

Exercici 2013
Import

5.180.522,00 €
85.961.575,00 €
91.142.097,00 €

218

%

9,73%

90,27%

100,00%

Exercici2014
Import

11.403.235,00 €
105.785.035,00 €

117.188.270,00 €

72



De les factures pendents a 31.12.2014 s'ha realitzat pagament per import de 15.367.098 € fins a 31 de
mar~ de 2015.

11. Fans Prapis

Segons els CCAA aprovats en el exercici 2014 el detail es el seguent:

Concepte Import

Fons Social 22.333.714,00
Reserves 1.312.680,86
Romanent 13.945.957,40
Resultats Exercicis Anteriors -24.837.936,66
Resultat exercici 2014 0,00
Total Fons Propis 12.754.415,60

La composici6 a 31 de desembre de 2013 era fa seguent:

Concepte Import

Fons Social 22.333.714,00 .
Reserves 1.312.680,86
Romanent 13.945.957,40
Resultats Exercicis Anteriors -24.837.936,66
Resultat exercici 2013 0,00
Total Fons Propis 12.754.415,60
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12. Existencies

La eomposici6 d,'aquest epigraf a 31 de desembre de 2014 i 31 de desembre de 2013 es la segOent:

Tancament 2014 Tancament 2013

Existimcies Brut Det Net Brut Oet Net I

Farmacs Espedfics 2.028.516,32 2.028.516,32 2.125.147,31 2.125.147,31
Material de Radiodiagnostic . 17.484,57 17.484,57 22.190,09 22.190,09
Cateters i Sondes 258.170,24 258.170,24 262.692,97 262.692,97
Material de Cures i Sutures 141.621,29 141.621,29 171.479,36 171.479,36
Material dlun Sol Us 145.463,85 145.463,85 169.476,39 169.476,39
Reactius 233,89 233,89 76,80 76,80
Antiseptics i Desinfectants 12.726,96 12.726,96 13.086,46 13.086,46
Protesis 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre Material Sanitari de Can 71.021,43 71.021,43 78.099,46 78.099,46
InstrumentalSanitari 4.302,88 4.302,88 6.098,53 6.098,53
Petit Utillatge Divers 4.260,99 4.260,99 3.043,12 3.043,12
Queviures i Begudes 34.210,24 34.210,24 25.606,94 25.606,94
Vestuari i Rober 36.193,50 36.193,50 65.519,76 65.519,76
Material de Conserv i Repa 58.891,90 58.891,90 48.523,13 48.523,13
Material de Neteja 26.747,57 26.747,57 32.888,85 32.888,85
Mat. Imp. i Altres Prod. Varis 50.019,10 50.019,10 54.127,96 54.127,96
Total 2.889.864,73 0,00 2.889.864,73 3.078.057,13 0,00 3.078.057,13

13. Situaci6 Fiscal

L'entitat te oberts a inspeeei6 per part de les autoritats fiseals, les declaraeions de tots els impostos als que
es troba subjeete pels darrers 4 exercicis. Si be els eriteris utilitzats en la preparaei6 de les diverses
declaraeions tributaries, podrien ser no eoineidents amb els emprats per la Inspeeci6 d1Hisenda, no
s'espera que s'aereditin passius addicionals de eonsideraei6 com a eonseqOencia d'una eventual inspecci6.

En relaci6 als tributs mes significatius cal assenyalar el segOent:

Impost sobre Societats

La CSPTte fa eonsideraci6 d'entitat subjeetivament exempta de l'lmpost sobre Societats en virtut
de f'establert a I'article 9.1.d) del Reial Deeret Legislatiu 4/2004 pel que s'aprova el Text Ref6s de
L1eide l'lmpost sobre Societats, i d'acord amb el criteri emanat de la Direcci6 General de Tributs en
la eonsulta vinculant numero VOS91-11 de 10 de mar~ de 2011, en la que s'estableix l'exempci6
subjeetiva i total de l'lmpost sobre Societats en el cas d'un Consorci que es troba finan~at per la
Generalitat de Catalunya, i inclbs en el seu pressupost, considerant que I'entitaj- 1'-~--._-. ideraci6
d'entitat del sector public de la Generalitat de Catalunya. ~Q\'"\. S Co

La CSPTdisposa de certificat emes per l'AgenciaTributaria en data , ';-.Of'tiilue
textualment estableix la segOent situaci6 censal: ,(% - •.. ~
"* Figura como entidad exenta dellmpuesto sobre Sociedades. ~ . ~J
* Consta como entidad no obligada a presentar declaraei6n por ellmpue ~so ,~ aade.ld

'?L .'"
~ ."



Impost 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 import. No obstant,
aquesta exempci6 no abasta altres activitats que I'entitat desenvolupa, havent de liquidar IVA per
activitats no assistencials.

D'altra banda, atenent que la CSPT te dret.a deducci6 de part de les quotes suportades en
concepte de l.V.A., s'ha procedit a l'aplicaci6 del Regim de deduccions de la Prorrata, resultant per
I'exercici de 2014 en un percentatge del 1%.

Impost sobre bens immobles.
ConseqUencia de l'aportaci6 definitiva de bens immobles, realitzada per les Entitats eonsorciades,
la CSPT Pare Tauli es titular de bens que van ser subjectes a aquest Impost, el qual va estar Iiquidat
fntegrament, pel perfode compres fins a 31 de desembte de 2000. Els bens immobles destinats a
aetivitat assistencial de que es titular el consorci es troben exempts de I'IBI per Deeret de
reconeixement expres dictat per I'organ competent de I'Ajuntament de Sabadell en data 24 d'abril
de 2001 iamb afectaci6 espedfica ales finques situades al Pare Tauli i al carrer de la Bonaigua
num. 35 i tot de conformitat amb la modificaci6 operada a l'Ordenan~a Municipal corresponent a
I'esmentat exercici i una vegada efectuada la transposici6 derivada de la modificaci6 operada a la
!lei 39/1988 d'Hisendes locals en I'esmentada data i espedficament la introducci6 del darrer
paragraf al seu aleshores article 64.

EI eonsorci continua abonant I'IBI corresponent als seus immobles no directament afectats al compliment
de finalitats assistencials i en concret el relatiu ales finques provinents del proces de Iiquidaci6 de la
Fundaci6 Hospitali Casa de Beneficencia de Sabadell i altres herencies rebudes.

14. Ingressos i Despeses

14.1. Despeses per Aprovisionaments i treballs realitzats per altres empreses 0 professionals

EI detail de consum de farmacs, material sanitari, altres aprovisionaments i treballs realitzats per
altres empreses 0 professionals en els exercicis 2014 i 2013 es el segUent:

Concepte Saldos 2014
37.099.896,04
16.536.718,95

307.158,71
1.233.988,16
308.271,27

1.553.292,60
23.408.794,40
4.833.284,02
-735.238,71
27.999}78

84.574.165,22

Saldos 2013
34.423.913,68
15.352.197,02

234.376,73
1.323.805,13
305.307,77

1.466.318,62
23.338.647,61
5.159.129,37
-696.015,93
-167.508,67

80.740.171,33



OL7371694

ClASE 8.a
[o._.]I~l~:tJ~:]

Composici6 de saldo de treballs realitzat per altres Empreses assistencials i no assistencials:

Concepte Import 2014 Import 2013
Serveis assistencials 23.408.794,40 23.338.647,61
Metges Consultors 494.806,14 464.574,18
Serveis de Laboratori 6.488.708,39 6.393.965,17
Gestio Bane de Sang 143.227,56 143.227,53
Serveis de Laboratori - Altres 33.411,45 44.927,61
SOl TAC - Altres 0,00 680,46
SOl RM - Altres 2.186,44 524,92
SOl Eeografia - Altres 296,00 1.037,10
SOl Endoseopia - Altres 0,00 0,00
SOl Medicina Nuclear - Altres 471,00 430,50
Serveis d' Ambulimcies 5.148,00 3.428,00
SOITAC 2.793.107,39 2.707.085,29
SOl RM 1.990.288,30 1.918.847,07
SOl Mamogr. Screen. 511.522,60 476.239,26
SOl Mamografia 338.924,79 349.809,83
SOl Eeografia 1.369.069,13 1.407.405,38
SOl Endoseopia 0,00 0,00
SOl Rad. Intervene. 1.367.855,50 1.628.830,75
SOl Rad. Intervene. Altres Cli 507.289,59 482.992,57
Neu roi ntervencionisme 604.592,96 527.496,82
Radio. Convencional 2.076.303,99 2.055.803,46
Radio. Convencional - Altres 8.317,25 8.806,00
SOl Tomografia (PET) 343.671,59 253.430,10
SOl Medicina Nuclear 683.667,06 665.811,08
Serveis de Patologia 2.143.571,48 1.955.438,99
Serveis de Patologia - Altres 633,17 163,00
SOl Altres Exploracions 81.553,57 66.203,46
Altres Serveis UOIAT 0,00 115.222,27
C.E. Transits 1.390.150,25 1.636.246,03
Serveis Assisteneials S.M. 30.020,80 30.020,78

Serveis no assistencials 4.833.284,02
Serveis de Bugaderia 1.238.320,50
Serveis de Neteja 436.162,70
Serveis de Seguretat 383.845,69
Serveis d'Alimentaci6 50.549,06
Serveis de Formaci6 206.822,74
Formaei6 professional treball 130.223,03
Unitat Ooeent ~;o. l.~ . 0,00
Serveis Esterilitzaci6 ~/v<J\ - 00~ 845.104,56
Servo Oigitalitzaei6/Trae.HHCC 0'" ~U\ ~ 0,00
Serveis Oireeci6 Teenica ~ ~ ~ 277.047,36
Serveis LogIstic i de Oistribue ~~ 6\1.262.708,38
Serveis d'Ateneio Ludiea Infa ~W 11 2.500,00
Total .242.078,42

5.159.129,37
1.236.115,32
458.924,63
379.959,36

0,00
275.616,68
87.999,14
177.365,24
946.417,80

0,00
272.327,42

1.321.903,78
2.500,00

28.497.776,98



14.2. CarreguesSocials

EI detail de les carregues socials dels exercicis 2014 i 2013 ha estat fa segOent:

Concepte Saldos 2014 Saldos 2013
Seguretat social empresa 25.708.648,36 25.952.979,38
Carregues socials 25.708.648,36 25.952.979,38

14.3. Serveisexteriors

Concepte Saldos 2014 Saldos 2013
lIoguers 517.873,77 625.928,73
Reparaci6 i Conservaci6 2.676.566,09 2.576.939,66
Serveis de Profes. Independent 251.587,98 348.310,46
Transports 32.806,62 35.268,01
Primes Assegurances 317.577,67 320.717,08
Serveis Bancaris i Similars 8.416,48 4.453,89
Publicitat, Propaganda i Relac 110.090,01 125.355,30
Subministra ments 2.121.939,01 2.209.642,38
Altres Serveis 405.322,23 693.504,39
Altres Serveis Exteriors 6.442.179,86 6.940.119,90

14.4. Altresresultats

Concepte 2014 2013
Despeses excepcionals -1.608,26 -19.844,97
Ingressos excepcionals 1.777,23 37.350,54
Total 168,97 17.505,57

Les despeses excepcionals corresponen principalment reclamacions
robatori de bens de clients i els ingressos a indemnitzacions de
descomptada la franquicia i regularitzacions de saldos.

45
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14.5. Ingressos per prestacio de serveis

Concepte 2014 2013
Servei Catala de la Salut/ Ent. Publiques 203.158.370,32 198.532.781,43
Asseguradores i particulars 8.218.975,90 9.008.339,31
Total 211.377.346,22 207.541.120,74

Contractes de prestacio de serveis amb clients.

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

A la data d'emissio de Is Comptes Anuals del 2014 la CSPTha reflectit els ingressos assistencials en base al
les CI~lUsulesAddicionals als concerts signats amb el Servei Catala de la Salut, vigents per I'exercici 2014, i
en el que hi ha incorporada la provisio per la regularitzacio corresponent al 2014 per import de-
3.983.187,07€ i la previsio per penalitzacio de la DMA per import de -304.588,51€

Les prestacions d' Assistencia Sanitaria concertades a I'exercici 2014 amb el Servei Catala de la Salut son les
segUents:

Clausula Descripcio

Atencio Primaria (contracte formalitzat ell d'abril de 2007)
49 Equips d'atencio primaria
50 Productes de suport diagnostics
51 Tires reactives
52 Promocio de la salut bucodental infantil
53 Programa d'atencio a pacients cronies d'atencio primaria

Aguts (contracte formalitzat ell de gener de 2012) .

Activitat d'hospitalitzacio, consultes externes, urgencies i tecniques,
30 tractaments i procediments especifics.

31 Protesis.
32 Tecniques, tractaments i procediments especifies.
33 Tecniques, tractaments i procediments especifies d'alta complexitat
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34 Programes d/especial interes pel Departament de Salut:
- Programa d/atenci6 ales drogodependencies.
- Unitat funcional de la Sida.
- Programa d/extracci6 d/organs.
- Programa especial de reimplantant de membres.
- Programa d/urgeneies d/hivern.
- Programa de cribratge del cancer de mama.
- Programa de bombes d/insulina.
- Rehabilitaci6 neurologica i neuromuscular.
- Programa d/atenci6 a la dona
- Programa de cirurgia de I'obesitat morbida
- Programa d/hospitalitzaei6 a domicili
- Programa prevenci6 c. Ginecologic
- Programa d/integraci6 assistencial
- Consell Genetic

35 Programa objectius assistencials.
36 Medicaci6.
37 Contractaci6 de produetes no finalistes i de suport del proces diagnostic.
38 Programa d/atenci6 farmaceutica a pacients externs als hospitals
39 Programa d/atenci6 a pacients cronies de l/atenci6 especialitzada
40 Atenci6 a la insuficiencia renal.
41 Docencia postgrau (especialistes en ciencies de la salut) i recerca.
42 Docencia de postgrau per a la formaci6 especialitzada en infermeria i

ginecologia (llevadores).

Salut mental (contracte formalitzat ell de gener de 2012)
21 Internament d/aguts.
22 Hospitalitzaci6 de Subaguts (nova c1ausula 2009)
23 Hospitalitzaci6 parcial per adolescents.
24 • Atenci6 especialitzada de salut mental pera la poblaci6 adulta (majors

de 18 anys). Centre de salut mental d/adults de Sabadelii.
- Consultes periferiques poblaci6 del subsector de Castellar del Valles.
- Atenci6 especialitzada de salut mental pera la poblaci6 adulta (majors
de 18 anys). Centre de salut mental d/adults de Sabadelili.
- Atenci6 especialitzada de salut mental per a la poblaci6 infantil j juvenil
(de 0 a 18 anys).
- Consultes periferiques poblaci6 del subsector de Barbera del Valles.
Infantil i juvenil - Castellar del Valles infantil i juvenil.
- Consultes periferiques poblaci6 del subsector de Cerdanyola
(infantojuvenil).
- CSMIJ - Cerdanyola - Ripollet (Salut Mental)
- Consultes periferiques Barbera del Valles (Salut Mental)

25 Atencio de rehabilitaci6 per a la poblaci6 major de 18 anys. Centre d
d/adults de Sabadell.

26 Unitat de crisi.
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27 - Programa d'atenci6 especffica als trastorns mentals severs. CSMA de
Sabadell J.
• Programa d'atenci6 especffica als trastorns mentals severs. CSMA de
Sabadellli.
- Programa de suport a les residencies propies i concertades de la
Direcci6 General d' Atenci6 a la Infancia ii' Adolescencia (DGAIA).
- Urgencies psiquiatriques.
- Programa de suport del centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)
Sabadell al Centre d'Educaci6 Especial (CEE)Francesc Bellapart a Sabadell
per a l'atenci6 a la poblaci6 infantil i adolescent escolaritzada amb
trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns greus del
com porta ment.
- Programa de suport del centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)
Sabadell als centres d'Educaci6 Especial (CEE)Geroni de Moragas de
Cerdanyola del Valles per a l'atenci6 a la poblaci6 infantil i adolescent
escolaritzada amb trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns
greus del comportament.
- Programa de rehabilitaci6 per a la integraci6 de persones que pateixen
un trastorn mental sever en pisos assist its. (2 Programes).
- Programa de suport al centre de desenvolupament i atenci6 preco~.
- Programa d'atenci6 integral en els serveis de rehabilitaci6 comunitaria.
- Pia de serveis individualitzat.
- Programad'atenci6 especffica TMG infants i adolescents (2 programes)
(Salut Mental)
- Programa de salut i escola (Salut Mental)
- Programa suport a la poblaci6 adolescent d'alt risc (Salut Mental)

28 Programes de formaci6 de salut mentaL
29 Programa de formaci6 d'interes especial (AFIE) per a I'SCS.

Vida als anys (contracte formalitzat ell de gener 2012)
28 Pia integral d'urgencies de Catalunya en relaci6 a I'ambit de l'atenci6

sociosanitaria. De gener a mar~.
29 Unitat de lIarga estada (modul sanitari).
30 Unitat de Convalescencia (modul sanitari i social).
31 Unitat de Cures Pal.liatives (modul sanitari i social).
32 Hospital de dia (modul sanitari).
33 Programa d'atenci6 domiciliaria equip de suport-PADES Sabadell J.
34 Programa d'atenci6 domiciliaria equip de suport-PADES Sabadellll.
35 Programa d'atenci6 domiciliaria equip de suport-PADES Sabadelllli.
36 Unitat Funcionallnterdisciplinaria Sociosanitaria de Geriatria.
37 Unitat Funcionallnterdisciplinaria Sociosanitaria de cures pal.liative.;;
38 Avaluaci6 integral ambulatoria en geriatria, cures pal'liatives i trast @s

cognitius. <1
39 Programa Integraci6 assistencial ~
40 Atenci6 a processos subaguts 11-
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Concerts d'assistimcia Sanitaria amb I'lnstitut Catala d' Assistencia iserveis socials.

les prestacions d' Assistencia Sanitaria concertades per a I'exercici de 2014 amb I'lnstitut Catala
d' Assistencia i Serveis Socials son les seguents:

1. Programa d' Atencio Domiciliaria Equip de Suport (Pades).
2. Serveis Sociosanitaris ~e L1argaEstada-Modul Social-.
3. Hospital de Dia-Modul Social-.
4. Atencio preco~
5. Programa d'Avaluacio de la dependencia (SEVAD)
6. Centre d' Atencio als Discapacitats (CAD)

Conveni de coHaboraci6 amb )'Institut Catala de la Salut.

En data 7 de gener de 2005 es va formalitzat un conveni de coHaboraci6 entre I'lnstitut Catala de la Salut i
la CSPT relatiu a la prestaci6 de les proves de suport diagnostic soHicitades pels diferents centres de
I'lnstitut Catala de la Salut. En data 11 de desembre de 2013, s'estableix un import total per a I'exercici
2014 de 258.298,19 €.

15. Provisions i Contingencies

15.1. Provisions reconegudes i contingencies

Eis moviments de les provisions reconegudes en I'exercici 2014 han estat:

Concepte Saldo 31.12.2013 Dotacions Aplicacions Saldo 31.12.14

Provisions per contingencies amb personal 5.053.884,64 0,00 -239.097,40 4.814.787,24

Total provisions 5.053.884,64 0,00 -239.097,40 4.814.787,24

En el 2013 van ser:

Aplicacions Saldo 31.12.13Saldo 31.12.2012

4.847.002,79

4.847.002,79
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3.287.660,33 -3.080.778,48

3.287.660,33 -3.080.778,48

5.053.884,64

5.053.884,64



OL7371697

CLASE 8.3
rL.j]ij'Iwr"'TJ,J!L~

Provisions per contingencies amb personal

Es corresponen a aquells passius que resulten indeterminats respecte al seu import 0 a la data en
que s'han de canceHar i durant I'exercici 2014 es composen principalment de:

Concepte

Provisi6 demanda guardies
Vacances

Total

1. Demanda hares guardia.

Import

1.708.443,04
3.106.344,20
4.814.787,24

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

desestima els recursos de cassaci6 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 Justlcia de Catalunya, en

relaci6 al conflicte coHectiu instat per ambdues entitats en relaci6 a la retribuci6 de les guardies

mediques, regulada a I'article 37.13 i Annexa 3 del Vile CONVENI COL.LECTIU DE LA XHUP/ i
comunicada en data 12 d/abril de 2011 de la reafirmacio de la sentencia del tribunal suprem/ es

confirma que les hores realitzades en servei de guardia de presencia que excedeixin d/una jornada

anual de 1.826 hores i 27 minuts, han de ser retribu"ides com a hores ordinaries de treball segons

Conveni/ per aquest motiu s'ha realitzat una provisio per a fer front a les possibles carregues que
es derivin d/aquesta sentencia.

Les reclamacions interposades son:

•

•

Reclamacio formulada per 79 facultatius de les guardies realitzades a I'exercici 2005 i
segiients. En data 20/09/2011 es va rebre la sentencia num. 411/2011/ que condemnava a
la Corporacio a I'abonament de la quantitat de 961.923,68(. Aquesta sentencia es va
recorre, resultant una sentencia del Tribunal Superior de Justkia de Catalunya de data
10/04/2013 estimant parcialment el recurs de la Corporacio. I condemnat nomes al
pagament de 116.985,58€.No obstant, en data 7/11/2014 es va notificar la Sentencia de la
Sala del Tribunal Suprem de data 21/10/2014 mitjan~ant la qual s'estimavael recurs de
cassacio en unificacio de doctrina formulat pels demandants i confirmava la sentencia
dictada pel Jutjat Social num.29 de Barcelona/ sense condemna en costes. Actualment s'ha
procedit a ingressar el total net de la condemna.

Reclamacio formulada per 1 facultatiu de les guardjes realitzades/~..a"~~2006 i
segiients. En data 28/12/2011 es va rebre la sentencia num. 556/~1 ~conde~ a la
Corporacio a I'abonament de la quantitat de 17.787,18(. Aquesta lencia. e..s va fl(Q~\reI
resultant una sentencia del Tribunal Superior de Justfcia de Catal ~ _ ..,.~/04%t.13
estimant parcialment el recurs de la Corporaci6 i condemnat ~e" ' .. menl> .'.e
2.796/76€. Ambdues parts han presentat recurs de cassacio en u fitac: '8'"'- . rinae
esta actualment pendent de resolucio. ~ - Co"~ .
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•

•

•

•

•

Reclamaci6 formulada per 1 facultatiu de les guardies realitzades a I'exercici 2007 i
segOents. La reclamaci6 es per un import de 4.824,07 mes el 10% d'interes. En data
27/07/2012 es va rebre la sentencia num. 340/2012, que condemnava la Corporaci6 a
I'abonament de la quantitat de 14.704,29 Euros.Aquesta sentencia esva recorre, resultant
una sentencia del Tribunal Superior de Justkia de Catalunya de data 26/07/2013 estimant
parcialment el recurs de la Corporaci6 i condemnant nomes al pagament de 5.172,17€. No
obstant, en data 20/10/2014 es va dictar sentencia per part de la SalaSocial del Tribunal
Suprem mitjan~antla qual s'estimava el recurs de cassaci6 en unificaci6 de doctrina
formulat pel demandant i confirmant la sentencia dictada pel Jutjat Social num.19 de
Barcelona, amb condemna en costes. Actualment s'ha procedit a ingressar el total net de
fa condemna.

Reclamaci6 formulada per 18 facultatius de les guardies realitzades a I'exercici 2008 i
segOents.La reclamaci6 es per un import de 57.618,45 €, i no es demana ell0% d'interes.
En data 08/03/2013 es va rebre la sentencia num. 109/2013, que condemnava la
Corporaci6 a I'abonament de la quantitat de 213.684,41 €. En data 9/1/2014 es va dictar
sentEmciaper part de fa Sala Social del Tribunal Superior de Justfcia de Catalunya, que
estimava parcialment el recurs de suplica formulat per la Corporaci6, i condemnava nomes
al pagament de 107.612,04€. No obstant, en data 3/3/2015 esva dictar sentencia per part
de la SalaSocialdel Tribunal Suprem mitjan~ant la qual s'estimavael recurs de cassaci6en
unificaci6 de doctrina formulat pels demandants i confirmava la sentencia dictada pel
Jutjat Socialnum.15 de Barcelona.

Reclamaci6formulada per 1 facultatiu de les guardies realitzades a I'exercici 2009 a 2011.
En data 28/03/2012 es va rebre la sentencia num. 97/2q12, que condemnava a la
Corporaci6 a I'abonament de la quantitat de 2.609,26€ mes el 10% d'interes per mora.
Aquesta sentencia es va recorre, resultant una sentencia del Tribunal Superior de Justfcia
deCatalunya de data 09/12/2013 estimant parcialment el recurs de la Corporaci6 i
condemnant nomes al pagament de 327,71€. No obstant, en data 17/11/2014 es va dictar
sentencia per part de la SalaSocial del Tribunal Suprem mitjan~ant la qual s'estimava el
recurs de cassaci6 en unificaci6 de doctrina formulat pels demandants i confirmava la
sentencia dictada pel Jutjat Social .num.l de Barcelona. Actualment s'ha procedit a
ingressarel total net de la condemna.

Reclamaci6formulada per 8 facultatius de les guardies rea,litzadesa I'exercici 2010 i 2011.
Endata 04/02/2013 esva rebre la sentencia num. 36/13, que condemnava la Corporaci6 a
I'abonament de la quantitat de 51.620,90 Euros, mes el 10% anual en concepte d'interes
per mora. Aquesta sentencia es va recorre, resultant una sentencia d~~al Superior
de Justkia de Catalunya de data. 21/11/2013 estimant parcial1)le~0€lFt.6'c~'.. d.e la
Corporaci6 i condemnant nomes al pagament de 8.608,96€. Amb ~parts han'-~~ntat
recurs de cassaci6 en unificaci6 de doctrina, que esta actualment ~d.it&IU~\

Reclamaci6 formulada per 1 facultatiu corresponent ales guar E r~a.l.l I'e~\ ici
2011, mitjanc;ant la qual reclama la quantitat de 2.633,73 Euros. c( ua~mes: im
assenyalatjudici per al 22/1/2016 al Jutjat Social 1 de sabadell.?~ .;...,0
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• Reclamaci6 formulada per 31 facultatius corresponent ales guardies realitzades a I'exercici
2011. La reclamaci6 es per un import de 127.475,74 €, i es reclama ell0% anual d'interes
per mora. EI judici esta senyalat pel proper dia 13/10/2015.

• Reclamaci6 formulada per 1 facultatiu corresponent a lesguardies realitzades a I'exercici
2013. La reclamaci6 es per un import de 4.454,12 €, i es reclama ell0% anual d'interes per
mora. EI judici esta senyalat pel proper dia 17/06/2016.

• Reclamaci6 formulada per 65 facultatius corresponent ales guardies realitzades a I'exercici
2013. La reclamaci6 es per un import de 281.322,33 €, i es reclama el 10% anual d'interes
per mora. EI judici esta senyalat pel proper dia 4/5/2016.

Creiem oportu fer esment especific de la situaci6 dels expedients judicia Is a data 31/12/2014, en el
seguent sentit

1. Respecte de les guardies mediques realitzades fins al dia 8/7/13, haurem d'estar al criteri
establert per les darreres sentencies de la Sala Social del Tribunal Suprem, que estableix que
les hores superiors a la 1.826,27 son hores extraordinaries i s'han d'abonar com a minim al
valor del preu hora ordinaria de cada professional, sense que sigui possible el descompte del
Complement d' Atenci6 Continuada ni el descompte del Day Off.

2. Respecte de les guardies mediques realitzades a partir del dia 8/7/2013, i com sigui que el
Conveni XHUP ja no es vigent per esgotament del perlode d'ultraactivitat, la doctrina de la
Sala social del Tribunal Suprem ja no es aplicable, i p,er tant caldra estar alia que diu I'estatut
Marc del Personal Estatutari, en el sentit que les hores de guardia no son hores
extraordinaries i no tenen un preu minim marcat. No obstant, cal ser conscients que aquesta
interpretaci6 es discutida pel Sindicat Metges de Catalunya.

ParaHelament, cal tenir en compte que la Corporacio 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 explkit de remissi6 a la normativa aplicable a l'Estatut Marc, entre altres normes de
referencia. En relaci6 a la jornada, unicament es defineix el "quantum" de la mateixa. Per tant, eJ
Pacte Empresa, ha vingut a "desregular" la jornada d',atencio continuada (guardies), i en
consequencia, aquesta jornada (guardies) queda regulada per la norma Estatut Marc, per tant,
modifica substancialment els criteris aplicables amb la vigencia del VII conveni coHectiu dels
Hospitals de la XHUP i dels centres d'Atenci6 Primaria.

~"'.'--"'~'.

Aquests acords han estat ratificats pel jutjat Social num.l de Sabadell, /m~-;\~~f ;~~ncia de
data 13/12/2013, i tambe per la SaJa Social del Tribunal Superior ~~ustlcia de ~~~unya,
mitjan~ant sentencia de data 15/5/2014, que no obstant ha estat im ~na~., ant d~t~ Sala
Social del Tribunal Suprem, la qual encara no s'ha pronunciat al respect .< . d
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Enconsequencia tot faria pensar que la provisi6 de les guardies unicament hauria d'estar, tenint
en compte la corresponent proporcionalitat, per ales efectuades entre ell de gener de 2013 i el8
de julio 1de 2013

EI mateix succeeix respecte de les condicions laborals durant I'exercici 2015, tot i que en aquest
cas la negociaci6 va finalitzar sense avinen~a iamb una imposici6 per part de la Corporaci6, en
aplicaci6 de I'article 41 de l'Estatut dels Treballadors, perC>amb un contingut molt similar als
acords de 26/7/2013 i, sobre tot, amb una remissi6 expHcita a la normativa aplicable a l'Estatut
Marc.

Cal tenir present que la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social de Barcelona esta duent a terme un
praces per tal de decidir si ha estat correcta la cotitzaci6 efectuada per la Corporaci6 pels imports
de les hores d'atenci6 continuada relativa als procediments judicials que han finalitzat amb
sentimcia de laSala Social del Tribunal SupremoEn data 20/1/2015 es va dur a terme la primera
visita a la Inspecci6, i en data 28/1/15 es va remetre tota la documentaci6 requerida per
I'lnspector actuant.

EI calcul de l'estimaci6 de la provisi6 es correspon amb el producte del total d'hores de guardia
efectuades per I'import hora promig entre el que es va abonar el seu dia i el que correspondria. EI
calcul'tambe inclou els interessos de mora.

AI tancament del'exercici 2014 es troba registrada aquesta provisi6 per un import de 1.708.443,04€

2. Provisi6de vacances

La Corporaci6, 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 vacanceshan d'haver prestat 6 mesosde serveis, aplicava com criteri de meritaci6
de les vacances,1 de juliol fins a 30 de juny de I'any seguent.

A partir de 1'1de gener de 2007 i ates la necessitat de gestionar el temps de treball en basea hores
efectives de treball dintre I'any natural, estableix que les vacances es meritaran en criteri d'any
natural, de 1 de gener a 31 de desembre.

Aquest canvi de criteri genera una situaci6 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 gaudirde 30 dies naturals de
vacances igual queles incorporacions posteriors a 1'1de gener de 2007, q~~~~a estat
en any natural, per tots. ~"O c~"',

r!l~ ~~
Ais efectes de compensar aquesta part meritada, s'ha establert, d; clomu~ am~ la
representaci6 social, que a la finalitzaci6 de la relaci6 laboral per a I~1I~nalso 1mb
vinculaci6 anterior al 1/1/2007, podran gaudir de 15 dies de descans, ~'IJeva~ cauj .dea:. - ~

?L .f/)
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for~a major no es puguin fer i en aquest cas es retribuirien), a mes ames dels que els hi puguin
correspondre de I'exercici en el que causin baixa definitiva de la Corporaci6.

3. Reclamaci6pagaextra desembre2012.Reialdecret lIei 20/2012

Hi ha interposada Demanda de conflicte col-lectiu formulada pels sindicats amb implantaci6 al
sector, oposant-se a la decisi6 de la Corporaci6 de no abonar la paga extra de desembre de I'any
2012 en aplicaci6 del Real Decret-llei 20/2012.

Segons el nostre criteri, i tenint en compte que alguna resoluci6 judicial ja ha resultat favorable
pels interessos dels treballadors, es considera for~a probable que la sentencia que s'arribi a dictar
sigui parcialment estimatoria, al menys en alia que fa referencia a la part meritada en el moment
de la publicaci6 del Real Decret-L1ei (juliol 2012).

No obstant aixo cal tenir en compte que les quantitats retingudes han estat objecte de retorn al:
CatSalut, en compliment ales instruccions rebudes en el comunicat de la Direcci6 del CatSalut de
data 24.12.12 en la que Resol :
"Efectuar una retenci6 en la tramitaci6 del pagament de la factura del mes de desembre a la
CORPORACIO SANITARIA PARC TAUL! 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 l'Organ de
Govern de la Corporaci6 Sanitaria Parc Tauli, de la UDIAT i de Coordinaci6 de Logistica Sanitaria AlE
de data 21 de novembre de 2012, en aplicaci6 de les mesures de contenci6 de les despeses de
personal previstes a I'article 2 del Reial decret lIei 20/2012, de 13 de juliol, i l'Acord del Govern de
27.12.2012.

EI saldo net correspon a I'import brut total dela paga extraordinaria de tot el personal de la
Corporaci6 Sanitaria Parc TauJi, de la UDIAT i de Coordinaci6 de Logistica Sanitaria AlE de quantia
6.076.629,53€, minorat en I'import del pagament efectuat als treballadors de la Corporaci6
Sanitaria Parc TauH i de la UDIAT en concepte de retribuci6 variable per una quantia de
3.232.561,60€."

Alhora la UDIAT i Coordinaci6 de Logistica Sanitaria AlE han efectuat abonament a la CSPT per la
part que els hi correspon retornar de la paga extra.
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Per tant entenem que no caldria provisi6 comptable per part de la Corporaci6, ates que implicaria
una doble carrega comptable.

~.",/~\~O.RS~~:
En el suposit de que la sentencia estimatoria, ja sigui parcial 0 totalment{~.p~ reclam<a:o~.\de Is
treballadors, la Corporaci6 Sanitaria Parc TauH reclamara al Catsalut la d~~l_ qu~itat

dl' "d' ~ C-\\corresponent e s Ingressos per prestaclo e servels que varen ser retorn ~ - ._ G\
() 0
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4. Impugnacioacordpost ultra activitat

• Demanda de conflicte CoHectiu impugnant acord post ultra activitat. S'intrueix al Jutjat
Social num. 1 de Sabadell (Actuacions num. 708/2013). En data 03/12/2013 es va rebre la
sentemcia num. 327/13, que desestimava la demanda interposada per al Sindicat de
Metges de Catalunya. Aquesta sentfmcia ha estat ratificada per la sentencia dictada per la
Sala Social del Tribunal Superior de Justfcia de Catalunya, en data 15/5/2014. La part
demandant ha formulat recurs de cassaci6 davant de la Sala Social del Tribunal Suprem, la
qual encara no s'ha pronunciat al respecte.

• Demanda de conflicte coHectiu formulada pels sindicats amb implantaci6 a la Corporaci6,
mitjan~ant la qual s'impugna la decisi6 unilateral de fixaci6 de condicions de treball per
I'exercici 2015. S'intrueix al Jutjat Social num.2 de Sabadell, estant la vista prevista pel dia
19/5/2015.

16. Informaciosabremedi ambient:

En consonancia amb el compromis amb I'entorn i la sensibilitat pel benestar de les persones, la CSPTva
decidir implantar un Sistema de Gesti6 Mediambiental basat en els models normalitzats ISO 14001:2004 i
reglament de la Uni6 Europea 761/2001 (EMAS II), abastant les activitats i efs serveis desenvolupats als
centres i/o edificis que la conformen. Les directrius basiques del Sistema de Gesti6 Mediambiental de la
CSPTes concretaven en:
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•

•

•

•
•

•

•

Establir i mantenir al dia un sistema de gesti6 ambiental, fitxant anualment objectius i fites
ambientals i elaborant els programes adients per assolir-Ios.

Complir amb la legislaci6 ambiental vigent aixi com amb d'altres compromisos subscrits de forma
voluntaria per la direcci6 de la CSPT.

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

Fer un us responsable dels recursos naturals aixi com de qualsevol materialemprat .

Treballar per la minimitzaci6 de la generaci6 de residus tot potenciant, quan aquesta minimitzaci6
no sigui possible, el reciclatge 0 la reutilitzaci6 de Is mateixos.

Formar i sensibilitzar a tot I'equip huma de l'organitzaci6 fent-Ios particips ,,'" ~-- '-, . polftica
ambiental, per tal que desenvolupin les seves tasques amb el maxim r ./.'~'e envef.'S ~m.edi

ambient. (j ~\\~ c.~
Informar i fer partfcips als usuaris de la nostra poHtica ambiental, 'if t cin u,\\ us
responsable dels serveis. ('( ~

4... C/)a: ~
'=i .0

\)0' .A.



la mesura

rotecci6 i

2013
23.469,32
3.652,00
6.613,97
6.700,12
1.430,00
818,82

42.684,26'

2013
4.581,06
34.688,70.
39.269,76

2013
6.643,55
6.643,55

6 i millora

°0
~~~

~~f./Y
.0

"

2014

1.034,62
1.034,62

2014
1.993,14
1.993,14

2014
18.862,93
1.098,18
7.073,78
6.190,57
1.293,87
2.241,57

36.760,90
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L'entitat ha incorregut en despeses especials per a la minimitzaci6 de I'impacta ambiental 0 p
millores del medi naturalles mes importants s6n

DESPESA RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS
Concepte

Materia Orgfmica
Envasos Contaminats
Envasos L1eugers
Paper
Cartr6
Especials

Total

CLASE 8.a
['"ji.:cl~ia:E~il

• Oifondre la poHtica ambiental als prove"idors i contractistes per tal d'involucrar-Ios, en
del possible, en la gesti6 ambiental de l'organitzaci6.

No hi ha comptabilitzada cap provisi6 per riscos ni per contingencies possibles per a la RJ:;O.te:c.(;i~__-

del medi natural. ""f.OA~
Ig~
1~
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DESPESA EN EFICIENCIA DE CONSUM 0' AIGUA
Concepte

Substituci6 per reposici6 d'equipament mes eficient

Total

DESPESA EN EFICIENCIA ENERGETICA
Concepte

Substituci6 per reposici6 d'equipament mes eficient
Instal-laci6 de LEOS

Total



17. Subvencions i donacions

L' import i caracteristiques de les subvencions, donacions i !legats rebuts que apareixen en el balan~, aixi
com els imputats en el compte de perdues i guanys son les segUents:

Saldo Saldo
Concepte 31.12.14 31.12.13

Subvencions en capital 38.888.443,45 39.123.436,61
Total Subvencions i donacions recollides a Patrimoni Net 38.888.443,45 39.123.436,61

Subv. del SCS, ICSi ICASS 71.683,85 80.575,00
SubvencioFormacio professional pel treball 320.499,77 251.825,45
Subvencions Generalitat 0,00 0,00
Subvencio Generalitat - Departaments 0,00 0,00
Subvencio trasplantament organs 3.539,44 951,32
Subv. Oficial a l'Explotacio I 4.933,38 0,00
Subvencions ens locals 1.525,92 1.308,75
Altres subvencions a I'explotacio 62.437,98 47.104,85
Programa Europeu 87.996,30 75.839,49
Total Subvencions d'explotaci6 imputades directament a resultats 552.616,64 457.604,86

Les subvencions i donacions que apareixen en el patrimoni net han estat les segUents:

Import Sanejat a Sanejat a Pendent
Concepte Concedit 31.12.13 Altes 2014 31.12.14 Amortitzar

Ajuntament de Sabadelt (Sabadell Gent Gran) 601.012,10 263.490,29 0,00 0,00 337.521,81
Fundacio Pare Tau" (Quirofan intel.ligent) 221.439,00 160.543,71 0,00 22.143,96 38.751,33
Fundacio La Caixa ( Ciberaula ) 54.896,00 54.271,35 0,00 624,65 0,00
Altres subvencions i donacions 745.378,47 317.509,03 34.530,62 58.158,71 404.241,35
Aportacions SCSProjecte d'Ordenacio Pare Taull 46.929.385,46 8.632.860,04 900.000,00 2.080.004,42 37.116.521,00
Ajuntament de Sbd (Terreny edifici TaulfNou) 0,00 0,00 991.407,96 0,00 991.407,96
Total 48.552.111,03 9.428.674,42 1.925.938,58 2.160.931,74 38.888.443,45

Les caracteristiques de les principals subvencions registrades son:

Corresponent a I' esmentat a la nota 5 d'aquesta memoria.
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a ('aportacio economica de 601.012,10 €, efectuada per, nt /.~t'"de Sa ell,
conveni de coJ.laboracio formalitzat entre I'esmentada oraci6 munic~ , la

'loY / ••••.

Projecte d'Ordenacio Parc TauH

Sabadell Gent Gran

Correspon
segons el
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Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, la CSPTi la Caixa de Sabadell, per a la
creacio d'un servei integral d'atencio a la gent gran en el marc del projecte "Sabadell Gent Gran,
Centre de Serveis", la qual fou aprovada per la Comissio de Govern de I'Ajuntament de Sabadell de
data 17 de novembre de 1999, la qual va ser efectiva en fa seva totalitat en I'exercici 2001.
Aquesta aportacio, si s'escau, es saneja anualment en funcio de les perdues obtingudes per la
societat "Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis, S.A." i, en base al percentatge de proporcio que
representa aquesta subvencio sobre el total inversio en el projecte "Sabadell Gent Gran, Centre de
Serveis".

Quirofan intel'ligent

EI 21 de desembre de 2005 la CSPTaccepta la donacio realitzada per la Fundacio Pare Taull, de tot
I'equipament de I'anomenat Quirofan Intel'ligent que va adquirir amb carrec a la beca del FIS de
l'lnstitut de Salut Carlos III.

Terrenys Edifici Tauli Nou

EI 20 de mar~ de 2014 la CSPTaccepta de I'Ajuntament de Sabadell la cessio gratu'ita de domini,
del terreny sobre el qual s'ha procedit a construir I'edifici Tauli nou.

18. Negocis conjunts

En data 13 de febrer de 2006, es constitueix, "Coordinacio Logistica Sanitaria, Agrupacio d'interes
Economic", a I'empara de la Llei 12/1991 de 29 d'abril, segons es detalla en la nota 4.14 d'aquesta
memoria.

La composicio de les participacions a 31 de desembre de 2014 es la segUent:

Socis
N. Participacions Total Capital

% Capital Socis
subscrites subscrit

224 224.000 32,00%
126 126.000 18,00%
350 350.000 50,00%
300 300.000 42,86%
25 25.000 3,57%

25 25.000 3,57%
350 350.000 50,00%
700 700.000 100,00%
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Durant el2014 no hi ha hagut moviments en la composici6 de les participacions de I'entitat.

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

19. Fets posteriors al tancament

No s'ha produil cap altre esdeveniment posterior al tancament dels Comptes Anuals, que pugui alterar la
informaci6 ni modificar la imatge de la entitat.

20. Operacions am~ parts vinculades

20.1. Lesoperacions realitzades durant I'exercici 2014 han estat:

Sabadell
Fundaci6

Coneepte UDIAT Gent Gran,
Pare Tau"

CLS TOTAL
C.S., SA

Ajuts rebuts 316.182,80 316.182,80
Vendes actius corrents 72.309,94 1.457,54 4.442,42 78.209,90
Prestaci6 de serveis 69.361,10 83.464,72 33.074,66 185.900,48
Ingressos per interessos cobrats 41.477,47 5.257,06 46.734,53
Ingr. interes. meritats no cobrats 8.464,49 8.464,49
TOTAL 191.613,00 90.179,32 353.699,88 635.492,20

Sabadell
Fundaci6

Concepte UDIAT Gent Gran,
Pare Tau"

CLS TOTAL
C.S., SA

Ajuts concedits per compra d'actius 50.450,76 50.450,76
Ajuts i aportacions concedits 161.314,10 161.314,10
Compres d'actius corrents 8.545,79 5,15 8.550,94
Recepci6 de serveis 21.361.800,33 11.946,36 150,00 1.262.708,38 21.373.896,69
TOTAL 21.370.346,12 11.951,51 211.914,86 1.262.708,38 22.856.920,87

En el 2013 van ser:

Sabadell
Fundaci6

Coneepte UDIAT Gent Gran,
Pare Tauli

CLS TOTAL
C.S., SA

333.734,78 333.734,78
71.480,02 2.879,03 5.292,67 79.651,72
60.109,10 94.749,95 606,43 155.465,48
28.505,25 8.191,82 36.697,07
4.065,20 2.944,41 7.009,61

164.159,57 108.765,21 339.633,88 612.558,66
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Sabadell
Fundaci6

Coneepte UDIAT Gent Gran,
Pare Tauli

CLS TOTAL
C.S., SA

Ajuts concedits per compra dtactius 50.450,76 50.450,76
Ajuts i aportacions concedits 194.407,43 194.407,43
Com pres d'actius corrents 6.940,51 1.300,34 81,82 8.322,67
Recepci6 de serveis 21.081.605,57 11.946,36 1.865,00 1.321.903,78 22.417.320,71
TOTAL 21.088.546,08 13.246,70 246.805,01 1.321.903,78 22.670.501,57

UDIAT

La prestaci6 de serveis correspon a consum de

subministraments i magatzem

formaci6

altres

La recepci6 de serveis correspon a serveis assistencials

SGG

La prestaci6 de serveis correspon a consum de

sistemes d'informacio

formaci6

suport en seguretat, manteniment i obres

subministraments i magatzem

suport directiu

serveis assistencials

La recepci6 de serveis correspon ailloguer d'un apartament per uns inquilins d'una casa propietat
de la CSPT.

20.2. Eissaldos deutors amb parts vinculades al tancament de I'exercici 2014 han estat:

31.741,36 301.084,15
256.869,63
288.610,99 301.084,15

1.021.602,46
420.819,85

184.301,90 1.628.775,0'4
184.301,90 3.071.197,35

Sabadell
Gent Gran,
C.S., SA

Fundaci6
Pare Tautr

CLS TOTAL
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Sabadell
Fundaci6

UDIAT Gent Gran,
Pare Taulf

CLS TOTAL
C.S., SA

1.021.602,46 1.021.602,46
72.577,72 54.765,72 287.490,02 414.833,46

1.312.725,44 269.577,19 383.328,91 1.965.631,54
2.406.905,62 324.342,91 287.490,02 383.328,91 3.402.067,46

Sabadell
Fundaci6

UOIAT Gent Gran,
Pare Taul.

CLS TOTAL
C.S, SA

211.764,86 211.764,86
4.869.831,30 3.982,12 4.873.813,42

90.478,47 90.478,47
4.960.309,77 3.982,12 211.764,86 0,00 5.176.056,75

Sabadell
Fundaci6

UOIAT Gent Gran,
Pare Taul.

CLS TOTAL
C.S,SA

244.858,19 244.858,19
7.089.740,97 13.163,16 13,36 0,00 7.102.917,49
115.222,27 115.222,27

7.204.963,24 13.163,16 244.871,55 0,00 7.462.997,95

vinculades

anc; al compte 403900 Cred, Fact albarans pdnts

reditors amb parts vinculades al tancament de I'exercici 2014 han estat:

rg termini
comptes a cobrar
t termini

el Consell de Govern idel personal d'alta direcci6

s vineulades

s vinculades

s comptes a pagar
e formalitzar*

s comptes a pagar
e formalitzar*

14 ha esta satisfeta la quantitat 27.639,99 € en concepte d
de 143.318,24€ en concepte de retribucions salarials i '

En el 2013 va ser:

Saldos deutors amb parts

Inversions financeres a Ita
Deutors comercials i altres
Inversions financeres a cur
TOTAL

20.3. Eis saldos c

Saldos creditors amb part

Deutes a curt termini
Creditors comercials i altre
Creditors fres. Pendents d
TOTAL

*Aquest import esta al Bal

En el 2013 han estat:

Saldos creditors amb part

Deutes a curt termini
Creditors comercials i altre
Creditors fres. Pendents d
TOTAL

20.4. Honoraris d

Durant I'exercici 20
. Consell de Govern i
d'alta direcci6.
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Durant I'exercici 2013 es va satisfer la quantitat 34.45S,33€ en concepte de dietes als membres del
Consell de Govern i de 142.357,SO€ en concepte de retribucions salarials i complements al personal
d'alta direcci6.

21. Altra informaci6

Distribuci6 del numero mig de treballadors per categories i sexes durant els exercicis 2014 - 2013 :

ANY 2014 ANY 2013
Grup

HOMES DONES TOTAL HOMES DONES TOTAL
Prof. Descripcio Grup Professional

GP 1
Personal Assistencial Titulat de Grau
Superior 272,07 381,10 653,17 274,62 372,98 647,60

GP2
Personal Assistencial Titulat de Grau
Mitja 88,66 772,25 860,91 91,58 785,87 877,46
Personal Assistencial amb

GP 3 Titulacio/Formacio Profess. 0
Tecnica 34,44 532,36 566,80 34,47 541,71 576,17

GP4
Personal Para-Assistencial Titulat de
Grau Superior 18,15 14,33 32,48 18,50 15,11 33,61

GP 5
Personal Para-Assistencial Titulat de
Grau Mitja 24,06 24,35 48,41 24,61 24,30 48,91

GP6
Personal Para-Assistencial amb
Titulacio/Formacio Profess 0 Tecnica 130,69 267,29 397,98 134,08 275,64 409,72
Personal Assistencial i Para-

GP7 Assistencial sense
Titulacio/Formacio (Subalterns) 81,52 223,88 305,40 80,27 221,99 302,25

TOTAL 649,59 2.215,56 2.865,15 658,12 2.237,60 2.895,72

Eis honoraris relatius als serveis d'auditoria dels comptes anuats a 31 de desembre de 2014 han estat per
import de 30.733,98€.

Els honoraris relatius als serveis d'auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre de 2013 han estat per
import de 30.734€.
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Liquidaci6 pressupostaria

Capitol Article
Pressupost Inicial Modificacions Pressupost Final Drets Iiquidats

%
Execuci6

30 Venda de Bens 1.700,60 0,00 1.700,60 3.019,60 177,56%

31 Prestacions de serveis 207.035.810,18 5.474.790,55 212.510.600,73 211.595.751,22 99,57%
39 Altres taxes i ingressos 521.521,59 0,00 521.521,59 446.622,53 85,64%

Total Capitol 3 Taxes, venda de bens i serveis i altres ingressos 207.559.032,37 5.474.790,55 213.033.822,92 212.045.393,35 99,54%
40 Del sector public estatal 186.514,71 0,00 186.514,71 324.039,21 173,73%
41 De l'administraci6 de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
42 Del Servei Catala de la Salt, ICSSi ICASS 351.942,21 0,00 351.942,21 71.683,85 20,37%
44 D'altres entitats del sector public, a universitats
publiques i a altres entitats participades 0,00 0,00 0,00 316.182,80 100,00%
46 D'ens i corporacions locals 1.500,00 0,00 1.500,00 6.459,30 430,62%
48 De famflies i institucions sense fi de lucre 109.813,58 0,00 109.813,58 46.023,35 41,91%
49 Altres transferencies corrents de la UE 0,00 0,00 0,00 87.996,30 100,00%

Total Capitol 4 Transferimcies corrents 649.770,50 0,00 649.770,50 852.384,81 131,18%
511nteressos de bestretes i prestecs 54.637,84 0,00 54.637,84 77.083,93 141,08%
54 Ingressos patrimonials 25.768,19 0,00 25.768,19 1.052,31 4,08%

Total CapitolS Ingressos patrimonials 80.406,03 0,00 80.406,03 78.136,24 97,18%
62 Alienacio de maquinaria , instaHacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

Total Capitol 6 Alienaci6 d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 Prestecs i bestretes 0,00 0,00 0,00 49.027,01 100,00%
83 Aportacions a fons patrimonial - 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 100,00%

87 Romanent tresoreria dl exercicis a'i~PRS ~ 0,00 3.814.299,35 3.814.299,35 0,00 0,00%

Total Capitol 8 Variaci6 d'Actius Financers/li?~ ~~~ 900.000,00 3.814.299,35 4.714.299,35 949.027,01 .20,13%

ITotal DRETS 'l~ ~ ~~ 209.189.208,90 9.289.089,90 218.478.298,80 213.924.941,41 97,92%-'~ f'"'\

:t~ d''''; -; -- :D
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Pressupost Modificacions Pressupost Final Obligacions
%Execuci6Capitol Article Inicial liquidades

13 Personallaboral 92.566.878,21 927.204,32 93.494.082,53 93.494.082,53
15 Incentius Rendiment i Activitats Extraordinaries 0,00 0,00 0,00 0
16 Assegurances i cotitzacions socials 25.474.306,80 234.341,56 25.708.648,36 25.708.648,36
17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 [i("') 0

Total Capitol 1 Remuneracions del personal 1_1
118.041.185,01 1.161.545,88 119.202.730,89 119.202}7 ,89 100

20 L10guers i canons 564.003,05 1.600,00 565.603,05 51TI8~,77
21 Conservacio i reparacio 2.449.790,06 -44.700,00 2.405.090,06 2.38:l.ob~,98
22 Material, subministraments i altres 60.707.304,02 4.221.529,09 64.928.833,11 64.616.404,94 99,52%
23 Indemnitzacions per rao del servei 55.414,48 0,00 55.414,48 55.336,58 99,86%
25 Prestacio de serveis amb mitjans aliens 23.304.486,18 104.308,22 23.408.794,40 23.408.794,40 100,00%

Total Capitol 2 Despeses corrents de bens i serveis 87.080.997,80 4.282.737,31 91.363.735,11 90.980.412,67 99,58%
31 Despeses financeres prestecs en euras 834.343,13 0,00 834.343,13 141.685,90 16,98%
34 Altres despeses financeres 2462,93 0,00 2.462,93

Total Capitol 3 Despeses financeres 836.806,06 0,00 836.806,06
44 A altres entitats del sector public, a universitats publiques i '"~
a altres entitats participades 177.085,74 30.507,37 207.593,11 161.3 .

Total Capitol 4 Transferencies corrents 177.085,74 30.507,37 207.593,11 161.3
61 Inversions en edificis i altres construccions 763.366,45 2.613.299,35 3.381.665,80 2.345.5
62 Inversions maquinaria, instaHacions i utillatge 1.036.697,56 1.010.000,00 2.041.697,56 1.952.364,11 95,62%
63 Inversions material de transport 33.681,75 0,00 33.681,75 7.271,31 21,59%
64 Inversions en mobiliari i estris 125.795,14 0,00 125.795,14 115.496,62 91,81%
65 Inversions en equips de praces i dades i telecomunicacions 116.254,49 65.000,00 181.254,49 176.409,33 97,33%
67 Inversions en altre immobilitzat material 17.288,26 70.000,00 87.288,26 68.109,10 78,03%
68 Inversions en immobilitzat immaterial 9.599,89 56.000,00 65.599,89 41.962,67 63,97%

Total Capitol 6 Inversions reals /;f~i'o-F;~~.. 2.102.683,54 3.814.299,35 5.916.982,89 4.707.170,05 79,55%
~~f':'J" L

74 A altres entitats sector public, UI1J :~ubl. i altres 50.450,76 0,00 50.450,76 50.450,76 100,00%
Total Capitol 7 Transferencies de capital 'JI

50.450,76 0,00 50.450,76 50.450,76 100,00%y

91 Amortitzacio de prestecs en eu 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 100,00%
Total Capitol 9 Variaci6 de passius finan 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 100,00%

TotalOBLIGACIONS 209.189.208,90 9.289.089,90 218.478.298,80 216.143.821,22 98,93%
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RESULTATPRESSUPOSTARI2014
Conceptes Drets reconeguts Obligacions reconegudes Ajustaments Resultat pressupostari
a) Operacions corrents 212.975.914,40 210.486.200,41 2.489.713,99
b)operacions de capital 0,00 4.757.620,81 -4.757.620,81
1. Total operacions no financeres (a+b) 212.975.914,40 215.243.821,22 -2.267.906,82
d)Actius financers 949.027,01 O}DO 949.027,01
e)Passius financers 0,00 900.000,00 -900.000,00
2. Total operacions financeres (d+e) 949.027,01 900.000,00 49.027,01
I. RESULTATPRESSUPOSTARIDELEXERCICI(1=1+2) 213.924.941,41 216.143.821,22 -2.218.879,81

AJUSTAMENTS:

3. Credits gastats finan~atsamb romanent de tresoreria no afectat
4. Desviacions de finan~ament negatives del exercici 2.974.768,53
5. Desviacions de finan~ament positives del exercici 135.540,32
II. TOTAL AJUSTAMENTS (11=3+4-5) 2.839.228,21

RESULTATPRESSUPOSTARIAJUSTAT (1+/-11) 620.348,40
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Capitol Article Partida Nom Partida Pressupost Inicial Modificacions Pressupost Final Drets liquidats % Execuci6

Devoluci6 de vendes d'envasos i embalatges 1.700,60 0,00 1.700,60 3.019,60 177,56%
Total Article 30 Venda de Bens 1.700,60 0,00 1.700,60 3.019,60 177,56%

3120001 Drets d'allotjament i restauraci6 326.541,20 0,00 326.541,20 218.405,00
Prestaci6 de serveis d'assistencia sanitaria per qn

3170001 compte del Catsalut 194.889.367,49 5.473.190,55 200.362.558,04 200.483:2 08
Prestaci6 de serveis d'assistencia sanitaria per 1:,-' (I)

3170002 compte de I'ICS 213.724,40 0,00 215.324,40 16J~ 13
3170009 Altres prestacions de serveis d'assistencia sanitaria 6.819.820,43 0,00 6.819.820,43 6.16~Ji<f,44

3180004 Prestaci6 de serveis d'assistencia social i sanitaria 2.645.332,96 0,00 2.645.332,96 2.497.021,29 94,39%
Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del

3190009 sector public 1.034.646,17 0,00 1.034.646,17 830.944,01 80,31%
Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del

3190010 sector public 1.106.377,53 1.600,00 1.106.377,53 1.229.943,27 111,17%

Total Article 31 Prestacions de serveis 207.035.810,18 5.474.790,55 212.510.600,73 211.595.751,22 99,57%
Altres ingressos diversos 521.521,59 0,00 521.521,59 446.6

521.521,59 0,00 521.521,59

Total Capitol 3 Taxes, venda de bens i serveis i altres ingressos 207.559.032,37 5.474.790,55 213.033.822,92
4020019 Altres transferencies de l'Administraci6 de l'Estat 3.762,34 0,00 3.762,34

4030001 INEM-SPEE. Formaci6 continua de treballadors 182.752,37 0,00 182.752,37

Total Article 40 Del sector public estatal 186.514,71 0,00 186.514,71

4100001 Del Departament de Salut 0,00 0,00 0,00 0,00

4100009 Del Departament d'Educaci6 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
DelCAtsalut 351.942,21 0,00 351.942,21 71.683,85 20,37%

351.942,21 0,00 351.942,21 71.683,85 20,37%

0,00 0,00 0,00 316.182,80 100,00% C)
r

0,00 0,00 0,00 316.182,80 100,00% -.J
W

1.500,00 0,00 1.500,00 6.459,30 430,62% -J
P

1.500,00 0,00 1.500,00 6459,3 430,62% -J
109.813,58 0,00 109.813,58 46.023,35 41,91% 0
109.813,58 0,00 109.813,58 46.023,35 41,91%

Ul



Capitol Article Partida Nom Partida Pressupost Inicial Modificacions Pressupost Final Drets Iiquidats % Execucio

14930009 I De I'exterior 0,00 0,00 0,00 87.996,30 100,00%

I Total Article 49 Altres transferimcies corrents de la UE 0,00 0,00 0,00 87.996,30 100,00%

I Total Capitol 4 Transferencies corrents 649.770,50 0,00 649.770,50 852.384,81 131,18%

I 5100001 Iinteressos de bestretes iprestecs 54.637,84 0,00 54.637,84 77.083,93 141,08%

I Total Article 511nteressos de bestretes i prestecs 54.637,84 0,00 54.637,84 77.083,93 141,08%

I 5400001 I L10guers de hens immobles 25.768,19 0,00 25.768,19 1.052,31 4,08%

I Total Article 541ngressos patrimonials 25.768,19 0,00 25.768,19 1.052,31 4,08%

r Total Capitol 5 Ingressos patrimonials 80.406,03 0,00 80.406,03 78.136,24 97,18%

I 6200001 I Alienaci6 de maquinaria , instal-lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,00 ---

I Total Article 62 Alienacio de maquinaria, instaHacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,00 ---
I Total Capitol 6 Alienacio d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 ---

I 8100001 I Reintegrament de prestecs i bestretes 0,00 0,00 0,00 49.027,01 100,00%

I Total Article 81 Prestecs i bestretes 0,00 0,00 0,00 49.027,01 100,000-'

I 8335100 I Del Servei Catala de la Salut 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 100,00%

I Total Article 83 Aportacions a fons patrimonial 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 100,00%

I 8700001 I Romanent de Tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 3.814.299,35 3.814.299,35 0,00 0,00%

! Total Article 87 Romanent tresoreria d' exercicis anteriors 0,00 3.814.299,35 3.814.299,35 0,00 0,00%

I Total Capitol 8 Variacio d'Actius Financers 900.000,00 3.814.299,35 4.714.299,35 949.027,01 20,13%

I Total DRETS 209.189.208,90 9.289.089,90 218.478.298,80 213.924.941,41 97,92%



Capitol Article Partida Nom Partida Pressupost Inicial Modificacions Pressupost Final Obligacions %
Iiquidades Execuci6

1320001 Personal d'alta direcci6 i assimilat 144.775,74 -178,28 144.597,46 144.597,46

1320002 Personallaboral 92.422.102,47 862.998,47 93.285.100,94 93. 5.100,94

1330001 Indemnitzacions del personal d'empreses publiques 0,00 64.384,13 64.384,13 ~~i~ 4.384,13

927.204,32
I.:,] (I)

Total Article 13 Personal Laboral 92.566.878,21 93.494.082,53 ~3.MM.082,53

Productivitat 0,00 0,00 0,00 ;~= 0,00. j • Dl

Total Article 15 Incentius Rendiment i Activitats Extraordinaries 0,00 0,00 0,00- 0,00

Seguretat Social 25.4 74.306,80 234.341,56 25.708.648,36 25.708.648,36 100,00%

Total Article 16 Assegurances i cotitzacions socials 25.474.306,80 234.341,56 25.708.648,36 25.708.648,36 100,00%

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

Total Article 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00

Total Capitol 1 Remuneracions del personal 118.041.185,01 1.161.545,88 119.202.730,89
Altres 1I0guers i canons de terrenys, hens naturals,

2000002 edificis i altres construccions 12.857,28 100,00 12.957,28

2010001 L10guers i canons de material de transport 4.452,71 1.600,00 6.052,71

2020001 L10guers i canons d'equips per a proces de dades 468.924,09 -6.100,00 462.824,09

2030001 Uoguers i canons d'altre immobilitzat material 59.656,48 3.500,00 63.156,48

2040001 Altres 1I0guers icanons 18.112,49 2.500,00 20.612,49

Total Article 0/20 L10guers i canons 564.003,05 1.600,00 565.603,05 517.873,77 91,56%
Conservaci6, reparaci6 i manteniment

2100001 terrenys,bens naturals,edificis i altres construe. 131.998,26 89.573,07 221.571,33 221.571,33 100,00%
Conser. reparaci6 i manteniment material

2110001 transport 1.777,71 3.500,00 5.277,71 4.272,81 80,96%
Conservaci6, reparaci6 i manteniment d'equips per

2120003 proces de dades (manten d'aplicacions informatiq.) 889.247,41 -111.598,42 777.648,99 755.566,81 97,16%
~onse~~ci6, repar~ci6 i man~~.meerd'~tr,~

2130001 Immob,htzat matenal -~\\ RS ~._ 1.352.354,95 -23.958,13 1.328.396,82 1.328.396,82 100,00%
Altres despeses de conse ',' crto: reparaci6 i \.

.~\

2140001 manteniment <0 (J)\ 74.411,73 -2.216,52 72.195,21 72.195,21 100,00%

Total Article 21 Conservaci6 i reparaci6 CI) r:\ 2.449.790,06 -44.700,00 2.405.090,06 2.382.002,98 99,04%

Material ordinari no in
0 163.250,74 0,00 163.250,74 159.099,21 97,46%

en



Capitol Article Partida Nom Partida Pressupost Inicial Modificacions Pressupost Final Obligations
Iiquidades

%
Execuci6

97,00%

100,00%

98,28%

99,83%

100,00%

88,19%

88,49%

98,94%

100,00%

100,00%

100,00%

93,25%

58,27%

100,00%

100,00%

97,08%

94,46%

100,00%

99,52%

84,98%

99,96%

17,89%

100,00%

99,99%

100,00%

99,79%

100,00%

88,80%

217.029,09

32.806,62

317.577,67

176.630,48

16.255,47

13.293,70

86.008,91

248.11,13

8.416,48

5.928,59

2.375.902,22

11.498,18

306.419,32

16.782.173,71

36.268.026,34

1.216.882,62

1.059.235,56

77.074,97

66.056,59

430.850,24

1.674.483,20

383.845,69

65.662,24

30.680,64

2.621,15

2.512.571,81

294.563,11

64.616.404,94

6.976,71

2.376.861,53

64.287,50

306.419,32

16.783.125,09

36.268.026,34

1.219.429,88

1.059.235,56

86.799,91

246.090,70

37.075,84

320.985,17

176.630,48

16.255,47

13.293,70

92.230,36

42.580,61

8.416,48

68.100,00

430.850,24

1.703.813,65

384.481,38

65.662,24

30.680,65

2.700,00

2.660.010,45

294.563,11

64.928.833,11

0,00

0,00

0,00

15.147,47

-64.564,54

3.223,95

0,00

0,00

226,44

0,00

112.640,00

-287.640,00

59.703,12

1.590.000,00

2.721.837,50

-151.209,12

63.135,76

0,00

68.100,00

17.590,20

0,00

0,00

43.190,95

0,00

2.700,00

-16.000,00

43.447,36

4.221.529,09

6.976,71

2.264.221,53

351.927,50

246.716,20

15.193.125,09

33.546.188,84

1.370.639,00

996.099,80

86.799,91

246.090,70

37.075,84

320.985,17

161.483,01

80.820,01

10.069,75

92.230,36

42.580,61

8.190,04

0,00

413.260,04

1.703.813,65

384.481,38

22.471,29

30.680,65

O,DO

2.676.010,45

251.115,75

60.707.304,02

Altres despeses diverses

Netejai sanejament

Premsa, revistes, IIibres i altres publicacions

Aigua i energia

Combustible per a mitjans de transport

Vestuari

Subministrament de material sanitari

Productes farmaceutics i analltiques

Queviures

Altres subministraments

Comunicacions posta Is, telef6niques i altres
Comunicacions mitjan~ant serveis de veu i dades
adquirits a altres entitats

Transports

Despeses d'assegurances

Tributs

Atencions protocol.laries i representatives

Publicitat, difusi6 i campanyes institucionals

Jurfdics i contenciosos

Publicacions i edictes als diaris oficials

Despeses per serveis bancaris
Inscripci6 com a soci 0 altra figura a organismes 0 a
entitats de caracter associatiu

2220003

2230001

2240001

2250001

2260002

2260003

2260004

2260007

2260039

2270012

2270013

2260040

2260089

2270001

2270002

2270005

2200002

2210001

2210002

2210003

2210004

2210005

2210007

2210089

'2220001

Seguretat

Estudis i treballs tecnics ._~y~~,
/y..~"'" .\oJ 0~,

Auditories i control de..t6(1-»europeu ~ ~'.

Estudis itreballs tecrJ1lf{ _..-A ~~\
i'~ l' '

2270089 Altres treballs realitf t{ pe13. '<-. ses ~ ,
1t...t.~U't

2280002 Serveis informatics ~ ~~tza~i!f!~ntitan i
I Total Article 22 Material, subministraments i aft ,~~. r- ;:-}~7

J



Capitol Article Partida Nom Partida Pressupost Inicial Modificacions Pressupost Final
Obligacions %
Iiquidades Execuci6

2300001 Dietes, locomoci6 i trasllats 55.414,48 -27.717,86 27.696,62 27.696,59 100,00%

2310001 Altres indemnitzacions 0,00 27.717,86 27.717,86 27.639,99 99,72%

Total Article 23 Indemnitzacions per ra6 del servei 55.414,48 0,00 55.414,48 55.336,58
Prestaci6 de serveis amb mitjans aliens amb

2l~1.800,332510001 entitats de la Generalitat 20.484.261,84 877.538,49 21.361.800,33
Prestaci6 de serveis amb mitjans aliens amb altres ~l~('J)

2510002 entitats 2.820.224,34 -773.230,27 2.046.994,07 L2.M6.994,07

Total Article 25 Prestaci6 de serveis amb mitjans aliens 23.304.486,18 104.308,22 23.408.794,40 23.•. 794,40

Total Capitol 2 Despeses corrents de bens i serveis 87.080.997,79 4.282.737,31 91.363.735,11 90.980.412,67
Interessos d'operacions de tresoreria de Is prestecs

3100001 en euros 2.400,92 161,60 2.562,52 2.562,52 100,00%

3100002 Interessos de prestecs lIarg termini 351.942,21 0,00 351.942,21 70.587,04 20,06%
Interessos d'operacions de tresoreria en euros

3100003 (cash pooling) 480.000,00 -161,60 479.838,40 68.536,34 14,28%

Total Article 31 Despeses financeres prestecs en euros 834.343,13 0,00 834.343,13

Comissions i altres despeses bancaries 2.462,93 0,00 2.462,93

Total Article 34 Altres despeses financeres 2.462,93 0,00 2.462,93

Total Capitol 3 Despeses financeres 836.806,06 0,00 836.806,06
Funcionament de centres i serveis propis amb

4438840 gesti6 autonoma 177.085,74 30.507,37 207.593,11
Total Article 44 A altres entitats del sector public, a universitats publiques i a
altres entitats participades In.085,74 30.507,37 207.593,11 161.314,10 77,71%

Total Capitol 4 Transferimcies corrents 177.085,74 30.507,37 207.593,11 161.314,10 77,71%
Inversions en edificis i altres construccions per
compte propi 763.366,45 2.613.299,35 3.376.665,80 2.345.556,91 69,36%

Total Article 61 Inversions en edificis i altres construccions 763.366,45 2.613.299,35 3.376.665,80 2.345.556,91 69,36%

1.036.697,56 1.010.000,00 2.046.697,56 1.952.364,11 95,62%

1.036.697,56 1.010.000,00 2.046.697,56 1.952.364,11 95,62%

33.681,75 0,00 33.681,75 7.271,31 21,59%

Total Article 63 Inversions material de transport 33.681,75 0,00 33.681,75 7.271,31 21,59%

Inversions en mobiliari i e 125.795,14 0,00 125.795,14 115.496,62 91,81%

125.795,14 0,00 125.795,14 115.496,62 91,81%

6500001 Inversions en equips de pr 116.254,49 65.000,00 181.254,49 176.409,33 97,33%

Total Article 65 Inversions en equips de proces i dades il 116.254,49 65.000,00 181.254,49 176.409,33 97,33%



I 6700001 I Inversions en altre immobilitzat material 17.288,26 70.000,00 87.288,26 68.109,10 78,03%

I Total Article 67 Inversions en altre immobUitzat material 17.288,26 70.000,00 87.288,26 68.109,10 78,03%

I 6800002 I Inversions en aplicacions informatiques 9.599,89 56.000,00 65.599,89 41.962,67 63,97%

I Total Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial 9.599,89 56.000,00 65.599,89 41.962,67 63,97%

I Total Capitol 6 Inversions reals 2.102.683,54 3.814.299,35 5.916.982,89 4.707.170,05 79,55%

17438840
I Funcionament de centres i serveis propis amb

gesti6 autonoma 50.450,76 0,00 50.450,76 50.450,76 100,00%
I Total Article 74 A altres entitats del sector public, a universitats publiques i a
altres entitats participades 50.450,76 0,00 50.450,76 50.450,76 100,00%

I Total Capitol 7 TransferE!nciesde capital 50.450,76 0,00 50.450,76 50.450,76 100,00%

19120001
I CanceHaci6 de prestecs i altres credits en euros

d'ens de f6ra del sector public a lIarg termini 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 100,00%

I Total Article 91 Amortitzaci6 de prestecs eneuros 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 100,00%

I Total Capitol 9 Variaci6 de passius financers 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 100,00%

I TotalOBLIGACIONS 209.189.208,90 9.289.089,90 218.478.298,80 216.143.821,22 98,93%
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CLASE 8.a
C:;.;.;l:II~nr~:J::J~~

OL7371708

Conciliacio resultat pressupostari amb el resultat comptable

Resultat Pressupostari 2014

+ Inversions en immobilitzat

+ Subvencions de capital transferides a resultat

-Dotaci6 amortitzaci6 immobilitzat

-/+Variaci6 provisions

-/+ Despeses excepcionals

-/+ Ingressos excepcionals

-/+ Variaci6 d'existEmcies

/+ Regularitzaci6 d'existemcies

-Aportacions capital

+/- Variacions actius financers

+/- Variacions passius financers

Resultat Comptable 2014

Determinacio del Romanent de Tresoreria

-2.218.879,81

4.707.170105

2.160.931174

-5.303.376,97

1.125.705,06

-208.048,11

1.717,23

-188.192,40

-27.999,78

-900.000,00

-49.027,01

900.000100

0,00

Conce te
Deutors pressupostaris
Deutors no pressupostaris
Total Deutors pendents cobrament

Creditors pressupostaris
Creditors no pressupostaris
Total Creditors .pendents pagament

Efectiu i altres actius liquids de tresoreria

1m ort Subtotal
40.339.157107
1.639.540,56

41.978.697,63
36.559.374,88
12.463.681,47

49.023.056,35

147.512,27

Total

Romanent de tresoreria Total

Romanent amb finan~ament afectat

Romanent de tresoreria per a despeses generals

72

-6.896.846,45

975.071,14

-7.871.917,59



Principals caracterlstiques de I'execuci6 pressupostaria de I' exercici

INGRESSOS

Variaci6 d'ingressos respecte al pressupost inicial:

Capitol 3.- Taxes i altres ingressos

La variaci6 d'ingressos respecte al pressupost inicial es produeix per les seguents raons:

• Increment de prestaci6 de serveis assistencials contractats pel CatSalut

• Reducci6 de la prestacio de serveis provinent de activitat vinculada ales companyies asseguradores de Is
accidents de transit.

• Increment dels ingressos provinents de I'activitat efectuada en concepte de medicacio hospitalaria de
dispensaci6 ambulatoria per nous pacients i noves terapies.

DESPESES

Capitol 1. Remuneracions del personal

Per tal de garantir I'equilibri pressupostari , a part de les mesures de gestio 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 reducci6 en la paga extra de
desembre de 2014 d'un 32,53%.

Capitol 2. despeses de bens corrents i de serveis

S'ha incrementat la partida de la medicacio de dispensacio ambulatoria, com a consequencia de la
incorporacio de nous pacients i noves especialitats farmaceutiques.

La resta de despeses que s'han incrementat son les relacionades amb d'activitat de serveis assistencial, com
el material sanitari i proves diagnostiques. I per contra amb disminu"it les despeses vinculades al serveis de
transit.

,.....• -:---
Les despeses de manteniment de les infraestructures fisiques i de sistemes inform '(~~~tingut
respecte al pressupost. ~ Qz,.\

.. ie%\() 0
I --- JJ

~ _ .(J)
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CLASE 8.8

OL7371709

Capitol 6. Inversions reals

En relacio al projecte POPT2 en I'exercici 2014 s'ha incorporat romanent de tresoreria per import de
3.814.299,35 i executades han estat per import de 2.974.768,53euros.

A 31 de desembre de 2014 el diferenciaJ acumulat entre les inversions realitzades i el romanent efectivament
aplicat ha estat de 839.530,82

Per altra banda, no s'han executat totes les inversions a causa de la incertesa del resultat pressupostari 2014
i et rise de la perdua de I'autonomia de gestio, la qual han impedit executar les inversions programades.

74



Comptesanuals formulats a Sabadell, el31 de mar~de 2015.

Els comptes anuals del consorci CORPORACIOSANITARIAPARC TAULI de
SABADELL,i la memoria corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de
2014, s'estenen en 75 pagines numerades de la 1 a la 75, inclosa aquesta,
impreses a doble cara sobre paper timbrat de la 'Classe8° correlatius des de la
numerada com OL7371672 a la numerada com OL7371709, essent aquesta la
ultima i que conte la signatura de la direcci6 general.

Sabadell a -~1de mar~de 2015.
l
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