
Sanitat pública a Catalunya 
(recopilació: juliol 2013) 
 
 

Consorci hospitalari de Catalunya (CHC=CSC): el mecanisme 
que permet beneficiar-se i lucrar-se als capitostos de la Sanitat 
pública. 
 
Neix el 1983, arran de la distribució de diners de la Generalitat als hospitals municipals. 
Els alcaldes respectius s'uneixen per gestionar millor aquests recursos. Joan Cornet, 
alcalde de Manresa pel PSC, primer president del CHC. Ramon Bagó, alcalde de 
Calella per CiU, el segon president el 1987. Durant les dècades següents, Bagó ha 
presidit i dirigit multitud d'empreses del CHC. 
L'objectiu del CHC és oferir als hospitals municipals (la majoria controlats per CiU i 
PSC) diversos serveis: de gestió financera, gestió de contractació pública de serveis 
(licitació per adjudicar els serveis), de personal, gestió integral… 
El CHC es va fer, així, amb la gestió de milers de milions d'euros públics al llarg dels 
següents 25 anys (pàgs 68 i 69 llibre Cafèambllet). 
Quan el CHC obté el contracte de gestió, anomena, a través d'una filial, el gerent del 
centre sanitari que serà l'encarregat de fixar els objectius, els pressupostos, les 
estratègies... En alguns centres (com certes residències) no obligats a treure a concurs 
els serveis, el gerent té autonomia per contractar-los. 
El 8 de juliol de 2009 canvia de nom i passa a dir-se Consorci de Salut i Social de 
Catalunya (CSC). 
 
Boi Ruiz 
Director general de la Unió Catalana d'Hospitals (UCH), la patronal d'hospitals privats i 
concertats (de 1994 a 2008) 
President d'UCH fins a finals 2010, quan va ser nomenat conseller de Sanitat. 
Conseller de Sanitat de finals 2011 fins ara 
President de Know-How-Advicers SL, consultoria privada del sector de la salut (inscrita 
al Registre Mercantil gener 2009) 
Detingut per un assumpte de frau de fons públics destinats a formació, relacionats amb 
els seus càrrecs en els hospitals privats 
 
Josep Prat 
Director (conseller delegat) d'Innova (des de 2003 fins a gener 2012), hòlding 
d'empreses municipals de Reus que controla més del 70% del pressupost municipal 
President de l'ICS (nomenat el 2011 i fins a juny 2012) 
Directiu del CHC 
Vicepresident i membre del consell d'administració d'USP Hospitales (fins a gener 
2012), empresa privada filial de la multinacional americana USP  
Autor del projecte de trossejament del sector públic sanitari per vendre'n les parts 
resultants al sector privat 
Director del Servei Català de la Salut entre 1998 i 2003, període en què s'iniciaren les 
obres del nou hospital de Sant Pau. Està imputat per malversació de fons públics i 
prevaricació perquè va signar i participar en els processos de licitació i adjudicació 

 1



d'aquelles obres (La Vanguardia, 5 juny 2013). El pressupost de les obres del Sant Pau 
era de 178 milions, però el cost final va ser 217 milions. 
Violació de les lleis d'incompatibilitats del Parlament (vegi's apartat Padrosa) 
 
Carles Manté 
President de Corporació de Salut Maresme La Selva (CSMS) de 2007 a febrer 2012 
(Cafèambllet, 129) 
Director del Servei Català de la Salut de gener 2004 a desembre 2006. El 2005 va 
adjudicar sense concurs públic la construcció i gestió de Cotxeres de Borbó al CHC, 
aleshores presidit per Bagó i del qual era directiu Josep Prat. 
Company de Bagó al CHC 
Soci del Grup Serhs 
Propietari de Societat CCM Estratègiques i Salut SL, consultoria privada a la qual 
Innova va adjudicar entre 2007 i 2011, sense concurs públic, unes feines no justificades 
i que sembla que no existeixen, per valor d'uns 700.000 euros. 
President de Shirota Functional Food, empresa de capital mixt (públic i privat) 
participada per Innova, que va rebre un aval municipal de Reus (per valor de 3 milions 
d'euros). El Tribunal de Comptes ha obert diligències arran d'aquest aval 
 
Ramon Bagó 
President, actual vicepresident i directiu de CHC (=CSC) durant dècades. 
Conseller i/o president de filials de CSC, una d'elles la que adjudica els contractes de 
serveis dels centres sanitaris que pertanyen al CSC. Per tant, Bagó influeix en la gestió 
dels centres que contracten les seves empreses (del Grup Serhs) 
President i accionista principal del Grup Serhs. Des de 2002 el Grup Serhs s'ha 
adjudicat més de 50 milions d'euros en contractes del CSC 
 
Josep M Padrosa 
Director actual del CatSalut (des de gener 2011. El desembre 2010 Boi Ruiz, aleshores 
president de la Unió Catalana d'Hospitals (UCH), és nomenat conseller de Sanitat). 
Alt càrrec (fins a gener 2011) a la cúpula d' UCH, com a director de Corporació 
Fisiogestió, hòlding d'empreses privades dedicat a la fisioteràpia, rehabilitació i 
logopèdia. 
Apoderat (fins a juny 2013 ?) de 16 empreses privades del hòlding Corporació 
Fisiogestió. Sis d'aquestes empreses van facturar el 2010 al CatSalut 15,74 milions, 
gairebé la totalitat de la seva facturació d'aquell any. En ser anomenat director del 
CatSalut, Padrosa va abandonar la direcció general de Corporació Fisiogestió, però no 
se li revocaren els poders. 
El novembre de 2012 el CatSalut va adjudicar a Corporació Fisiogestió el 79% de la 
gestió dels serveis de rehabilitació i logopèdia fins al 2022. A l'anterior licitació, el 
2006, se li va adjudicar a Corporació Fisiogestió el 56% del total licitat amb una 
vigencia de sis anys. La partida del CatSalut destinada a rehabilitació en el contracte 
2013-2022 es redueix en una cinquena part respecte al contracte de 2006, però la part 
adjudicada a Corporació Fisiogestió creix de forma notable. 
La situació de Padrosa pot violar dues lleis del Parlament. La d'Incompatibilitats d'Alts 
Càrrecs "Els alts càrrecs no poden compatibilitzar la seva activitat amb l'exercici de cap 
altre lloc, càrrec, representació, …. de caràcter públic o privat…". La Llei d'Ordenació 
Sanitària "La condició de membre del comitè de direcció del CatSalut és incompatible 
amb qualsevol vinculació amb empreses o entitats relacionades amb qualsevol tipus de 
prestació de serveis". 
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Xavier Pomès 
President de l'hospital Clínic 
President de l'hospital de Sant Pau 
Conseller del grup empresarial E-Center Network, propietari d'Ambulàncies Reus, 
concessionària del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) del CatSalut a les comarques 
de Tarragona. Més del 90% de la facturació d'Ambulàncies Reus prové del seu 
contracte amb CatSalut. 
Conseller del grup MGO, consultoria i equipament d'equipaments sanitaris. Pomès té 
una participació indirecta en el grup de l'1,72% del capital. MGO també té a la 
Generalitat entre els seus clients.  
 
Josep M Via 
Assessor d'Artur Mas 
Membre del consell d'administració del CSC 
Membre del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari de 
la Generalitat 
 
 
Trossejament i privatització de l'ICS 
El CAREC defensa aferrissadament la col·laboració público-privada i recomana 
desgravacions fiscals per a les persones que contractin mútues privades. El secretari del 
CAREC és Joaquim Triadú, soci director de la consultoria Price Waterhouse-Coopers 
(PWC) que assessora la Generalitat en el trossejament de l'ICS. 
 
La Generalitat manejava (febrer 2013) un projecte de privatització de 13 grans grups 
sanitaris que gestionen 18 hospitals, 46 CAP i prop d'un centenar d'altres espais 
assistencials (cobertura d'uns dos milions de persones). El projecte surt d'un informe 
elaborat per PWC que aposta per "donar entrada al capital privat en dues fases, per 
diluir-ne l'impacte polític i social". 
El document de PWC fins i tot proposa diversos grups que podrien participar en la 
privatització: 
 
-Capio Sanidad. Un 60% pertany a CVC, un dels majors fons especulatius del món, el 
40% restant pertany a l'equip directiu de Capio 
-Ribera Salud. Un 50% pertany a Bankia i l'altre 50% al Banc Sabadell 
-USP-Quirón. Controlat pel fons especulatiu britànic Doughty Hanson 
 
Ja abans, a l'octubre 2011, va sortir a la llum un document privatitzador anterior: La 
governança de l'ICS, que preveia trossejar l'ICS (agrupa els vuit grans hospitals i 
gairebé 300 CAP) en 20 societats que s'obririen al capital privat. La divisió de l'ICS ja 
ha començat, si bé les societats filles segueixen essent, fins ara, completament 
públiques. 
Aquests dos plans ofereixen a la Generalitat un full de ruta ben definit cap a una entrada 
massiva de capital privat a la sanitat pública catalana, la principal característica de la 
qual és la separació entre qui la finança (CatSalut) i qui subministra l'assistència, els 
anomenats proveïdors. Entre aquests últims hi ha l'ICS, però també un ampli ventall 
d'entitats públiques i privades que tenen plena autonomia de gestió. 
PWC proposa dues fases en el procés de privatització. La primera, transformar les 
entitats de dret públic en societats mercantils, propietat del CatSalut. La segona, la 
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venda dels títols de la societat o fins i tot perdre'n la seva posició majoritària per donar 
entrada a tercers, a través de subhastes públiques o venda directa. 
Per als hospitals, PWC proposa la separació entre patrimoni i gestió i la privatització 
d'aquesta última. Que el patrimoni continuï en mans públiques i la gestió dels serveis 
sanitaris s'encarregui a un tercer gestor. 
L'adjudicació de serveis públics essencials a operadors privats té un risc que fins i tot 
PWC admet: "Un concessionari deficitari pot posar en risc la salut de les persones, per 
tant és lògic pensar que, en aquest cas, la Generalitat intervindria ràpidament el 
servei". Aquesta possibilitat és la coneguda com "la privatització dels  beneficis i 
socialització de les pèrdues". 
 
 
 

Diversos exemples del procés pel qual la cúpula de la Sanitat 
catalana controla i es lucra amb els diners destinats a sanitat 
 
Quan el govern central va traspassar a la Generalitat les competències en sanitat, 
aquesta va impulsar la creació de consorcis que aplegaven institucions sanitàries de 
caràcter divers sota un paraigües (el consorci) que permetia unificar aquests centres i 
posar-los al servei de la Generalitat. 
 
 

Hospital de Mataró 
Llibre Cafèambllet pàgs. 103-124 
 
Cap a l'any 1992 es crea el Consorci Sanitari de Mataró (CSM), integrat per un hospital 
privat, l'Aliança Mataronina i un hospital municipal, el de Sant Jaume i Santa 
Magdalena. La presidència del consorci va recaure, com a la majoria de consorcis, en 
l'alcalde (aleshores l'alcalde de Mataró era Manel Mas, PSC). Finançat per la 
Generalitat i gestionat per un Consell Rector constituït per representants del poder 
municipal i representants dels dos hospitals que l'integren. El Consell rector (reunió 
mensual) era l'encarregat de dirigir i gestionar els diners que arriben de la Generalitat. 
En el Consell Rector hi havia dos representants dels treballadors. 
 
El CHC aconsegueix la gestió del CSM 
El 5 d'agost de 1993 l'empresa C Gest SL s'ofereix a l'alcalde de Mataró per encarregar-
se de la gestió del CSM. C Gest SL és una filial al 100% del CHC. El president de C 
Gest SL és Ramon Bagó. 
El 31 d'agost de 1993, l'alcalde proposa al Consell la contractació de l'empresa C Gest 
SL per encarregar-se de la gestió del CSM. 
En presentar la proposta, Joaquim Esperalba de CiU diu que està totalment d'acord ja 
que "els coneix". Ramon Pla, de CiU no s'hi oposa. El representant dels treballadors, 
Miquel Torner, pregunta "què vol dir que l'empresa tindrà plena autonomia?". També 
diu que les despeses de gestió que demana C Gest són molt altes i que en comptes de 
signar un contracte per 4 anys, es podria firmar per dos a tall de prova. Davant de les 
reticències per contractar C Gest SL, Manel Mas diu "El conseller de Sanitat (en aquell 
moment, Xavier Trias) només ajudarà el CSM en una línia de reestructuració" ... "o 
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acceptem o des de la Conselleria no s'ajudarà al CSM". La gestió del CSM es va 
adjudicar sense concurs. 
El 6 de setembre C Gest SL obté el control total del CSM. Impacta la transcendència de 
les competències que s'atorga a la societat gestora: elaboració del pressupost, facultat de 
contractació, pla d'inversions anual, direcció de la política de personal... (vegeu p. 121 
llibre cafèambllet). El contracte el signen Manel Mas i Ramon Bagó. El CHC designa el 
gerent del CSM. 
D'aleshores ençà, Bagó utilitza els plens poders adquirits en la gestió del CSM per 
beneficiar, entre d'altres, empreses del propi Bagó (Grup Serhs). 
A partir d'aquí Bagó ja no apareix a les reunions del Consell Rector. Qui ho fa és 
Raimon Belenes, en representació de C Gest SL. Belenes serà també gerent del CSM, 
designat per C Gest SL (o sigui, pel CHC). Un altre dels gerents designat per C Gest SL 
serà Jordi Colomer, que anys més tard serà imputat per les irregularitats de l'Hospital de 
Sant Pau, on va ser director general de les dues fundacions del Sant Pau . 
 
Informació extreta de les actes de les reunions del Consell Rector, 1992-1999 
El model de consorcis fa que els consells rectors tinguin la màxima autoritat en la gestió 
dels diners que reben de la Generalitat, fins i tot per sobre de la Generalitat. Les actes 
del Consell Rector del CSM es coneixen gràcies a l'arxiu d'un representant dels 
treballadors en el Consell, Miquel Torner. Les actes dels hospitals de Blanes i Calella 
han estat impossibles de consultar. 
 
El 1992 es discuteix sobre l'endarreriment de la construcció del nou hospital de Mataró. 
Es va inaugurar el 1998. Dos pacients van morir. La investigació va demostrar que 
s'havien creuat les preses d'oxigen i de gas anestesiant. El Comitè de Treballadors 
portava mesos denunciant defectes de construcció del nou hospital (patia inundacions a 
causa de degoters). 
Quan el CHC aconsegueix la gestió del CSM, el problema entre gestors i treballadors 
s'intensifica. Raimon Belenes, cap el 1993, va ser el gerent del CSM (designat pel 
CHC); també ha estat gerent de l'ICS i president de l'Hospital Clínic, ara treballa com a 
director d'Innovació a Capio Sanidad. 
 
El gener de 1994 hi ha una reducció de plantilla. Un dels membres del Consell Rector 
era Joaquim Esperalba (membre de CiU a Mataró). Esperalba està imputat, juntament 
amb sis gestors sanitaris més, per un cas de malversació de fons públics de l'Hospital de 
Sant Pau. El jutge investiga suposats contractes ficticis i irregulars que havien beneficiat 
gestors ben relacionats amb el PSC i CiU (com Ricard Gutiérrez que hauria cobrat 
140.000 € durant set anys sense anar a treballar, José Ignacio Cuervo i Mercè Cruells). 
El jutge també investiga la legalitat de diversos contractes milionaris adjudicats a dit i 
els sobrecostos de 77 milions en la construcció del nou hospital. Actualment Esperalba 
és gerent del CSM. 
El representant dels treballadors, en una sessió del Consell Rector es queixa que no es 
coneixen els sous dels nous directius, nomenats pel mateix Consell (igual que als 
hospitals de Blanes i Calella). 
El dia 1 de maig de 1994, la nova direcció de C Gest SL adjudica sense concurs públic 
el servei de cuina, bar-cafeteria i venda automàtica de l'Hospital de Mataró a l'empresa 
Serhs, de Ramon Bagó. 
El novembre de 1995, el CSM s'adhereix al "sistema centralitzat per a la contractació 
administrativa del CHC". 
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Fracàs de la concessió del servei de menjador a Cuines Serhs 
L'1 de maig de 1994, Cuines Serhs es fa amb el servei de cuines del Consorci Sanitari 
de Mataró (CSM), que fins aquell moment estava gestionat directament pel personal de 
l'hospital. El mes d'agost d'aquell any la situació era insostenible. El Comitè Conjunt de 
Treballadors del CSM dirigeix un escrit al delegat territorial de Promoció Sanitària on 
es denuncien les deficiències i la degradació del servei (menjar florit, amb massa 
additius, excessiva condimentació, increment de les indisposicions (diarrees, vòmits, 
cremors, urticàries) del personal que usa el menjador, neteja deficient de les 
instal·lacions, vaixella i coberts amb restes alimentàries, coberts bruts, reaprofitament 
abusiu dels aliments). Els treballadors van iniciar un boicot. 
L'octubre de 1996, Serhs rescindeix el contracte amb el CSM al·legant que perd diners. 
La versió dels treballadors a la pàgina 111 llibre Cafèambllet. 
 
Segons va publicar El País, Ramon Bagó va captar mitjançant el CHC 50 milions 
d'euros públics entre 2002 i 2012. Molts d'ells de manera irregular. Avui Bagó està 
essent investigat per la Fiscalia per aquestes adjudicacions després que l'Oficina 
Antifrau hi veiés delicte. 
 
 
 

Corporació de Salut Maresme la Selva (CSMS) 
 
En va impulsar la creació Ramon Bagó, quan va ser alcalde de Calella (1979-1991). És 
el consorci que agrupa els hospitals de Blanes i Calella i set centres d'atenció primària. 
CSMS i els diferents ajuntaments de la zona estan associats al CHC (=CSC), el 
vicepresident del qual és Ramon Bagó. Una filial al 100% del CSC, BC Gest SL, porta 
la gestió conjunta dels hospitals de Blanes i Calella. L'any 2009 es va adjudicar la 
restauració de la cafeteria de l'hospital de Calella a una empresa del Grup Serhs, el 
principal accionista del qual és Ramon Bagó. Carles Manté, president de CSMS és soci 
del Grup Serhs. En el període d'irregularitats associades a Xavier Crespo, estava 
presidida per Robert Pujol, familiar de la dona de Crespo. 
 
 
 

Més exemples: 
 
 
Viladecans 
La residència Frederica Montseny està gestionada per un consorci constituït per 
l'Ajuntament de Viladecans i el CSC, el Consorci Sociosanitari de Viladecans (CSSV) . 
La mesa de contractació de Viladecans està integrada per: 
President: un representant del CSSV 
Secretari: el del CSC 
Vocals: tres del CSC, un del CSSV 
La majoria de membres de la mesa de contractació pertanyen al CSC, on Bagó és 
vicepresident. I Bagó és el propietari de l'empresa adjudicatària. 
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Badalona 
L'Ajuntament va subcontractar fa 14 anys la gestió de l'hospital municipal al CSC. El 
CSC ha concedit al grup Serhs el contracte de cuina sense concurs públic per un valor 
de 4,8 milions d'euros. Fa un any, arran de sortir a la llum pública part dels escàndols 
fraudulents en la sanitat pública, el Consell d'Administració dels hospitals de Badalona 
van revisar tot aquest assumpte i van esbrinar que l'oferta presentada per Serhs era un 
24%  superior al preu de licitació. 
 
 
 
 
 

I fora d'aquí... 
 
 
 
Conflicte d'interessos a la comunitat de Madrid 
Antonio Burqueño, director general d'Hospitales de Madrid, va treballar fa anys a 
Ribera Salud, empresa que licita per aconseguir dos dels sis hospitals la gestió dels 
quals el govern regional privatitza. Burqueño assessora la mesa de contractació que 
valorarà l'oferta que presentarà aquella empresa en el concurs per gestionar els hospitals 
públics madrilenys. Burgueño va ser director assistencial d'Adeslas i un dels pares del 
polèmic hospital d'Alzira, gestionat per una UTE formada per Adeslas i Ribera Salud. 
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Cas: Hospitals de Mataró 
 

 
 

Hospital de Sant Jaume i 
de Santa Magdalena   Aliança Mataronina  

(privat)(municipal) 

Consorci Sanitari 
de Mataró (CSM) 

C Gest SL 

 elaborar el pressupost 
 facultat de contractació 
 pla d'inversions anuals 
 dirigir la política de personal 
 i altres 

cuina, bar i 
venda aut.  

Serhs 

CHC 

Ramon Bagó 

1992

adjudicació de 
la gestió 1993

sense concurs 

vicepresident 
president 

adjudicació 
sense concurs 1994

propietari 
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Cas: Restauració de la cafeteria de l'Hospital de Calella 
 

 
 

Corporació de  Salut 
Maresme i la Selva  

 

(CSMS) 

BC Gest SL 

remodelació 
cafeteria i 
equipament  

Serhs 

CHC 

Ramon Bagó 

2009

propietari 

vicepresident 

2,1 M€

elaboració 
d'informes  

no es diu qui 
els ha fet 

no han 
aparegut mai 

1,5 M€ 
en 5 anys 

president 

Carles Manté 

soci 
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Cas: Cotxeres Borbó 
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Centre Sanitari de les 
Cotxeres Borbó 

 
 

CSC 

restauració Serhs 

CatSalut 

concessió de la 
gestió  
durant 30 anys 

vicepresident 

2011-2016
soci 

director 

3,8 M€ 

Carles Manté 

348 M€ 

Ramon Bagó 

propietari 
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