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Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 

Grup Parlamentari Esquerra Republicana de Catalunya 

Grup Parlamentari Junts per Catalunya 

Grup Parlamentari Candidatura de la Unitat Popular 

Grup Parlamentari d’ En Comú Podem 

Grup Parlamentari Ciutadans 

 

 

Benvolguts, 

 

Hem tingut coneixement que les següents institucions sanitàries: Hospital Clínic, 

Hospital Sant Pau de Barcelona, Parc Taulí i Consorci Parc Mar Salut Barcelona tenen la 

voluntat d’externalitzar el servei de esterilització a una societat mercantil pública 

anomenada Coordinació Logística Sanitària, AIE (CSL), adscrita al Departament de Salut. 

 

Si es produeix aquest fet vol dir que una activitat pròpia, de cadascú dels centres citats, 

com és el control i cura del material quirúrgic que es fa amb personal també propi de les 

respectives entitats, seria entregat a una entitat externa, encara que adscrita al 

Departament de Salut, perquè aquesta entitat s’encarregui de la esterilització i 

subministrament del material quirúrgic. 

 

Estem parlant que CLS es faria càrrec de l’instrumental que es fa servir per dur a terme 

les diferents intervencions quirúrgiques que cada dia es programen als centres 

esmentats, material que, en funció del tipus de cirurgia, és altament especialitzat i del 

que el personal dels centres està habituat a conèixer-lo i cuidar-lo el que suposa un valor 

afegit que en cap cas una empresa externa podrà aportar. 

 

CLS-AIE, segons la seva pàg. web diu que  
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“…. ofereix al seus socis la realització de la distribució interna, dins dels recintes 

hospitalaris del material procedent de la plataforma recepcionant-lo al moll del 

centre, realitzant el transport intern i col·locant el material a la seva ubicació 

corresponent dins del centre de cost. CLS-AIE tanca així la cadena de 

subministrament hospitalari, realitzant tot el procés logística del material des de la 

seva recepció a la plataforma fins la seva col·locació al centre de cost. Així mateix, i 

si el soci ho sol·licita, també pot prestar suport de consultoria en tota la part de 

funcionament intern, ja sigui en el càlcul dels pactes, assessorament, distribució del 

material dins del centre de cost, o qualsevol altre qüestió relacionada amb la 

logística de materials.”  
 

 

Es crea una entitat, adscrita al Departament de Salut, que “pels seus socis” i respecte de la 

esterilització de material quirúrgic el que farà es recollir el material als centres, traslladar-lo a la 

seu de Santa Perpetua i retornar-lo un cop tractat. Per tant entenem que des del Departament de 

Salut  s’afavoreixen les pràctiques d’outsourcing. 
 

 

UGT manifestem la nostra oposició a aquesta possibilitat d’externalitzar una activitat 

pròpia realitzada pels nostres companys pels següents motius: 

 

1.- L’experiència amb l’externalització d’altres serveis com la neteja i/o cura de la roba 

hospitalària ha demostrat que  lluny de millorar la qualitat del servei , aquest s’empitjora, amb 

pèrdua de llençols propis, pèrdua de qualitat del material que en ocasions arriba brut o trencat, 

manca de llençols que corresponen a altres entitats, stoks insuficients, etc. Sense que en caps cas 

els centres i/o hospitals hagin pogut evidenciar tant en el curt com en el llarg termini el suposat 

abaratiment de costos. 

 

2.- Totes les entitats a las que fem referencia tenen mitjans i recursos suficients per portar a 

terme l’esterilització del seu material quirúrgic, així ha estat des de temps immemorials.  El fet 

de externalitzar-lo suposa que es perdrà immediatesa ja que, davant un problema,  les solucions 

no poden ser implementades amb la mateixa agilitat i rapidesa que ho faria un departament 

propi. 

 

3.- L’únic que es pretén amb aquesta mesura és un “suposat” abaratiment de costos que no és 

real, com passa amb qualsevol de les activitats o tasques que han estat externalitzades 

(manteniment, bugaderia, radiologia, laboratori, etc..) i que el temps ha demostrat que, perquè 

les empreses facin negoci s’empitjoren les condicions dels seus treballadors i la qualitat del 

material que fan servir. 

 

4.- Perquè suposaria un nou avanç en la mercantilització de la sanitat pública de Catalunya el fet 

que quatre entitats del SISCAT, finançades amb pressupost públic, subcontractin una activitat 
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pròpia amb una empresa externa per generar beneficis i per tant condueix a la subordinació de 

les prioritats en salut als interessos econòmics.  

  
 
UGT diem que és preocupant que l'externalització o privatització sigui freqüentment promoguda 

pels polítics o gestors, que en nom d'una falsa i no demostrada eficiència, desconfien dels 

professionals de la sanitat pública i es llancen en braços d'interessos espuris, sense reconèixer el 

seu propi fracàs en la gestió. 

 

Per tot, 

 

UGT us demanem reunió i instem als diferents grups parlamentaris per tractar aquesta 

problemàtica concreta, perquè no es porti a terme  i perquè tal i com es van comprometre 

garanteixin el control i l’avaluacio  de les despeses del sistema sanitari pu blic, amb control 

democra tic i transpare ncia absoluta  

 

 

 

 

Inmaculada Vivar 

Secretaria Sanitat UGT Serveis Públics 

 

Barcelona 10.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 


