COMUNICAT DE PREMSA
L’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) no
recorrerà la sentència del cas Barnaclínic
La junta directiva de la patronal sanitària privada ACES ha
decidit no interposar el recurs de cassació davant del Tribunal Suprem ja que
considera que el principal objectiu pel qual es va denunciar a Barnaclínic està en vies
de resolució.
Barcelona, 4 de maig de 2017-

L’ACES durant mes de 10 anys ha intentat sense èxit explicar que a Barnaclínic es
produïen situacions que no eren acceptables des del punt de vista legal, mercantil, i
ètic ja que existien irregularitats que interferien en l’àmbit de la competència dels
centres sanitaris que concorren en el mateix mercat. La manca de resposta d’aquesta
situació va portar finalment a denunciar el cas davant dels tribunals per vulneració de
la Llei 15/2007 de Defensa de la Competència i de la Llei 3/91 de Competència Deslleial
per defensar, no tan sols les empreses sanitàries privades, sinó també l’equitat amb
que han de rebre l’atenció pública els ciutadans.
El conseller de Salut Toni Comín, el passat 24 de març després que es coneguessin les
conclusions de l’informe 29/2016 de la Sindicatura de Comptes sobre l’Hospital Clínic i
Barnaclínic va fer pública la seva intenció de tancar Barnaclínic i estudiar una fórmula
nova que complís escrupolosament amb la legalitat. El citat informe deixava clar
algunes situacions irregulars en el funcionament de l’entitat i es confirmava
l’argument defensat jurídicament per l’ACES de que Barnaclínic no es pot considerar
un mitjà propi del l’Hospital Clínic. Aquest raonament va ser desestimat en la sentència
del passat 8 de març de l’Audiència Provincial de Barcelona i s’havia de recórrer ara
davant del Tribunal Suprem.
D’altra banda, el passat 26 d’abril en seu parlamentaria el conseller Comín va tornar a
reiterar la seva absoluta voluntat de dissoldre Barnaclínic. Segons les seves
declaracions l’objectiu de la Conselleria de Salut és redactar de forma immediata una
normativa que estableixi de manera inequívoca quin tipus d’activitat privada es pot
realitzar en centres públics i en centres concertats. Sempre seguint els paràmetres de
compliment de la Llei General de Sanitat i de la Llei d’Ordenació Sanitària de
Catalunya que prioritzen l’equitat d’accés com a principi fonamental de la ciutadania i
de la Llei de Patrimoni que regeix en els centres propis de l’administració pública.
L’ACES després d’analitzar tots aquests fets considera que existeixen suficients
garanties per abandonar la via judicial i confiar plenament en el compromís públic
del conseller Comín. Per a la patronal el canvi de posicionament del Departament de

Salut té suficients punts de confluència amb la seva postura actual i, per aquest motiu,
la junta directiva ha decidit no apel·lar la sentència dictada per l’Audiència Provincial
de Barcelona per evitar introduir noves tensions i incerteses en el sector sanitari i,
d’aquesta manera, contribuir a la lògica entesa entre tots els agents del sistema.
Així mateix, l’ACES valora positivament el recorregut realitzat durant tots aquests anys
per defensar els interessos del sector sanitari privat, que sens dubte, ha estat clau per
arribar a aquesta situació. La patronal es mantindrà ferma alhora que col·laboradora
amb el Departament de Salut per tal de facilitar i aconseguir que la nova normativa
sigui respectuosa i escrupolosa amb els drets de tots els ciutadans i de les empreses
sanitàries privades.
SOBRE L’ACES
L’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) és la patronal catalana de les empreses
sanitàries i socials privades de Catalunya. Amb 40 anys de trajectòria, actualment
representa 156 empreses i 250 centres que ocupen a més de 15.000 treballadors
sanitaris i 6.000 metges.
L’ACES és membre de la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), del Instituto
para el Desarrollo e Integración de la Sanidad Privada (IDIS) i de la Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya (PIMEC).
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