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Fitxer 1 

 

XII legislatura · tercer període · sèrie P · número ** [del diari]   

 

Ple del Parlament 

Sessió 30, segona i darrera reunió, dijous 9 de maig de 2019 

Presidència del M. H. Sr. Roger Torrent i Ramió 

 

Sessió 30.2 

La sessió s'obre / es reprèn / , suspesa ahir, es reprèn a ***. Presideix el president del 

Parlament, acompanyat 

dels vicepresidents primer i segon, els secretaris primer, segon i tercer i la secretària quarta. 

Assisteixen la Mesa el secretari general i el lletrat major / la lletrada [nom i cognoms] i el 

lletrat [nom i cognoms]. 

de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida pel secretari general, el lletrat major, la 

lletrada [nom i cognoms] i el lletrat [nom i cognoms]. 

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de tot el Govern /  

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del vicepresident del 

Govern i conseller d’Economia i Hisenda i els consellers de la Presidència, d’Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència, d’Interior, d’Educació, de Salut, de Territori i 

Sostenibilitat, de Cultura, de Justícia, de Treball, Afers Socials i Famílies, d’Empresa i 

Coneixement, de Polítiques Digitals i Administració Pública i d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació. 

El president 

Diputats, diputades, bon dia. Vagin seient als seus respectius escons.  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport 

sanitari i els serveis d'emergències 

302-00096/12 
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Reprenem la sessió amb el punt vintè de l’ordre del dia, que és la Moció subsegüent a la 

interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari i els serveis d’emergències, presentada 

pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Per 

exposar aquesta moció, té la paraula el diputat senyor Vidal Aragonès. 

Vidal Aragonés Chicharro 

Bon dia. En primer lloc, volíem reconèixer i agrair als i les que han estat l’origen de la present 

moció, que és el col·lectiu Tècnics en lluita. Amb aquesta moció, nosaltres hem volgut 

acompanyar les lluites que es venen desenvolupant, per part de diferents col·lectius de 

treballadors i treballadores del Servei d’Emergències, i dels serveis sanitaris. Però hem 

volgut, també, fer altres exercicis. El primer, el de radiografiar el que és el sector en el dia 

d’avui; i el segon, el de posar alternatives. Primer, en aquesta radiografia, hem volgut 

aproximar-nos i manifestar –perquè quedi molt clar– tot el nostre suport als treballadors i les 

treballadores del transport sanitari en la tasca que duen a terme, i del Servei d’Emergències, 

també, perquè són –al final– els i les que sustenten el sistema de transport sanitari i 

d’emergències. 

Però reconèixer, d’una manera molt contundent, que l’actual model de gestió és un absolut 

fracàs. I aquesta caracterització de fracàs, nosaltres la fem després d’analitzar les dades del 

propi departament. Dades del departament que ens diu: increment d’un 78 per cent de les 

reclamacions d’usuaris, manca de coordinació entre unitats centrals i territori, empitjorament 

del sistema d’assistència, envelliment de la flota de vehicles, i mala gestió de les rutes 

programades. Si a això, a la vegada també, afegim el propi reconeixement que fa el 

Departament de Salut sobre les penalitats imposades a les empreses adjudicatàries, 

tindríem simplement, per un període que va des del final del 2015 fins al final de 2018, de 

88 penalitats derivades de 67 expedients, per un valor –i ho volem repetir– d’1.073.264 

euros, més d’un milió d’euros de penalitats i el que això ve a significar pel grau 

d’incompliments. 

Davant d’això, nosaltres hem fet proposta de màxims i de mínims; o propostes per un altre 

model de gestió, i propostes dins de l’actual model de gestió. Primera alternativa: preparar, 

des de ja, el procés d’internalització de la gestió del transport sanitari de Catalunya. I diem, 

també, que fins que no es faci efectiu aquest procés d’internalització, d’altres mesures que 

després explicarem. Això sí, també expressem que, les mateixes, o el mateix, el procediment 

d’internalització es pot fer efectiu ja, si tenim uns informes que ens diguin que els 

incompliments que fan algunes adjudicatàries són suficientment greus com per extingir el 

contracte i no haver d’indemnitzar ni un cèntim. 
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No volem enganyar ningú, des de la CUP - Crida Constituent, el nostre model és el públic, 

de gestió pública. I ens resultaria incomprensible que, des d’un departament governat per 

Esquerra Republicana, no s’optés, amb la major brevetat possible, per internalitzar un servei 

que gestionat de manera privada, fa aigües. Però també volem que, fins que arribi aquest 

exercici d’internalització efectiva del servei, hi hagi unes millors garanties de control i 

seguiment de les contractes, i hi hagi unes millors condicions de treball, no únicament pel 

subcontractat, sinó també per aquest grup reduït de treballadors i treballadores, que formen 

part, també, del servei, i que tenen contractació directa a través del SEM. 

Què estem proposant? Doncs, control del servei per avaluar cada sis mesos el compliment 

del contingut de plecs de les condicions laborals, dels temps màxims, dels codis mèdics o 

d’una cosa tan senzilla com venir a explicar i a justificar, quan en un servei no urgent, com 

un transport no urgent, l’espera és de més de dues hores. I per una altra banda, també, que 

fins que la internalització no es faci efectiva, els plecs de condicions han d’incloure qüestions 

que ens semblarien tan senzilles, tan simples i tan assumibles com que, a igual feina es 

cobri igual salari. I per tant, que no tinguem, a través de la subcontractació, realitats per les 

quals hi ha treballadors i treballadores que fan la mateixa feina i cobren un 40 per cent 

menys. 

També, fins i tot, que hi hagi com a referència el conveni col·lectiu del sector, i que cap 

treballador o treballadora pugui cobrar menys que allò que estableix el conveni col·lectiu del 

sector i que, per iguals funcions, puguin cobrar el que estableix el conveni col·lectiu del SEM. 

Limitar la contractació temporal únicament als supòsits de temporalitat. No és possible que, 

amb la gestió, o a través de la gestió d’un servei públic s’estigui donant tota una sèrie de 

supòsits de contractació temporal, en uns casos fraudulents i en alguns altres, legals, però 

no necessaris. I també, limitar la subcontractació de la pròpia subcontracta al mínim legal, 

que això no es converteixi, moltes vegades, en una cadena inacabable de subcontractació. 

En definitiva, garantir els plecs de condicions, condicions laborals dignes i condicions 

laborals estables. Una qüestió de mínims. I per últim, hem volgut també, a través d’una 

transacció amb el Grup dels Comuns i amb el Grup de Ciutadans, que els treballadors i les 

treballadores del SEM –els contractats directament pel SEM– incorporin ja en les seves 

retribucions– els increments que es van aprovar en el Decret 3/2019. Als grups de Govern 

els volem fer un trasllat: vostès, amb aquesta votació d’aquesta moció no estan únicament 

votant per un transport sanitari, sinó que estan votant per mantenir un model de gestió 

fracassat, o per apostar per un model de gestió públic. 

I haurien de fer una altra reflexió, si en la realitat que significa (Sona el senyal acústic que 

indica que s'ha exhaurit el temps d'intervenció.) –I vaig acabant president– l’actual gestió 
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privada, vostès la mantenen, això significaria o ja haurien d’explicar que, avantposen per 

una banda, els negocis d’unes concretes empreses, i que no aposten per un servei públic, 

de qualitat, eficient i amb condicions laborals dignes. 

El president 

Gràcies, diputat. Per defensar les esmenes presentades, té la paraula en primer lloc, i en 

nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la diputada senyora Assumpta 

Escarp. 

Assumpta Escarp Gibert 

Gràcies, president; diputats, diputades. En primer lloc, saludar i manifestar la solidaritat del 

Grup Socialistes i Units per Avançar amb els i les professionals i els treballadors i 

treballadores, tant dels Serveis d’Emergències Mèdiques, com del transport sanitari, que 

avui ens han volgut acompanyar. Manifestant, també aquí, i així, la seva preocupació per la 

situació en la que viuen ambdós col·lectius. 

Feia el diputat Aragonès, en la presentació de la moció, una radiografia de la situació. Jo, 

en aquesta radiografia hi afegiria, potser, una part de la història, no? Que aquesta història 

comença l’any 2015 d’aquell Govern dels millors que, amb el Boi Ruiz al capdavant de la 

conselleria de Salut, treia un concurs –quasi a les portes d’unes eleccions– un concurs que 

ha estat..., bé, un concurs de més de dos mil milions d’euros, en els deu anys i que, d’alguna 

manera, des del primer moment s’ha vist que, no només era el millor model, sinó que, a 

més, ha estat un fracàs de model i de gestió. 

Fracàs, jo crec que des del primer moment s’ha vist, i ho vam veure aquí durant l’any 2016, 

perquè vam veure multitud de mocions, preguntes al Govern, i també propostes de resolució 

en la pròpia Comissió de Salut, plantejant les queixes a territoris, pels incompliments de les 

normatives establertes, pel mal estat de les bases, pel maltractament als professionals, per 

l’incompliment del temps de resposta màxima. I aquí, a l’abril del 2016, es va aprovar en 

aquest Ple una àmplia moció on intentava abordar els problemes del transport sanitari i 

buscar una resposta. Una moció que també va ser avalada, en aquell moment, pel grup que 

donava suport al Govern, i el conseller Comín. Però que, a l’hora de la veritat, els 

incompliments van ser d’una manera sistemàtica. I per tant, no es van complir cap d’aquests 

acords que avui, en aquesta moció, tornem a reclamar que es compleixin. 

Al final, un pensa que és que al Parlament se li fa cas de tant en tant, i quan no convé, doncs 

no convé. Però normalment, no convé quan afecta els ciutadans i ciutadanes d’aquest país, 

o afecta molts treballadors d’aquest país. Per tant, la única cosa que es va fer va ser un 

informe de l’AQUAS que, realment, recomanava una sèrie de canvis que, en el seu moment, 
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tampoc s’han portat a terme. Mentrestant, tenim, diguéssim, continuant amb aquesta 

radiografia –i crec que ho ha fet molt bé el diputat Aragonès– uns treballadors i treballadores 

del transport sanitari, al límit; tant pel que fa a les condicions laborals, com amb la 

impossibilitat de prestar un servei de qualitat. Un model que no funciona, necessitats no 

cobertes, expedients oberts a les empreses concessionàries que tampoc sabem si són o no 

causa d’extinció del contracte. Uns i unes professionals del Servei d’Emergències Mèdiques, 

el SEM, que com ells diuen, arriben els primers i cobren els últims, que estant fent una vaga 

de dos dies, i que estan al límit. 

En aquest sentit, s’han incorporat en aquesta moció les esmenes per garantir els seus drets 

retributius, i els seus drets de negociació col·lectiva, que creiem que ha estat un encert i 

que, per tant, li donarem suport. Perquè, als i les treballadores del SEM, no els reconeixen 

ni l’increment retributiu aprovat per la resta de treballadors públics, ni aconsegueixen tancar 

un conveni. I mentrestant, la situació és que hi ha dies que ens manquen més de la meitat 

dels professionals o no es poden cobrir el cent per cent de les unitats. 

En aquest sentit, donarem, doncs, suport a la moció i als textos transaccionals a què s’ha 

arribat, d’aquesta moció sobre el transport sanitari. Tant per poder ajustar el model establert 

l’any 2015 i avançar cap a un model de gestió de titularitat i provisió pública. Hem presentat 

una esmena, en el sentit d’obrir el debat, d’esperar que s’acabi la concessió. No ha estat 

admesa i en aquest sentit, ens abstindrem d’aquest punt, del punt número 3. Però més, jo 

crec, no perquè no estiguem d’acord en el fons de la qüestió, que anem cap a un model de 

gestió i titularitat i provisió pública, sinó que –en tot cas– és que creiem que s’han d’acabar 

primer les concessions. 

Donarem suport que es realitzin i siguin lliurats els expedients sancionadors, que la 

consellera va esbossar en la resposta a la interpel·lació, i a disposar de tota la informació 

per actuar en conseqüència. També donarem suport per garantir les condicions laborals –

com no pot ser d’una altra manera– dels treballadors dels dos col·lectius, com he dit abans. 

I, en definitiva, esperem que aquesta moció tingui més èxit que la del 2016 i que siguem 

capaços de superar els greus perjudicis que, en aquest moment estem generant als usuaris, 

als pacients i als i les professionals que arriben sempre els primers, i que esperem que ho 

continuïn fent. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. En nom, ara, del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la diputada 

senyora Gemma Espigares. 
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Gemma Espigares Tribó 

Gràcies, president. Començo, com han fet els que m’han precedit, saludant les persones 

que avui ens acompanyen o que ens segueixen, amb qui a més a més, hem pogut estar 

parlant. Perquè avui, fem dues coses, avui parlem de detalls concrets de les problemàtiques 

que té el transport sanitari en aquest país; però també parlem de model. I crec que és 

important que posem les bases sobre cap a quin model ham anat treballant els últims anys. 

Òbviament, aquelles deficiències que hi ha, que n’hi ha, i que les hem de poder millorar. 

Però també, totes les fortaleses que té el sistema, i que també són molt importants. 

El sistema d’emergències mèdiques, el SEM, crec que convindrem que és un sistema, és 

un pilar d’aquest sistema sanitari que tenim; no només pel que coneixem segurament més 

tots, que són aquestes ambulàncies grogues, majoritàriament que van pel carrer i que 

arriben quan hi ha un accident, quan hi ha un problema, sinó també totes les ambulàncies 

que fan el transport programat. I també, tota la gent que hi ha a les centrals de coordinació, 

atenent aquests telèfons, atenent el 061 i donant consells sanitaris. Perquè, per nosaltres, 

tota la part de prevenció també és molt important. 

Per tant, un sistema que ens aporte, també, equitat, perquè la isocrona per atendre –per 

exemple un infart– és el mateix a Lleida que a Barcelona. I això sabeu que no passe amb 

totes les especialitats del món de la salut. I un sistema que té els professionals –avui s’ha 

dit– amb una situació complicada i que també ham d’abordar. Uns professionals que posen 

el sistema al servei de la gent, vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana. I que, a més 

a més, ho fan amb més de dos milions d’alertes cada any i que, per tant, no és menor.  

Un sistema que també està en constant millora i en constatem algunes coses. Uns protocols 

com el codi ictus, el codi IAM, el codi politrauma, que són referents a nivell internacional, 

que estan basats en evidència científica i que milloren, any rere any. Uns projectes 

internacionals, com el POCTEFA. Un programa europeu fet amb Espanya, amb França, amb 

Andorra i també amb part de les universitats d’aquí, una aplicació que ens geolocalitze i que 

envie dades constantment. I això no és menor, que cada ambulància vagi amb una tauleta 

vol dir que, en el moment que estàs atenent les víctimes, tens tot l’historial. I per tant, això 

també és una millora que hem constatat. 

Una assistèn... 

 

Fitxer 2 

...especialitzada, per exemple, un metge que està in situ, o una infermera que està in situ i 

necessita un altre, per exemple, pediatre especialitzat i que via telèfon l’assisteix. I un 
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sistema en constant adaptació. La memòria de la Central de Resultats de l’Aquas, que a 

més a més una de les esmenes va en la línia de que es torni a fer, perquè ens aporta moltes 

dades, diu que el 45 per cent de les incidències es resol via trucada telefònica. Per tant, 

tenim un sistema que resol via telefònica, i que només –només– el 16 per cent de les 

incidències necessiten un recurs amb suport vital avançat, per tant, amb metge i/o amb 

infermera al territori. 

Per tant, no ho puc compartir, diputat Vidal, quan diu que el model és un fracàs. El model 

s’ha constatat que funciona; el model salva vides, que és el més important. I a més a més 

demanaré, president, la lectura del punt 4.b, perquè em sembla un error molt important i un 

atac contra una professió, en aquest cas el col·lectiu infermer, quan es diu que es vol 

retornar al model anterior, quan hi ha ambulàncies amb tècnic i infermera que estan resolent. 

Per tant, no es pot, a la Comissió de Salut, dir que les infermeres han de progressar, que 

han de tenir oportunitats, i alhora dir que són un fracàs i que necessiten anar acompanyades 

d’un metge per curar. 

I, finalment, conscients de la situació laboral que viuen els treballadors, el Govern no pot 

substituir la negociació col·lectiva –i això ho saben–, però sí que pot fer de facilitador i pot 

fer, com a mínim, dues coses –dues coses. La primera, auditar –i ho va dir molt bé la 

consellera Vergés l’altre dia–; l’objectiu no és penalitzar les adjudicatàries –no ho és–, 

l’objectiu és que funcioni bé. Crec que això ho entén tothom. Però tot i així hem passat de 

180.000 euros de multes a 1 milió de multes. Per tant, un govern que està fiscalitzant què 

és el que no funciona. I un govern que té tota la intenció de modificar les clàusules en els 

propers plecs. I, en aquest sentit, votarem a favor de la gran part de propostes que es feien 

per afegir les clàusules ambientals i socials.  

Per tant, amb el pla estratègic damunt la taula que ha de resoldre algunes coses, amb els 

grups focals, amb treballadors i associacions per acabar-ho de resoldre, i amb l’alta 

satisfacció –123 reclamacions a l’any, menys del 0,01 i menys que qualsevol altra comunitat 

autònoma–, model que funciona, model que salva vides i alta satisfacció. Per tant, posem-

nos en allò que no funciona, però no degradem allò que sí que estem fent bé. 

Gràcies, president. 

(Aplaudiments.) 

El president 

Gràcies, diputada. A continuació, i en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

té la paraula el diputat senyor Lluís Guinó. 

Lluís Guinó i Subirós 
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President, president, consellers, diputats, diputades, deixin-me començar, com han fet els 

anteriors compareixents, donant la benvinguda a les persones que es troben avui entre 

nosaltres. De fet, aquesta hauria de ser una activitat habitual, que és que tots aquells sectors 

de la societat que tinguin alguna inquietud o alguna problemàtica que els preocupi tinguin la 

possibilitat, precisament, de treballar conjuntament amb els grups parlamentaris per intentar 

arribar a solucions i que puguin participar activament en aquestes solucions. 

Per altra banda, em volia concentrar en el que afecta especialment els treballadors, més 

enllà del model. No entraré en el que és la valoració estricta ni conceptual del model, em 

volia concentrar en aquells aspectes que afecten més directament els treballadors i que 

aquesta moció precisament en destaca uns quants aspectes i que nosaltres els volem 

subratllar. 

Hi ha una qüestió que té a veure amb que totes aquestes qüestions que afecten el SEM fan 

necessària una revisió crítica pròpiament del sistema i del funcionament, i a més a més s’ha 

de fer la revisió crítica amb la participació activa dels actors de l’activitat, i especialment dels 

treballadors, per una banda, i dels usuaris, per l’altra. Llavors, hem de crear mecanismes de 

participació, en aquest debat que s’ha d’obrir, i, per tant, hi ha, d’alguna manera, definits 

diferents espais. 

Un és el mateix pla estratègic, que ha de permetre, amb la participació, hi insisteixo, de 

treballadors i d’usuaris i de la mateixa Administració, fer propostes de millora per al futur, 

sense oblidar que es tracta d’un servei públic i que, a més a més, com a conseqüència 

d’altres mocions que ha aprovat aquest mateix Parlament, s’ha de plantejar com a servei 

públic, a més a més des d’un àmbit de gestió estrictament pública, que aquesta és una de 

les modificacions, segurament, que s’han de portar a terme en el període que ve a partir 

d’ara. Sobretot, però, no oblidar-nos mai de que s’ha de fer un debat profund, i es pot fer en 

el grup pròpiament estratègic, però també es pot fer a través de diferents comissions, fins i 

tot en comissions territorialitzades que ja s’estan portant a terme –algunes a Girona: 

comissions de rutes. 

I un dels aspectes que m’ha cridat més l’atenció en l’estudi, en la preparació i entrar a fons 

en la qüestió, que ataca precisament aquesta moció –i per això agraeixo a la CUP que l’hagi 

iniciat–, és que aquest és un servei que ha de ser especialment curós i ha de tenir en compte 

precisament les característiques territorials del nostre territori. El nostre territori és divers i, 

per tant, segurament no es poden fer..., aplicar criteris genèrics ni criteris generals, sinó que 

s’ha de tenir molt en compte l’estructura territorial del nostre país. I aquest és un aspecte a 

què volem donar nosaltres, com a Junts per Catalunya, una especial transcendència. 
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Deia també que, com que afecta també els treballadors i de forma molt directa, tot el que té 

a veure amb les qüestions estrictament laborals. Volem que s’apliqui el conveni; volem que 

es paguin les hores que s’han de pagar; no volem, o no defensem contractacions de caire 

precari; volem que hi hagi estabilitat professional –i a més a més estem d’acord amb una 

esmena presentada per altres grups parlamentaris–, que hi hagi, precisament, l’aplicació 

directa del que són els increments salarials que s’han fet a l’Administració pública, 

precisament del Decret llei 3/2019; per tant, hi estem d’acord també, que aquesta és una 

millora. 

I, pel que fa pròpiament als plecs de contractacions, certament, en totes les qüestions de 

polítiques públiques, en tots els àmbits, s’ha fet un esforç, els darrers anys, per intentar que 

els plecs siguin més justos, siguin, des d’una perspectiva social, més potents, i fins i tot, des 

d’un punt de vista ambiental, també tinguin les seves característiques i, d’alguna manera, 

que siguin més exigents amb les empreses adjudicatàries. I en això hi ha diferents punts 

d’aquesta moció, que també la votarem a favor, que exigeixen més igualtat, que exigeixen 

més compromís per part de les adjudicatàries, i més respecte, precisament, als drets 

laborals dels treballadors. I aquest és un altre aspecte que nosaltres també hi donarem 

suport, i que creiem que és bàsic i fonamental que així sigui. 

I; en darrer terme, una qüestió que té efecte a tots els àmbits de l’Administració pública: cal 

ser més transparents, cal ser..., o cal donar l’oportunitat a les auditories, siguin externes o 

siguin internes, s’ha de treballar i s’ha de desenvolupar la tasca administrativa i la tasca 

pròpiament del servei, però ha d’estar en constant revisió crítica, aquesta tasca i aquest 

servei, perquè, certament, sense una revisió crítica del sistema ni de les polítiques públiques 

és impossible aplicar criteris de millora. Per tant, convidem també els usuaris i convidem 

també els treballadors a que facin i participin activament en el que és la revisió crítica del 

model.  

En definitiva, acabarà havent-hi una moció que tindrà el suport majoritari de tots els grups 

parlamentaris. Agraeixo a la CUP que hagi fet aquesta proposta, s’agraeixen també totes 

les esmenes presentades. I crec que hem aconseguit o aconseguirem un consens entre tots 

els grups parlamentaris (sona el senyal acústic que indica que s'ha exhaurit el temps 

d'intervenció) que no s’ha de quedar precisament aquí al Parlament sinó que el que és 

interessant d’aquestes mocions és que tinguin una translació directa en la gestió diària del 

Govern i que satisfacin les inquietuds... 

El president 

Diputat. 

Lluís Guinó i Subirós 
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...dels treballadors i bàsicament i fonamentalment dels usuaris del servei. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

El president 

Gràcies, diputat. En nom ara del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, té la 

paraula la diputada, senyora Marta Ribas. 

Marta Ribas Frías 

Bon dia, president. Consellers, diputats i diputades, i especialment al públic assistent 

representants del sector tant del transport sanitari com també del SEM. Estem parlant en 

aquesta moció del concurs públic més important segurament dels darrers anys a Catalunya, 

no només per volum econòmic d’aquest concurs sinó també per la polèmica i problemàtica 

del sector, del servei i del mateix concurs en si i de com s’ha gestionat posteriorment. Hi 

havia dubtes raonables des de l’inici del planteig, que va fer el conseller Boi Ruiz del nou 

model, de com això podia afectar diferencialment segons quins territoris; de com podia 

afectar la lògica prèvia d’unificació de qualitat del servei a tot el país; dels indicadors com, 

per exemple, les isocrones, i de com podia afectar també el paper dels professionals 

sanitaris que treballen en aquest sector, en aquest servei.  

Tots aquells dubtes i temors que hi havia inicialment abans de fer aquell concurs, i mentre 

s’estava preparant, la veritat és que es van materialitzar i han continuat fent-se realitat durant 

aquests anys. Hi ha hagut problemes i retards. Hi va haver problemes i retards en el 

desplegament però hi ha hagut problemes de retallades de condicions laborals, 

d’acomiadaments, de problemes entre els papers dels professionals dins d’aquest sector, 

de deficiències tècniques amb vehicles, amb materials, amb bases on es treballen, 

d’incompliments en temes de salut laboral. I sobretot d’insuficiència i empitjorament del 

servei també per la ciutadania amb irregularitat territorial i, per tant, amb trencament de la 

lògica de qualitat del servei que s’ha de rebre visquis on visquis de Catalunya. Això quant a 

transport sanitari urgent.  

Si parlem de transport sanitari no urgent és un absolut desastre: hores i hores d’espera per 

la ciutadania, trajectes llarguíssims per un transport d’anada a l’hospital a casa o de casa a 

l’hospital. Bé, ho hem estat denunciant en moltíssimes ocasions al Parlament de Catalunya, 

ho han estat denunciant especialment els treballadors i treballadores d’aquest sector i també 

els usuaris. I ho va constatar l’informe de l’Aquas del 2016, que aquest sistema, que aquest 

model no funcionava i deia moltes coses aquell informe.  
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Però, permetin-me fer incidència especialment en el punt que han fet referència, la diputada 

d’Esquerra Republicana, del que parlarem avui en aquesta, i votarem en aquesta moció, el 

punt 4.b d’aquesta moció. L’informe de l’Aquas del 2016 deia que en l’amplíssima majoria 

dels casos, un 97 per cent, quan intervé un DIR no ho fa sol i es mobilitzen entre un 30 i un 

40 per cent més de dispositius que en el model anterior. D’això és del que està parlant el 

punt 4.b de la moció. Tornem al model més eficient de serveis activats que hi havia 

anteriorment perquè la demostració d’aquests anys és que aquest sistema actual, que 

aquest model que es va posar en aquest concurs no està sent eficient. 

Mirin, nosaltres creiem que ni el 2016 a partir d’aquell informe de l’Aquas ni a posteriori amb 

els governs posteriors ja amb Esquerra Republicana portant aquest departament i aquestes 

responsabilitats no s’han fet les correccions suficients a tot allò que ja es va detectar d’errors 

en el model. Per tant, sí, creiem convenient i adient aquesta moció de la CUP i farem suport 

a tots els punts perquè, igual que ja ho hem fet anteriorment, creiem que realment la 

demostració d’anys i panys ens fa pensar que potser haurem de plantejar rigorosament i 

seriosament que aquest servei és dels que hauríem de fer l’esforç d’internalitzar en la seva 

gestió. 

I el que diu el punt de la moció de la CUP al respecte és que ho fem quan acabin les 

concessions si és que no s’ha fet abans. I el «si és que no s’ha fet abans» entenc que vol 

dir, per altres punts de la mateixa moció, que el Govern exerceixi el control de com estan 

gestionant aquestes empreses i que, per tant, si no ho estan fent bé se’ls pugui retirar la 

concessió amb totes les raons del món i legals. 

Hem incorporat dues esmenes. Una perquè es repeteixi aquell informe de l’Aquas amb els 

mateixos criteris del 2016; l’altra, per parlar de la problemàtica del personal del SEM que és 

que qui està gestionant i canalitzant tota aquesta gent que espera i desespera pels 

problemes del transport sanitari. Ho està fent amb retallades de condicions laborals, amb 

menys personal. Per tant, no?, amb menys condicions. I ens reclamen, aquesta setmana 

amb dos dies de vaga, li reclamen al Govern que es posin solucions a aquest tema. I, per 

tant, l’altra esmena és una, crec jo de justícia, que evidentment sembla que serà aprovada, 

que és que se’ls apliqui com a mínim allò que aquest Parlament ha aprovat, que és el decret 

llei que millora les condicions, l’increment salarial per tots els treballadors públics i que es 

faci independentment de la negociació que estan fent d’un conveni col·lectiu. 

Consellera, president, traslladin als responsables del SEM que ho compleixin perquè si ens 

porten aquest tema avui aquí (sona el senyal acústic que indica que s'ha exhaurit el temps 

d'intervenció), si han fet dos dies de vaga és perquè el que no estava passant aquests 

darrers dies és que en la negociació se’ls garanteixi... 
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El president 

Diputada. 

Marta Ribas Frías 

...que se’ls tractarà com a la resta del personal públic de l’Administració de Catalunya. 

(Aplaudiments.)  

El president 

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat, 

senyor Jorge Soler. 

Jorge Soler González 

Bé; moltes gràcies, president. President Torra, consellera, conseller, diputades i diputats, en 

primer lloc, jo vull començar donant les gràcies per aquesta moció. Jo crec que és molt 

important que puguem debatre un tema que és evident que ha de ser una de les prioritats, 

és essencial dintre del sistema sanitari. Per tant, el meu agraïment al poder tenir aquest 

debat. Fer-ho i escoltar els treballadors, haver seguit la vaga, m’ha fet recordar aquella 

sensació, pràcticament jo crec que és indescriptible, doncs, de gratitud quan arriben els 

companys del SEM, quan un els ha trucat o quan els ha trucat el company perquè us 

necessitem.  

I, per tant, doncs, des d’aquí dir-vos que aquest sentiment de gratitud que tenim els 

companys, els treballadors sanitaris quan arribeu, doncs, el teniu ara també 

 

Fitxer 3 

quan us representem aquí políticament. Per tant, doncs, moltes gràcies per la vostra feina. 

Perquè, de fet, recordava que d’això anava la meva primera moció, quan vaig entrar en 

aquest Parlament, la legislatura passada, hi havia problemes, ara els ha descrit molt bé la 

diputada, hi havia informes, hi havia moltes queixes al sistema sanitari, en concret al 

transport sanitari i això vam fer, vam situar en aquella legislatura, al començament, doncs, 

situant el focus en el tema del transport. Semblava que aquelles polítiques servirien per fer 

grans canvis, però els grans canvis, desgraciadament, solament van servir per destituir un 

gerent, però, després, cap canvi més va arribar. 

Per això, potser, em va sorprendre, ahir, doncs, quan a la meva pregunta, a la sessió de 

control, doncs, jo preguntava per tot això, exactament, quins compromisos s’arribarien amb 

els treballadors del SEM, doncs, bé, com sempre, ja comença a ser anava a dir cansí, 



Ple del Parlament / sessió núm. 30.2 / 9 de maig de 2019 

 

14 

pràcticament és habitual, no?, una resposta en la qual no dona cap resposta no al que jo 

dic, que, en el fons, això importa ben poc, sinó és que jo traslladava el que vosaltres 

m’havíeu explicat i ens havíeu explicat en aquest Parlament com a treballadors i com a 

representants sindicals; per tant, doncs, em sorprèn aquesta negativa. Per això, aprofitant 

que avui tenim el molt honorable president, doncs, m’he quedat content de saber que us 

l’heu trobat i que ell us ha dit que tindrà ara sí el compromís perquè us escoltin. Una pena 

que, durant tota una vaga, en la qual reclameu, no?, doncs, una reunió, crec que tampoc 

era demanar massa, ja no dic dir-vos «sí», que és el que segurament és el més legítim, 

però, bé, entenc que és el Govern i ha de tenir les seves formes. Ara, seure a escoltar-vos i 

mirar a la cara, crec que era el més just. Desitjo que, avui, ja que us l’heu trobat, gràcies per 

estar aquí. 

Ahir, potser, se’m va escapar, perquè em vaig ficar, potser, emotiu, eh?, però us vaig dir: 

«Àngels, disculpeu-me». Però, sincerament, és el que pensem els que treballem, en el meu 

cas, en una consulta abans d’entrar en política, quan arribeu. Per tant, gràcies per la vostra 

feina. Crec que és evident, se’m nota al meu parlar i en la meva mirada la meva admiració 

pel vostre col·lectiu, sempre ha estat immensa. 

Crec que aquests temes s’han de prioritzar, no tant com –crec que us ho vaig dir a la reunió– 

per l’increment salarial, és legítim i, per tant, poc més a dir del que ja han dit els companys, 

hi ha un acord i s’ha de complir i als treballadors se’ls ha de pagar. Però, com ahir vaig 

explicar, per totes les qüestions preocupants territorials, de mancances que crec que hi 

esteu absolutament d’acord. 

Hem ficat esmenes, diputat, concretament, pel to que habitualment intento mantenir, doncs, 

vosaltres dèieu «el model és un fracàs», jo preferiria dir «és un model que cal millorar», és 

evident que hi ha moltes coses que estan malament, soc el primer que intento, des d’aquí 

dir-ho i recriminar-ho, però crec que potser el redactat és una mica, bé, més subtil, una mica 

més lleuger. 

En tot cas, allà on volíem afegir «allà on s’ha demostrat que el model no ha funcionat» i em 

consta que això no ens ho ha acceptat, ens hagués agradat molt revisar-ho. 

I agrair especialment la transacció on hem arribat. Vostè sap que nosaltres vam demanar, 

com tantes vegades fem a la comissió, la compareixença de la consellera, del personal, dels 

directius del SEM, acostumen a tombar-nos aquestes peticions perquè no volen que 

nosaltres els diguem, per tant, que, en una moció puguem dir i garantir que vindran, 

m’agrada especialment. 

Per tant, president del Parlament, president Torra, consellera, conseller, diputades i diputats, 

però molt especialment treballadors del SEM, treballadors del transport sanitari, ens 
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importeu, agraïm i reconeixem la vostra feina, n’estem orgullosos, sou els primers en arribar 

i la nostra societat us ha d’estar molt agraïda. 

Des de Ciutadans creiem que, per garantir un sistema sanitari públic d’igualtat per a tots els 

catalans, podeu comptar amb nosaltres. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

El president 

Gràcies, diputat. 

En nom, ara, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula el 

diputat senyor Santi Rodríguez. 

Santi Rodríguez i Serra 

Gràcies, president. Disculpes també per la distracció. President de la Generalitat. 

Consellera, conseller. Diputades, diputats. Treballadors del Servei d’Emergències. Vagi per 

davant, el que origina aquesta moció és el conflicte laboral entorn als treballadors del Servei 

d’Emergències Mèdiques, per tant, vagi per endavant també el nostre suport a aquesta 

situació que estan vivint i, per tant, l’alè suficient i necessari perquè puguin arribar a un acord 

que pugui ser satisfactori per als treballadors i, després, també, en definitiva, satisfactori per 

al servei del qual estem parlant en aquest moment. S’aprofita el conflicte laboral per parlar 

de model i per fer-ho en dos àmbits diferents, no? Un primer és amb relació al model, si ha 

de ser públic o privat. Així com en altres ocasions nosaltres expressem els nostres dubtes i 

ens remetem que s’estudiï suficientment per saber si un determinat servei públic s’ha de 

prestar amb mitjans estrictament públics o es pot fer a través d’una col·laboració pública-

privada, en aquest cas, nosaltres tenim clar que la col·laboració pública-privada és el 

mecanisme útil i el mecanisme eficaç per dur a terme aquest servei. Per tant, votarem en 

contra totes aquelles propostes de la moció que demanen anar a un model estrictament 

públic. 

Amb relació al model d’emergències mèdiques implantat, és una constant de tota aquesta 

legislatura les crítiques, les queixes, les mocions, les propostes de resolució amb relació a 

les moltes disfuncions que està patint aquest servei. Per tant, creiem que el Govern el que 

ha de fer és actuar en aquest sentit, el que ha de fer és corregir totes aquestes disfuncions 

i aquesta ha de ser la solució, la solució no pot ser dir: «Ho tanco tot i torno al model 

anterior.» 
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Per acabar, el model de col·laboració –tornant al començament– pública-privada exigeix 

fonamentalment dues coses per al Govern o per a l’Administració, primer, un plec de 

condicions acurat i, en aquest sentit, posar en valor la Llei de contractes de serveis a les 

persones, que ja recollirà moltes de les condicions que es demanen en aquesta moció, que 

és el lloc on s’han de recollir. I, en segon lloc, per part del Govern, hi ha d’haver un control, 

un control molt acurat que, efectivament, totes aquelles condicions que es van posar en la 

licitació s’estan complint i s’estan complint correctament. I, per tant, si hi han incompliments, 

també s’han d’aplicar les penalitats, no perquè ho digui el Parlament, sinó perquè ho analitza 

el Govern i arriba a aquesta conclusió. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputat. 

En nom, ara, del subgrup proposant, i per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula de 

nou el diputat senyor Vidal Aragonés. 

Vidal Aragonés Chicharro 

Primer, agrair al Grup Socialista i a la senyora Escarp especialment tant el reconeixement 

que el model és fracassat com les esmenes fetes, una de les mateixes, a més, incorporada. 

Amb relació al Grup Republicà, i ho volem dir amb el màxim respecte, primer de tot, nosaltres 

no volem enfrontar treballadors i treballadores i no estem fent cap crítica als infermers o a 

les infermeres, cap ni una, i voldrem que ens llegeixi expressament el punt el qual s’ha 

demanat la seva lectura perquè es veurà que el que estem demanant expressament és la 

tornada al model. 

També sobre... I per cert, un 20 per cent fracassat, reconegut directament aquesta part, 

quan no va acompanyada pel mateix Grup Republicà. 

A banda, quan se’ns diu que no volen interferir en la negociació col·lectiva. Sobre dues 

qüestions diferents. La primera, sobre el tema del salari mínim, els hem de recordar, mirin, 

amb una voluntat de servei públic de la CUP, que ja fa més de tres anys, 17 de novembre 

del 2015, que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va establir, mitjançant sentència, 

que és possible establir salaris mínims i, per tant, vostès traslladin als seus serveis jurídics 

el que és una legalitat ja reconeguda fa anys. 

Però hauríem de traslladar una altra cosa altra cosa al Grup Republicà, quan fa tres anys 

acompanyava una campanya de «Anem a 1.000 als ajuntaments», que establia un salari 

mínim de 1.000 euros, que ho estava fent, també vulnerant la negociació col·lectiva? Per 
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tant, no es pot anar als ajuntaments a demanar un salari mínim a les contractes i, després, 

venir aquí al Parlament i dir que això no és legal. 

Revisin, això sí, també les seves dades, perquè el que aquest grup ha fet a la interpel·lació 

i ha fet a la moció és utilitzar les dades del departament, no ha utilitzat cap altres dades, sinó 

les pròpies del departament i, per tant, la radiografia del fracàs ve determinada per les 

mateixes dades. 

Junts per Cat ens diu que volen, volen i volen, però recordin que vostès són Govern i, per 

tant, poden garantir sous dignes, estabilitat laboral i el descans mínim. 

I, per últim, volem agrair d’una manera molt especial al Grup de Catalunya en Comú la 

incorporació que ha fet a través de dues esmenes, una, la de l’Aquas, que l’han incorporat 

literal i la segona, que hem volgut que els treballadors i les treballadores contractats 

directament pel SEM poguessin ja tenir a la seva propera nòmina, la de juny, l’increment 

que estableix el Decret 3/2019. Hem canviat el redactat, simplement, perquè, avui, no 

vinguessin aquí, des del Govern, a dir-nos que estaven interferint en la negociació i 

col·lectiva i, per tant, buscar un mecanisme on hi ha un compte laboral, ja ho cobren i, al 

final, s’ha d’incorporar. 

(Aplaudiments.) 

El president 

Diputat... 

Gràcies, diputat. 

Hem cridat a votació. 

S’ha sol·licitat la lectura del punt 4b, abans de la seva votació. Hi ha alguna petició de votació 

separada? 

Sí, senyora Caula. 

Anna Caula i Paretas 

Votació separada dels punts 2, per un altre costat, el 3 i el 4b també a part. 

El president 

Cada un d’aquestes per separat, eh? Sí. 

Senyora Granados, digui’m. 

Eva Granados Galiano 

El 3 i el 7. 
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El president 

Molt bé. 

Alguna petició més? 

Sí, senyor Rodríguez. 

Santi Rodríguez i Serra 

2, 3, per un costat. 4, 7, 8, 10 i 11, per un altre. 

El president 

Sí, senyora Bravo. 

Marina Bravo Sobrino 

El 4b, creo que ya estaba pedido, pero... Por separado. 

El president 

Sí. D’acord. 

Senyor Rodríguez, m’ha dit 4, 7, 10 i 11, eh? (Veus de fons.) I el 8, perdó. 

Molt bé. 

Passem a la votació, doncs. 

Comencem votant el punt número 2. Punt número 2. 

Comença la votació. 

El punt número 2 queda rebutjat per 29 vots a favor, 62 en contra i 35 abstencions. 

Passem, ara, a votar el punt número 3. 

Comença la votació. 

El punt número 3 ha estat aprovat per 12 vots a favor, 4 en contra i 110 abstencions. 

Passem, ara, a votar el punt 4a. 4a. 

Comença la votació. 

El punt 4a ha estat aprovat per 123 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. 

I, ara, passem a votar el 4b. Abans, però, procedirem a la seva lectura. Per tant, demano al 

secretari Pérez que faci lectura del punt 4b. 

El secretari segon 
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«4b. Garantir el transport sanitari urgent amb el model anterior, és a dir, equip 

multidisciplinari i USVA.» 

El president 

Passem a la votació d’aquest punt. 

Comença la votació. 

El punt 4b ha estat rebutjat per 29 vots a favor, 59 en contra i 38 abstencions. 

Votem, ara, el punt 7. El punt 7. 

Comença la votació. 

El punt setè ha estat aprovat per 104 vots a favor, cap en contra i 19 abstencions. 

I votem, ara, el punt 8. 

Comença la votació. 

El punt vuitè ha estat aprovat per 123 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. 

Votem, ara, el punt desè. 

Comença la votació. 

El punt desè ha estat aprovat per 123 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. 

Votem, ara, el punt onzè. 

Comença la votació. 

 

Fitxer 4 

El punt onzè ha estat aprovat per 123 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. 

I votem ara la resta de la moció. 

Comença la votació. 

La resta de la moció ha estat aprovada per unanimitat, és a dir, 126 vots a favor, cap en 

contra i cap abstenció. 


