
Acta de la reunió entre representants del sindicat SINDI.CAT i el Servei Català de la Salut

Data: 23/02/2016

Horari: 16.30 h

Lloc: Edifici Olímpia, Servei Català de la Salut

Assistents:

Per part de SINDI.CAT: Sr. Wladimir Viada, Sr. Fernando Miguelez, Sr. Jordi Corretje, Sr. Richard 

Mates i responsable de formació.

Per part del Servei Català de la Salut: Sr. Josep Maria Argimon i Sra. Montse Llavayol.

Desenvolupament de la reunió:

Els  representants  de  SINDI.Cat  es  presenten  a  la  Direcció  del  CatSalut  com a  un  nou  sindicat 

independent i demòcrates de treballadors de Catalunya, amb la intenció de col·laborar i ajudar en el  

desenvolupament del concurs del transport, oferint-se a ser interlocutors per poder informar de les 

diferents anomalies observades en el sector. En aquest sentit adjunten un escrit dirigit a la direcció de 

CatSalut on posen de manifest aquests aspectes.

Seguidament exposen el seu malestar en relació al desplegament del nou concurs del transport i en 

concret denuncien irregularitats en algunes de les bases operatives. 

Presenten 3 documents dirigits a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona formulada en 

contra de Transport Sanitari de Catalunya, al·legant incompliment de la Instrucció 3/2006 i faltes i  

mancances en les instal·lacions de la base de Berga, de la base de la unitat medicalitzada ubicada en 

l’hospital  comarcal  sant  Bernabé,  en la base de Sallent  i  en la  base de Sant Martí  de Torroella. 

Adjuntant  també 4 annexos amb fotografies d’espais, mobiliari  i  accessoris d’aquestes bases que 

presenten mancances, defectes i carències.

El sindicat també fa arribar en aquesta direcció dos documents. Per part del responsable de formació  

s’exposa una preocupació  per  les vies d’accés i  possibilitats  de formació  del  personal  tècnic del  

transport.  Problemes  d’accessibilitat  a  cursos  de  formació  que  són  imprescindibles  pel 

desenvolupament de les seves activitats, manca de facilitats per aconseguir el reconeixement sanitari  

d’alguns cursos i en definitiva com possibilitar les acreditacions en formació.
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El  CatSalut  acusa  rebuda  de  tota  aquesta  informació,  posa  de  manifest  quines  són  les  seves 

competències i en relació als temes laborals manifesta que no hi té competència així com tampoc hi 

té en la part de formació que s’ha exposat pel sindicat. Sí que proposa que els problemes amb el  

servei  de  coordinació  del  SEM,  els  problemes amb col·lapses  d’ambulàncies  a  diferents  centres 

hospitalaris, la reducció d’unitats amb el nou concurs i l’os dels serveis amb llums i sirenes són temes 

que es poden presentar a la Taula i que el cinquè punt d’incompliment del concurs per part d’algues  

empreses s’ha de presentar en altre foro.

Feta l’exposició per part dels representants de SINDI.CAT i amb les explicacions del CatSalut, tot 

seguit s’acorda el següent:

Acords

- Tramitar a la Unitat responsable dels Serveis d’Inspecció del Departament de Salut la informació que 

s’ha facilitat i instar a què aquesta Unitat obri un expedient valoratiu del cas

- Proposar que alguns dels temes presentats siguin portats a la Taula i

-  Proposar que el  temes de formació se sol·licitin  a l’autoritat  competent  com és el  departament 

d’Ensenyament.

Sense cap més punt a tractar es dóna per finalitzada la reunió.

Barcelona, 24 de febrer de 2016.
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