
Comunicat del Sindi.Cat per als grups parlamentaris, regió 
sanitària, responsables del SEM i de les empreses adjudicatàries 
del transport sanitari, Síndic de Greuges, i en definitiva, als 
treballadors i usuaris de les ambulàncies.

Des del nostre sindicat volem fer reflex el profund malestar que ens ocasiona veure com de 
malament estan funcionant les coses en el concurs de transport sanitari TS / 14, o com 
alguns l’anomenen ja, el concurs dels despropòsits. 

Mentre al Parlament aplaudeixen a un grup de ciutadans que, empesos per la preocupació 
de la mala situació del  transport sanitari  a la seva comarca,  aconsegueixen que els 
grups parlamentaris aprovin un seguit de mides per assegurar la correcta assistència als 
usuaris, a l’hora de la veritat tot queda transformat en poc més que un espectacle circense, 
perquè ni el SEM, ni les empreses concessionàries del concurs, apliquen ni una sola 
de les resolucions aprovades, fen palesa la profunda incompetència de l’administració. No 
sabem exactament per quina raó, per no encarregar-se de vigilar l’estricte compliment de les 
piques concursa’ls. 

En  el  referent  a  les  empreses  concessionàries,  com  empreses  privades  que  són,  sols 
demostren la seva preocupació principal, que els números els hi siguin els més favorables 
possibles, independentment del cost humà que paguin els professionals del transport 
sanitari i els seus usuaris, que són els més perjudicats en última instància.

2.000.000.000  d’Euros és  el  cost  d’aquest  concurs, i  a  canvi  que  tenim? Malalts  de 
poblacions petites que tenen l’ambulància d’urgències més propera a més de 12 minuts?, 
pacients que no es tenen en compte a l’hora d'elaborar l’informe AquAS?, no fos cas que els 
hi trastoquessin les estadístiques clar. 

Pacients que desesperen en esperes d’hores per tornar a casa després d’una sessió de 
diàlisis o de rehabilitació, i que a més a més, quan arriba, el tan esperat transport, han de 
suportar rutes inacabables on tenen l'oportunitat de conèixer moltes de les poblacions de la 
seva comarca, vulguin o no. O encara millor,  pacients que després d’esperar una visita 
concertada fa  mesos per  culpa de les  famoses llistes d’espera,  no  pot  ser  visitat 
perquè l’ambulància no es presenta a buscar-lo per un suposat error informàtic.  

2.000.000.000 d’Euros per a què? Per veure com les noves contractacions es fan amb el 
model  de pràctiques? On el  treballador  cobra només el  65% del  sou,  i  quant  a  la  fi 
aconsegueix arribar als dos anys d’antiguitat, moment en el qual començaria a cobrar de 
forma normal, no se’l renova per així poder contractar a nous treballadors en pràctiques i 
continuar  d’aquesta  manera  amb  la  seva  explotació.  Això  té  un  nom,  i  és  el  de 
CONTRACTACIÓ PRECÀRIA. I el que és més greu, tot això es fa amb els diners públics 
que nodreixen a les empreses concessionàries. 



Com a sindicat ens resulta molt trist que una administració, que vol ser tant transparent i 
social, tot i conèixer fil per randa aquestes situacions, sigui còmplice amb el seu silenci, la 
seva falta de control i el seu conformisme, demostrant fins a quin punt no consideren el 
seu problema de quina manera són tractats els professionals del transport sanitari, ni 
quin tipus de qualitat assistencial s’acaba oferint als usuaris. Tot allò que es paga amb 
diners públics, s'ha de considerar treball públic, i oferir la qualitat que se li suposa, i no 
una  forma  de  complir  la  papereta  sense  tenir  en  compte  a  les  víctimes  de  tanta 
negligència. 

Creiem que totes les empreses haurien de donar unes garanties de qualitat mínimes, 
enfront de la contractació i manteniment dels llocs de treball.

Creiem que  el  govern  i  els  seus  estaments  han  de  ser  garant,  i  donar  exemple  en  la 
vigilància dels llocs de treball amb diners públics.

D’on surten els diners de la doble facturació del transport de malalts amb taxi a les Terres de 
l’Ebre? Perquè els contribuents han de pagar dues vegades pel mateix servei?

Quan pensen complir tot el que es va aprovar al parlament?

I per finalitzar, quan pensen fer quelcom perquè les empreses compleixin tot allò al que es 
van comprometre a les bases concursals?, ja que a la fi és el que els va adjudicar el 
concurs per sobre d’altres empreses, les quals potser oferien menys coses, però que potser 
si les haurien complert. 


