
 
                                                              Sector Transport Sanitari 

                                                              Secció Sindical Ambulàncies Domingo 
 

 
 

DENUNCIA PÚBLICA A LA CONSELLERA DE SALUT, HONORABLE                                 
ALBA VERGÉS I BOSCH 

 
 

En aquests dies de màxima exigència per a tots els professionals de la sanitat que 
estan donant el cent per cent del seu esforç i professionalitat, volem DENUNCIAR en 

concret la PRECARIETAT LABORAL i el FRAU en la CONTRACTACIÓ que pateixen molts 
treballadors i treballadores de l’empresa Ambulàncies Domingo, una de les 
adjudicatàries del concurs públic de Transport Sanitari a Catalunya, als quals s’els 

rescindirà injusta i il·legalment el seu contracte de Treball.  
 

Des de SINDI.CAT ens adrecem a vostè com a sector de Transport Sanitari i com a 

secció sindical a causa de les noves notícies rebudes sobre la imminent NO 
RENOVACIÓ d'un gran nombre de contractes temporals a treballadors i treballadores 
de moviment. 
  

Ens agradaria saber el nombre exacte de persones NO RENOVADES i el SOBRENOM 
dels empleats que han estat afectats per la aquesta decisió totalment arbitrària i 

injusta.  
 

Creiem que tots i cadascun d'aquests treballadors (així com la resta de la força de 

Treball de Ambulàncies Domingo) ha donat el màxim de si mateixos per lluitar contra 
aquesta terrible pandèmia, sometent-se a uns nivells molt elevats de càrrega mental 
a la seva feina, estrés, ansietat i fins i tot angoixa fins al plor molst dies: S’han 

sacrificat per ara perdre els seus llocs de treball.  
 

Som conscients que en aquest període, molts serveis com la rehabilitació o les proves 

mèdiques han estat cancel·lats i és per això que pot haver-hi una baixada de 
productivitat però sabem que aviat tornarem a la normalitat i tots aquests serveis 
seran recontractats.  
 

Per això demanem que vostè pugui incidir en aquesta decisió arbitrària i merament 
economicista de Ambulàncies Domingo, ja que prestem un servei públic i la realitat, 

Sindicat Independent i Demòcrata de Treballadors de Catalunya com ja hem defensat 
des de fa molt de temps com a SINDI.CAT, hauríem de dependre al 100% del SEM i 
del Cat Salut. La Salut NO POT SER UN NEGOCI EN MANS DE GRUPS D’INVERSIÓ O 

GRANS EMPRESES PRIVADES: ¡AIXÍ NO!!!!  
 

Esperem que aquesta SOL·LICITUD sigui atesa per vostè, com a Consellera de Salut 

que pertany a un partit polític com ERC, que sempre ha defensat polítiques 
d’esquerres i progresistes. Els treballadors i treballadores de Ambulàncies Domingo 
no es mereixen cap acomiadament per finalització de contractes temporals: s’han 

guanyat com a mínim la renovació de tots els seus contractes temporals. 
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