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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE EL TRANSPORT SANITARI I ELS 

SERVEIS D’EMERGÈNCIES (Tram. 302-00096/12) 

 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat: 

1. Manifestar suport als treballadors i les treballadores del transport sanitari 

per la tasca que duen a terme i el procés de reivindicacions laborals i de 

defensa d’un servei de qualitat. 

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 

2. Reconèixer que el model actual de gestió dels serveis de prestació del 

transport sanitari de titularitat pública és un fracàs tant pel que fa al servei 

que ha d’aportar a les persones usuàries com pels treballadors i les 

treballadores que ho desenvolupen. 

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 62 vots en contra 

(JxCat, ERC i PPC) i 35 abstencions (Cs) 

3. Preparar el procés d’internalització de la gestió dels serveis de prestació del 

transport sanitari de Catalunya. Amb la finalització de les actuals 

adjudicacions, si no s’ha fet efectiu abans, s’iniciarà la gestió i provisió 

pública. 

Aprovat: 12 vots a favor (CatECP i CUP), 4 vots e contra (PPC i 

un diputat d’ERC) i 110 abstencions (Cs, JxCat, ERC i PSC-

Units) 

4. a) Implementar els acords aprovats pel Parlament de Catalunya a la Moció 

17/XI sobre el transport Sanitari i l’atenció de les urgències mèdiques i la 

Proposta de Resolució 285/XI sobre les actuacions per un nou model de 

gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques on s’instava a avançar cap a la 

gestió, titularitat i provisió pública.  

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i 

CUP) i 3 abstencions (PPC) 

 

b) Garantir el transport sanitari urgent amb el model anterior, és a dir, 

equip multidisciplinar i USVA.  

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 59 vots en contra 

(JxCat, ERC) i 38 abstencions (Cs i PPC) 
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5. Iniciar un procés de debat amb els treballadors i les treballadores que es 

dediquen al transport sanitari i les usuàries per determinar les necessitats i 

peculiaritats dels diferents territoris i així reforçar el servei i donar una 

major qualitat.  

6. Realitzar i enviar en 3 mesos als grups i subgrups parlamentaris un informe 

relatiu al servei de prestació del transport sanitari de titularitat pública amb 

el següent contingut del període 2015-2018:  

a) Identificació de cada un dels expedients resolts a les empreses 

adjudicatàries amb concreció de la causa del incompliment, penalitats 

proposades i quanties fetes efectives en relació a les mateixes.  

b) Supòsits en els quals els incompliments podrien transformar-se en una 

acció judicial per danys i perjudicis vers les empreses adjudicatàries.  

c) Supòsits en els quals els incompliments i les penalitats imposades a les 

empreses adjudicatàries poden ser fonaments per una acció d’extinció 

del contracte sense indemnització per les adjudicatàries. 

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 

7. Rescindir el contracte amb aquelles adjudicatàries en les quals es doni el 

supòsit de l’apartat c) del punt 6 i accionar judicialment quan es doni el 

supòsit de l’apartat b) del punt 6. 

Aprovat: 104 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 19 

abstencions (PSC-Units i PPC) 

8. En tot cas els plecs de prescripcions garantiran:  

a) A igual feina iguals retribucions. Incorporant que no es puguin utilitzar 

contractes temporals que poden suposar unes retribucions inferiors a 

les establertes en els convenis col·lectius sectorials d’aplicació.  

b) Limitar la contractació temporal als contractes eventuals per 

circumstàncies de la producció i d’interinitat quan es doni causa legal 

per aquestes modalitats.  

c) Incorporar com a retribucions mínimes les establertes en els convenis 

col·lectius sectorials i per iguals funcions allò que s’estableix al  conveni 

col·lectiu del SEM.  

d) Limitació de la subcontractació al mínim legal i en tot cas amb la 

garantia que les condicions laborals seran les mateixes que pels 
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treballadors i treballadores contractats directament per les 

adjudicatàries.  

e) Establir que són incompliments de clàusules essencials del contracte: 

l’impagament de les retribucions durant dos mesos, l’incompliment de 

la normativa de prevenció de riscos laborals, la utilització de contractes 

temporals expressament limitats, la no realització de descansos legals,  

la vulneració de drets fonamentals. Als efectes d’aquests incompliments 

serà suficient per la seva acreditació acta de Inspecció de Treball o  

resolució judicial que siguin fermes. 

Acceptació de l’esmena 4 del PSC  

Transacció entre l’esmena 7 de JxCAT i ERC amb el punt 8 e)  

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i 
CUP) i 3 abstencions (PPC) 

 

9. Garantir un sistema de control i de transparència que permeti d’ava luar 

cada 6 mesos i exposar públicament:  

·  El compliment de totes les normatives i continguts dels plecs per part de 

les empreses adjudicatàries. 

· El compliment de les condicions laborals establertes pel conveni col ·lectiu 

aplicable i als plecs i de manera específica els protocols de desinfecció. 

· El compliment de la totalitat de les ofertes tècniques i econòmiques 

presentades per les empreses adjudicatàries a partir de les quals van 

guanyar l’adjudicació dels lots que gestionen. I de manera expressa els 

anys dels vehicles que s’utilitzen i el manteniment mecànic als mateixos.  

· El compliment de les isòcrones en el transport sanitari urgent. 

· El compliment dels temps màxims d’espera en el transport sanitari no 

urgent, i també l’acreditació per part de cada empresa del nombre i tipus 

d’unitats ofertes per a aquest transport. 

· El compliment dels diferents codis mèdics aplicables actualment. 

· Justificació de les esperes de més de 2 hores  per les persones usuàries en 

el transport no urgent. 

A banda del caràcter públic d’aquest sistema de control i transparència, es 

transformarà en un informe del qual es traslladarà cada 6 mesos còpia als 

grups i subgrups parlamentaris i que incorporarà com un annex els 

expedients resolts que incorporin penalitats. 

La persona titular del Departament de Salut compareixerà anualment a la 
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Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per tal d’explicar els resultats 

anteriorment citats. 

Transacció amb l’esmena 3 de Ciutadans  

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 
 

10. Garantir que en la finalització del procés de negociació del Conveni 

Col·lectiu del SEM la proposta retributiva de la part ocupadora sigui com a 

mínim els increments aprovats al Decret Llei 3/2019 i els drets consolidats 

al Conveni Col·lectiu pels anys 2015-2017. Com a element de bona fe en la 

negociació col·lectiva, i en compliment de l’esperit i la finalitat de l’article 6 

del Conveni Col·lectiu del SEM, amb el rebut de salaris del mes de juny i 

per cada mesada i paga extraordinària fins nou acord col·lectiu s’incorporà 

un “a compte” coincident amb l’increment establert al Decret Llei 3/2019.  

Transacció amb l’esmena 4 de Ciutadans i l’esmena 1 de CatECP   

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i 
CUP) i 3 abstencions (PPC) 
 

11. Repetir durant aquest any l’informe de l’AQUAS sobre el model de 

transport sanitari integral, usant els mateixos ítem que el primer que es va 

fer, publicat el 31 de maig de 2016, sobre aplicació de l’actual model. 

Lliurar el nou informe a la Comissió de Salut del Parlament abans d’acabar 

l’any 2019.  

Acceptació de l’esmena 2 de CatECP  

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i 

CUP) i 3 abstencions (PPC) 
 

  


