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Sessió 22 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a les tres de la tarda i set minuts. Presi-

deix Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vicepresidenta, Montserrat Fornells i Solé; de 

la secretària, Assumpta Escarp Gibert, i de la secretària en funcions, M. Assumpció Laïlla i 

Jou. Assisteix la Mesa el lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Joan Ramon Casals i Mata, Magda Casamitjana i Aguilà, 

Natàlia Figueras i Pagès, Lluís Guinó i Subirós, Jordi Orobitg i Solé, Eduardo Reyes i Pino, 

Irene Rigau i Oliver i Jordi-Miquel Sendra Vellvè, pel G. P. de Junts pel Sí; Jean Castel Su-

carrat, Carlos Sánchez Martín i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Car-

les Castillo Rosique, pel G. P. Socialista; Joan Giner Miguélez, pel G. P. de Catalunya Sí 

que es Pot; Esperanza García González i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular 

de Catalunya, i Eulàlia Reguant i Cura, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-

gència 112 Catalunya, Frederic Adan i Domènech, acompanyat de l’adjunt a la direcció, 

David Egozcue Vilarasau, i el gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques, Joan Sala San-

jaume, acompanyat de la directora de desenvolupament corporatiu, Anna Puig Marí.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Frederic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió 

de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre 

la situació del personal laboral d’aquest servei (tram. 357-00458/11). Comissió d’Interior. 

Compareixença.

2. Compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del Sistema d’Emergències Mèdi-

ques, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació laboral dels treballa-

dors del servei d’atenció a les urgències i emergències extrahospitalàries 061 (tram. 357-

00459/11). Comissió d’Interior. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos d’esquadra (tram. 250-

00945/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 372, 39; esmenes: 

BOPC 411, 42).

4. Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos de Mossos 

d’Esquadra (tram. 250-00972/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 388, 10; esme-

nes: BOPC 418, 6).

5. Proposta de resolució sobre la instal·lació d’anemòmetres en els vehicles de bombers 

amb escala extensible (tram. 250-00976/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-

ció (text presentat: BOPC 388, 14).

El president

Molt bona tarda. Obrim la sessió vint-i-dosena de la Comissió d’Interior, del di-
mecres 21 de juny de 2017.

Compareixença de Frederic Adan i Domènech, director del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, per informar 
sobre la situació del personal laboral d’aquest servei

357-00458/11

Hi han dues compareixences, que són els dos primers punts de l’ordre del dia. 
La primera compareixença és la del senyor Frederic Adan i Domènech, director del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant d’aquesta 
comissió, per informar sobre la situació del personal laboral d’aquest servei. L’acom-
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panya, en la seva compareixença, el senyor David Egozcue Vilarasau, que és adjunt 
a la direcció d’aquest servei.

Per tant, doncs, té la paraula el senyor Frederic Adan per un temps màxim de 
quinze minuts.

El director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya (Frederic Adan i Domènech)

Moltíssimes gràcies, president. President, agrair el fet que em donin la possibili-
tat de venir aquí a explicar la situació del 112, també a tots els diputats i diputades 
presents. Bé, inicialment, per situar-nos, faré una petita explicació del funcionament 
i l’objectiu del 112, que tots vostès coneixen però crec que és important ressaltar-los 
per entendre la importància dels treballadors del 112.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

El 112, com tots bé saben, constitueix un telèfon d’emergències. La mateixa Llei 
del 112 va ser aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris en el seu mo-
ment i, per tant, va ser aprovada per majoria absoluta. La seva missió és donar una 
resposta tan ràpida, senzilla, eficaç i coordinada com sigui possible en totes les peti-
cions d’urgència que ens arriben via telefònica o via aplicacions mòbils. És un telè-
fon únic a tot Europa, un gran encert perquè crec que això ha ajudat a conscienciar 
la ciutadania d’aquest telèfon com a telèfon de referència en casos d’emergència. És 
un servei de vint-i-quatre hores ininterromput durant els 365 dies l’any, i, evident-
ment, té un accés universal, gratuït i permanent.

La funció del 112 és bàsicament de transmissor. El 112 té com a competència re-
bre la trucada, determinar quin tipus –la tipologia– de trucada és, i prestar o enviar 
la trucada als cossos d’emergència o de seguretat corresponent en funció de la seva 
tipologia, que actuaran en conseqüència i amb els operatius que considerin conve-
nients en funció de la informació que els passin els operadors del 112.

Quant al 112, perquè en tinguin una mica les dades de la volumetria de l’any 
passat, 2016, que és l’any que tenim finalitzat i, per tant, les podem donar com a 
dades completes, anualment vam rebre l’any passat 2 milions i mig de trucades, 
dividides en una mitjana mensual de 213 i en una mitjana diària d’unes set mil. 
Aquesta tipologia de trucades, com els deia, té un repartiment en diferents cossos 
operatius de la Generalitat, i l’any passat i els darrers anys ens demostren que el 
funcionament més o menys és homogeni. Majoritàriament, les trucades d’emer-
gències estan relacionades amb temes de seguretat, en un 34 per cent; l’assistència 
sanitària, en un 31 per cent; trànsit, un 15, i després hi ha altres incidències en un 
percentatge inferior.

Dit això –i entrant ja en qüestió de temes laborals, que és l’objecte específic pel 
qual ens trobem avui aquí en aquesta sala de comissions–, s’ha debatut molt de si 
el model de gestió havia de ser externalitzat a l’Administració pública o no havia de 
ser-ho. I en aquest punt m’agradaria fer una mica d’històric per entendre on hem ar-
ribat i per què hi hem arribat i com estem.

Abans de l’any 2010 podem dir que hi havia un sistema mixt de funcionament. 
Coneixen que tenim dues sales operatives: una sala a Reus i una sala a la Zona Fran-
ca. I el sistema que hi havia en les dues sales operatives era heterogeni, era diferent: 
a la sala de Reus era un model de gestió pròpia i, per tant, depenien de l’Adminis-
tració de la Generalitat, però en canvi a la Zona Franca hi havia un model de gestió 
externa, estava externalitzat.

L’any 2010, el Govern i la direcció d’Interior que en aquell moment dirigia el de-
partament van prendre la decisió d’externalitzar de forma completa el servei de call 
center de trucades operatives d’emergències. Per tant, presa aquesta decisió l’any 
2010, el 2011 es fa el primer concurs en el qual es treu com a objectiu el cent per 
cent de la gestió externalitzada de les trucades.
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A partir d’aquí, hi ha hagut dues resolucions de la Generalitat de Catalunya, 
una de l’any 2013 i una de l’any 2015, dos acords de Govern, que impossibilitaven 
la contractació de personal per part de l’Administració pública. Per tant, fins ara, 
fins a l’actualitat, com vostès saben com a diputats i diputades, tenim impossibilitat 
contractar persones. Per això, per aquest motiu, quan es va decidir treure a concurs 
aquest contracte que ha començat aquest any, l’externalització o incorporar els tre-
balladors dintre del 112 era una qüestió que ens quedava fora de la legalitat del Par-
lament perquè hi havia aquests acords de Govern que ens impossibilitaven aquesta 
contractació.

Dit això, sí que és cert que estem realitzant un estudi, que s’ha encarregat al 
Gabinet Tècnic del Departament d’Interior, per analitzar els avantatges i els incon-
venients d’un model o un altre, perquè, si algun dia s’aixequen els acords d’impos-
sibilitat de contractar, es decideixi quin dels dos models reporta més beneficis per 
als ciutadans i per a l’Administració, eh? Aquest estudi és el compliment d’un acord 
que van prendre vostès el 22 de desembre per unanimitat, i que es va encarregar al 
Departament d’Interior, i, per tant, estem en aquesta tasca encomanada.

El contracte vigent és un contracte de vint-i-quatre mesos, de dos anys, que s’ini-
cia el mes de febrer de l’any 2017, fins al dia 31 de gener de l’any 2019, amb la pos-
sibilitat de prorrogar-se per dos anys més el contracte. És un contracte que hem in-
tentat que s’ajusti més a la realitat de trucades que hem tingut.

Hem pogut comprovar que ara les trucades rebudes al 112 han disminuït, però 
que hagin disminuït no és un efecte negatiu, per nosaltres, sinó que hem compro-
vat que la disminució de trucades es deu a trucades que no eren operatives o que 
eren trucades que no requerien realment un servei d’emergències, que és l’objectiu 
principal del 112. En canvi, hem pogut comprovar que havent restat un 1,8 de tru-
cades innecessàries, podríem dir, hem augmentat un 7,1 les trucades operatives. Per 
tant, això per nosaltres és positiu perquè considerem que, en base a les diferents ac-
tivitats de pedagogia i d’explicació, la ciutadania ha entès i ha comprès l’objecte del 
112, i, per tant, ens donem per satisfets.

Entrant en aquest procés de contractació d’aquest contracte, les diferents fases 
de contractació es van iniciar el 14 de juliol de l’any 2016, en el qual, per acord del 
consell rector del 112, es va aprovar la tramitació de l’expedient de contractació. Hi 
va haver el següent acord de Govern, en sessió de dia 2 d’agost de 2016; fetes les 
diferents..., el concurs, hi va haver la resolució de 29 d’agost de 2016, i l’inici del 
procediment de contractació va començar el 27 de setembre, i l’inici de servei, com 
els deia, l’1 de gener.

Ara entraré en temes personals, però sí que m’agradaria, almenys, indicar una 
mesura tècnica de millora, que considerem que és prou important per on vivim, 
pel territori on vivim. Fins ara, la utilització del 112 amb veu es feia en cinc idio-
mes –català, castellà, anglès, francès i alemany–, i degut a que som un territori on 
hi ha molt de turisme, un territori que rep molta gent visitant, vam considerar que 
era prou important intentar que la gent quan truqués al 112 pogués expressar-se en 
la seva llengua materna, perquè encara que puguis conèixer un idioma, com pot ser 
l’anglès, en un moment de tensió o nerviosisme no és tan fàcil com si pots fer-ho en 
un idioma, bé, interioritzat. I a partir d’aquest contracte, doncs, atenem les trucades 
telefòniques en cinquanta-un idiomes diferents.

A partir d’aquí, ja entraré en tema de treballadors. En primer lloc, vull dir que 
estem aquí per buscar millores i solucions. Jo he de donar les gràcies a tots els tèc-
nics del 112 per la feina que fan, però també als treballadors i a representants de tre-
balladors, com hi ha aquí en aquesta sala, membres de l’associació de teleoperadors, 
perquè hem tingut diferents reunions, i em serveixen per poder intentar millorar, 
intentar buscar solucions i solucionar problemes. Jo, com a director, sempre he estat 
obert..., o almenys considero que tothom té la porta del meu despatx oberta, i, dintre 
de la mesura de les meves possibilitats, això és evident, intentar solucionar algunes 
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coses. I serem sincers: algunes les hem pogut solucionar, d’altres no i d’altres inten-
tarem solucionar-les en el futur, però crec que, almenys, hem començat una singla-
dura o un camí conjunt que el que ha de fer és portar a un bon port aquesta situació.

A dia d’avui, és cert que els treballadors del telèfon d’emergències del 112 es re-
geixen per un conveni col·lectiu genèric, i això els perjudica. Nosaltres estem al seu 
costat perquè facin un conveni col·lectiu específic: crec que la naturalesa de la seva 
funció, la naturalesa de les seves feines justifica –justifica– que puguin tindre un 
conveni propi, conveni que hauran de treballar i que hauran d’aprovar en les cam-
bres corresponents, però que, en tot cas, sàpiguen que per part nostra tenen el nostre 
suport, perquè considerem que sí que és cert que determinades activitats que ells 
fan es diferencien del call center ordinari, o normal, que no tenen aquesta pressió, o 
necessitat d’urgència o de tensió en la trucada.

Això, com ho hem pogut nosaltres, des del 112, solucionar? Evidentment, segu-
rament les retribucions tots voldríem que fossin més –tots voldríem que fossin més. 
I en això s’intentarà treballar, però també és cert que els diners que disposem de la 
Generalitat són els que són. A dia d’avui, dintre del conveni genèric els teleopera-
dors del 112 no estan com a operadors, que és categoria 11, sinó que estan com a 
gestors, que és categoria 9; per tant, estan dues categories per sobre, també a nivell 
retributiu. I des del 112 també se’ls va implantar un complement específic, que és 
el complement d’emergències, que això els diferenciaria dels altres operadors ordi-
naris. Però encara així, ja els dic que crec que hem d’anar cap a un altre camí, que 
això és un primer pas que s’hauria de complementar, però, en tot cas, que hi hauria 
aquest complement d’emergències.

També intentem, dintre les nostres possibilitats, fer altres tipus de complements 
per als operadors, com els idiomes, complement que també els diferencia dels tele-
operadors genèrics, als que el conveni general paga un paquet –o sigui, indepen-
dentment de quants idiomes parlis–, i nosaltres ho paguem individualitzat per a 
cadascun dels idiomes. Però, com els dic, intentarem treballar per millorar aquesta 
situació.

Dit això, una gran preocupació nostra és que en aquest canvi d’empresa, de con-
tracte, hi hagués una subrogació del cent per cent dels treballadors. Per nosaltres era 
la màxima preocupació, una subrogació amb el manteniment de les mateixes con-
dicions laborals que tenien fins ara: manteniment d’antiguitat i manteniment de les 
mateixes condicions laborals.

Vaig treure jo..., «vaig treure jo»: vam decidir treure del plec de condicions l’ar-
ticle 18, que fins ara sortia, per excloure la possibilitat de que l’empresa s’acollís a 
l’article 18 del conveni col·lectiu, i l’empresa ha fet la subrogació en base a l’article 
44 de l’Estatut de treballadors. A més a més, d’això es farà un comunicat públic la 
setmana vinent a tots els treballadors per part de l’empresa, per petició nostra ex-
pressa, perquè tinguin constància de que la subrogació és en base a l’Estatut de tre-
balladors i l’article 44.

La rotació la saltaré, perquè vaig molt malament de temps.
Quant a horaris i planificació de vacances, que és una de les situacions que hem 

pogut solucionar en diferents converses, o que hem intentat millorar-les. Tenim un 
problema en el 112, i deixin-me que els avanci que crec que amb la nova contracta 
estem millorant: crec que la relació de l’empresa amb els treballadors és millor, és 
molt més flexible, hi ha més coordinació. Tot és millorable, però crec que anem per 
bon camí.

Ens hem trobat..., o hi havia fins ara una diferent tipologia contractual, hi ha 
molts contractes diferents en el 112, i el que pretenem és equiparar-los, i equipa-
rar-los sempre beneficiant les persones que treballin ja en el 112, és a dir, en el mo-
ment que hi hagi vacants de contractes laborals de més hores tindrien prioritat per 
pujar de categoria totes aquelles persones que a dia d’avui ja estan contractades en 
el 112 i que, per tant, podrien augmentar les seves hores de servei al 112.
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Fem un sistema d’horaris rotatiu de dues setmanes i busquem sempre que hi hagi 
un cap de setmana lliure cada quinze. Sí que és cert que la tipologia de contractes 
dificulta a alguns el descans, i hi ha contractes molt més fàcils de poder tindre dies 
de descans en funció de les seves hores, però treballem per homogeneïtzar-ho i per 
buscar-hi la solució més possible.

També se’ns havia demanat que les compensacions fossin concentrades. Això a 
partir del setembre serà així: amb l’empresa ho hem parlat i no hi haurà cap proble-
ma, si no és que hi ha requeriments del servei que no ens ho possibilitin. Ho hem 
pogut pactar amb l’empresa.

També hi havia diferents peticions de canvi d’horari de torn partit: hi havia tre-
balladors que tenien el torn partit i amb aquests treballadors que el tenien fins ara 
se’ls ha ofert la possibilitat de fer torn sencer, i individualment cadascun d’ells ha 
decidit fer el que considerava més convenient. Per tant, amb independència de les 
millores que puguem fer, crec que sí que estem entaulant una millor coordinació, 
una millor relació entre empresa i treballadors.

Quant a la planificació de les vacances, també hem volgut ser molt curosos amb 
l’empresa de planificar amb temps les vacances perquè tots els treballadors puguin 
tenir a tot tardar al novembre-desembre la previsió de les vacances de l’any següent. 
A partir de l’1 de setembre els treballadors podran fer les seves sol·licituds i la pri-
mera opció que es dona és fer catorze dies de vacances en període estival i en perío-
de no estival fer setmanes consecutives o alternes. I, si arribem a un acord, estarem 
en condicions de poder aprovar-ho abans del mes de desembre.

Quant a les guàrdies, que és un altre tema complicat i costós, i costós de pac-
tar, difícil de pactar, estem fent un sistema de prova nou –un sistema de prova nou. 
Fins ara les guàrdies no eren retribuïdes –no eren retribuïdes–, eren compensables 
–compensables–, i amb aquesta nova empresa, també buscant aquella millor retribu-
ció, el que hem buscat és un sistema de guàrdies retributiu, eh? I aquest sistema de 
guàrdies retributiu que s’ha pactat acordar un preu per a les persones que estan en 
activació, és a dir, per a aquelles persones que estan dintre de la borsa de guàrdies 
d’aquell dia concret –tenen un preu determinat–; després tindran un preu per a totes 
aquelles persones que, dins de la guàrdia, estiguin activades, i, a més a més, se’ls fa 
una novació de vuit hores dintre del contracte, que també és un complement retribu-
tiu a part. I, a part d’això, si es passés de guàrdia les vuit hores, totes les hores que 
superin se’ls pagaran com a hores extraordinàries.

Per tant, crec que és una millora, almenys retributiva. Sí que és cert –sí que 
és cert– que hi ha la dificultat d’aquelles persones que tenen un contracte de ma-
jor nombre d’hores, que els costa més poder fer guàrdies, i amb aquestes persones 
busquem la possibilitat de que ho compensin, eh?: sufragar-los econòmicament 
tot el que sobrepassi fins a les hores corresponents i després compensar amb dies. 
A més a més, si haguéssim de trucar a més operadors dels que estan de guàrdia, a 
tots aquells operadors que aquell dia no estiguessin en situació de prealerta també 
se’ls pagaria el mateix import que a les persones activades.

Quant al reforç d’estiu..., evidentment a l’estiu hi ha una alça de trucades i també, 
a més, tenim persones que estan de vacances. Hem fet dos processos de selecció que 
hem de diferenciar entre els dos diferents centres que tenim.

A Reus farem un reforç de dotze persones. D’aquestes dotze persones, sis venen 
directament de sis persones que ja hi havien estat l’any anterior i que havien funcio-
nat molt bé, i després es va fer un primer procés de selecció, de les quals van passar 
la fase formativa set persones i sis faran les feines i un quedarà com a suplent per si 
hi hagués alguna circumstància que justifiqués poder contractar-la. Aquests reforços 
treballen en el centre de Reus des del dia 20 de juny.

Al centre de Zona Franca hem fet dos processos de selecció. En la primera con-
vocatòria hem contractat tres persones i en la segona convocatòria se’n contractaran 
tres més. Aquestes són sis, lligat a quatre persones anteriors que ja treballaven al 112, 
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que se’ls ha trucat perquè vinguessin, seran deu les persones que faran el reforç d’es-
tiu, reforç d’estiu que, com els deia, respon a dos motius: un 30 per cent per substi-
tuir les vacances, i un 70 per cent per reforç d’increment de trucades.

Quant a formació, també hem intentat, dintre de les nostres possibilitats, aug-
mentar la formació. La formació inicial de l’operador que entra a treballar en l’an-
terior empresa era de vuitanta hores, ara és de noranta-sis. La formació continuada 
abans no tenia cap límit mínim per a l’empresa, amb aquesta nova contracta sí que 
té un límit mínim de trenta-dues hores. I mantenim la formació per a coordinadors i 
supervisors en vuitanta. Per tant, l’increment total d’hores de formació de l’any 2016 
al que esperem que es faci l’any 2017 i 2018..., serà superior.

També volem que aquesta formació sigui més professionalitzada, en el sentit 
d’intentar que membres de cossos de seguretat i d’emergències puguin donar-hi for-
mació, formar-hi part i fer algunes sessions per a persones que en el dia a dia hi tre-
ballen, i no només això, sinó també amb persones de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya.

Finalment, és evident que, perquè els teleoperadors puguin fer la seva feina de 
forma correcta, se’ls havia de nodrir o se’ls havia d’intentar ajudar en les eines que 
tenen diàriament. Quant a... Hi ha quatre aspectes que voldria destacar, i amb això 
finalitzaré, i agraeixo al president que m’hagi donat una mica més de termini.

Quant a l’actualització dels titulars de les línies telefòniques, crec que hem avan-
çat molt: abans es feia una vegada o dues vegades l’any; des d’enguany ho fem cada 
dos mesos, per tant, és un avanç crec que substancial,

Quant a la cartografia de carrers, abans es feia mitjançant una empresa privada; 
ara ja no es farà així, ho farà l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Aquí hem 
tingut un petit problema: ho voldríem haver fet el mes de juliol i, per un sistema de 
posada a zero dels sistemes operatius dels dos centres, ho haurem d’endarrerir el mes 
de setembre, però la nostra intenció era fer-ho el mes de juliol i s’ha hagut d’endarrerir 
perquè s’han de renovar bateries, i, per tant, ens deien que era un risc fer-ho tot alhora 
i, per tant, hem preferit no córrer aquest risc i endarrerir-ho per a després de l’estiu.

Quant a les carreteres, fins ara s’agafaven de la Dirección General de Carreteras. 
Ara totes vindran donades de la Direcció General d’Infraestructures de la Genera-
litat de Catalunya, i els punts d’interès venen en funció de les diferents entitats o 
administracions que ens les passen.

Com els deia, aquesta és a grans trets la meva explicació. Em sotmeto a les seves 
qüestions i consideracions.

I, ho torno a dir, agraït a tot el personal, els representants dels treballadors i els 
tècnics del 112 per la feina que fan diàriament.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Adan. És ara el torn dels grups parlamentaris, començant 
pel grup parlamentari que ha sol·licitat la compareixença, en aquest cas la CUP - 
Crida Constituent, i en el seu nom té la paraula la senyora Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Bé, moltes gràcies...

El president

Per un temps màxim de deu minuts.

Eulàlia Reguant i Cura

Sí; en gastaré menys, moltes gràcies. Gràcies per l’explicació, per..., però crec 
que hi ha coses que segueixen, per nosaltres, sense respondre’s i sense respondre 
al que acaben sent també demandes dels treballadors i treballadores del 112, ente-
nent, com vostè deia, el 112 o la importància dels treballadors del 112; entenent el 
112 com un servei bàsic, que hauríem d’entendre com un servei bàsic.
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I, per tant, si l’entenem com un servei bàsic, ens hauríem de preguntar..., i ja 
sé que vostè ha fet l’explicació de la història de per què s’arriba a externalitzar i per 
què, també, hi ha acords de govern que no ho permeten, però ens hauríem de centrar 
també aquí i veure per què això, per què acabem externalitzant i en el fons facilitant 
un monopoli, pràcticament, d’una sèrie d’empreses, que són les que es dediquen a 
això. Perquè, si mirem a l’Estat qui gestiona els telèfons d’emergències, Grupo Nor-
te és com..., pràcticament ara ja últimament, des de que s’està desbancant Ferrovial, 
com a mínim en el 112, Grupo Norte està cada cop marcant més el seu lideratge, i 
un tipus d’empreses amb un tipus de pràctiques i de conseqüències, en el que té a 
veure amb les condicions laborals dels treballadors, que malgrat el que aquí es digui 
no acaben de ser tampoc..., ni són les que aquí estan ben bé escrites o les que viuen 
dia a dia els treballadors i treballadores, ni són les que haurien de ser.

I és evident que el pressupost és el pressupost, però potser és que abans de fer un 
concurs hauríem d’analitzar realment quin és el pressupost real, perquè en treballa-
dors d’un servei bàsic com és el 112 la precarització no hauria d’existir. I ens hau-
ríem de plantejar, llavors, a partir d’aquí, també, altres elements com... Vostè parla-
va de la formació, que jo crec que és indispensable i és necessari que hi sigui, però 
plantejar-nos, doncs, un reconeixement professional amb acreditació oficial, com en 
altres llocs de l’Estat espanyol es comença a fer de manera més clara, i, per tant, que 
es facin els cursos formatius pertinents, però que això existeixi, perquè això també 
forma part de no precaritzar la feina i, per tant, de reconèixer el paper dels treballa-
dors i les treballadores.

El que vostè ha plantejat del conveni és evident que..., no té sentit que, per més 
que sigui atendre trucades telefòniques, els treballadors del 112 estiguin en el conve-
ni de telemàrqueting. Jo crec que és, si més no, preocupant. Després hauríem d’en-
trar en un altre espai en el conveni de telemàrqueting, si les condicions que hi ha 
allà per a qualsevol treballador de telemàrqueting són les que es corresponen, però 
com a mínim en el 112 no hi hauria de ser. Per tant, aquí, més enllà de la feina que 
puguin fer els comitès d’empresa, també és evident que l’Administració hi té un pa-
per, o hi hauria de tenir un paper, si entén que aquest no és el conveni que pertoca.

En aquest sentit, no?, creiem que qualsevol iniciativa que també s’engegui des 
del 112 serà positiva per facilitar un conveni que realment respongui a les necessi-
tats, si no fem abans el que nosaltres creiem que seria necessari i respondria millor 
a tot plegat, que és començar a internalitzar i a realment potenciar un 112 que sigui 
públic i que respongui a criteris també públics. I, per tant, en aquesta lògica de re-
coneixement professional, de condicions laborals bones, doncs, la millor resposta 
per nosaltres és la internalització. Vostè ha dit que estan fent l’estudi del que al Par-
lament vam aprovar, però estaria bé tenir-lo com abans millor, més enllà de que el 
contracte no s’acabi fins al 2019.

Jo crec que en aquest sentit els treballadors i treballadores del 112 van fer una 
vaga. Per primer cop a la vida se’ls va reconèixer que tenien dret a vaga, uns serveis 
mínims més aviat minsos, però com a mínim se’ls va reconèixer això. Però hem 
d’anar molt més enllà i se’ls ha de reconèixer de manera molt més clara. És a dir, 
parlar d’un 25 per cent de serveis mínims és la gran controvèrsia. El 112 és un ser-
vei d’emergències, però els treballadors tenen dret a vaga. Com ho fem, això? Aquí 
també hem de recollir les necessitats dels treballadors i treballadores, perquè, si no, 
el que acaba fent és una bola on cada cop..., si el dret a vaga, que és una de les eines 
bàsiques per reclamar millores en les condicions laborals, no es pot exercir en totes 
les seves condicions, precaritzem encara més.

Per tant, com a element central en tot això, per nosaltres passa que el resultat d’a-
quest estudi estigui com abans millor, perquè comencem realment a plantejar-nos ja 
no només si tècnicament és viable, sinó si políticament un servei bàsic ha d’estar ex-
ternalitzat o internalitzat, i aquesta és l’essència de tot el debat. L’estudi pot servir per 
qüestions tècniques, però hi ha una decisió política. I hem de fer el debat al voltant 
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d’això, i mentre no fem això hem d’anar treballant perquè hi hagi un conveni col·lectiu 
en condicions, perquè es reconeguin professionalment els treballadors i les treballa-
dores, perquè vigilem quines empreses són les que acabem contractant en aquesta..., 
reinvent de moltes empreses que van sent ara empreses de serveis però que abans no 
ho eren, i que, per tant, van al nínxol de mercat que els surt més a compte.

I un altre tema que va sortir, de fet, fa uns mesos, arran d’un fet dramàtic com 
és el tema de la mort i l’assassinat dels dos agents rurals, que és la confidenciali-
tat de les trucades, i tot el que es va acabar generant amb també el tracte que van 
acabar rebent els mateixos treballadors del 112, que ja treballen en unes condicions 
suficientment complicades com perquè a sobre la confidencialitat de les trucades ja 
desaparegui i deixi d’existir.

Aquí això també s’ha de treballar, perquè hem de protegir aquestes treballado-
res. O sigui, en cap cas són..., o poden ser responsables o acabar sent d’exposició pú-
blica, que, per tant, en les condicions que treballen encara ho viuen pitjor. Per tant, 
hi ha una..., o sigui, totes aquestes coses..., cal que en aquest interinatge que hem de 
fer per caminar cap a la recuperació d’aquest servei bàsic com a mínim hi garantim 
uns mínims.

Jo aquí ho deixaria. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Reguant. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Donar les gràcies al senyor Frederic Adan i Domènech 
per la seva explicació i a la gent que l’acompanya, en aquest sentit. Miri, si em per-
met, jo voldria començar..., vostè ha donat unes dades: 2.556.405 trucades; jo diria 
2.556.405 emergències, és a dir, basat en clau d’emergència. I quan parlem del tre-
ball que fan al 112, ja sortirem poder una mica del debat si ha de ser o no ha de ser 
externalitzat. Nosaltres volem posar en valor el que serien les premisses fonamen-
tals d’aquest servei, des del punt de vista de Ciutadans com a grup parlamentari.

I vist..., vostè ens ha explicat moltes dades. Ens hauria agradat també saber –i ja 
hi entraré més tard–, quan parlem de formació, quina és i quin tipus de formació es 
dona, en quins aspectes i en quins sentits. I aquestes hores, que han augmentat en 
vuitanta-vuit, me sembla que vostè deia, envers quina tipologia de formació especí-
fica es donarà a la gent que treballi en el 112?

Però, fixi’s, quan parlem del 112 i parlem d’emergència, parlem d’espera, d’efecti-
vitat de com i de quina manera donem una formació específica. Com li deia, la gent 
que està darrere d’una atenció ha d’estar facultada i ha de tenir coneixements. Es pot 
trobar amb diverses peticions en base a una emergència, i entenem que ha de tenir 
un ventall suficient per poder assolir donar resposta a totes les preguntes o a tots els 
ensurts que es pugui trobar en qualsevol moment. Quan parlem de riscos laborals, a 
darrere hi ha persones, hi ha vides, i en molts casos la urgència i la rapidesa poden 
arribar a salvar una vida.

Escolti’m, el coneixement del territori. Des d’alguns espais policials també es 
donen cursos, inclús a la mateixa policia, que han d’estar dintre de ciutats i dintre 
de zona urbana, del coneixement del territori. Estaria molt bé... Ja sabem..., vostè ha 
parlat en l’última part de l’app, no?, que, bé, si no la tenim ara, la podrem tenir al 
setembre o a finals d’any, però tindrem solucionat allò que encara mantenien carrers 
antics, cosa que també des del 112 n’havíem parlat moltes vegades?

Ens hauria agradat també veure en aquell gràfic..., quan vostè ens aporta les da-
des de 2 milions, de 213.000 mensuals i set mil diàries, també hi voldríem haver 
vist en quin índex, dintre de la setmana, si actua més en festiu –vostè ha parlat de 
l’època estival, en un moment donat–..., però, dintre de la continuïtat lineal de l’any, 
el que voldríem saber és quan es produeix. I la pregunta consegüent: un cop detec-
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tem si els caps de setmana hi ha un increment, voldríem saber també com i de quina 
manera vostès han dotat, poder, en aquells torns d’un increment de personal ja que 
la necessitat és major. Vull dir, voldríem tenir aquestes petites dades que també ens 
permetrien visualitzar com ho treballen vostès des de dintre i des de les entranyes. 
Un tema és que ens donin dades a grans trets i un altre, entrar, poder, en el detall de 
com posem remei a cada situació.

Dit això, ens ha sorprès, i em permetrà..., m’ha sorprès, quan el grup proposant 
li estava comentant..., he sentit la necessitat de pensar primer en què tenim en el 
pressupost i adaptar-nos al que podem fer. Guaiti, des d’aquest grup parlamentari, 
des del Grup Parlamentari de Ciutadans, entendrem en tot moment que la necessitat 
és adaptar el pressupost a la urgència, és a dir, poder analitzar, i quan tenim dades, 
com des del mateix 112, que ha sigut reivindicatiu, no només amb més personal, 
amb més dotació, amb més mitjans, en realitat amb més diners..., i tot això parteix i 
ha de dependre d’una partida pressupostària. Entenem que també la responsabilitat 
per part d’un govern seria analitzar, abans de tancar-ne el pressupost, la realitat de 
la necessitat, que seria l’única opció de fer una partida específica que donés solució 
verdadera i real als problemes que també pot tenir el 112.

Dit això, el que no ens volem trobar és amb una línia del que ens trobem any rere 
any, que poder amb poques i petites millores continuem parlant del mateix problema 
sense haver assolit la solució. Ja sabem que donar solucions a tot costa molt, però sap 
què passa?, que, quan parlem d’un 112 on hi ha vides, hi ha persones, hi ha éssers 
humans a darrere, poder hauria d’estar per davant de molta cosa que en molts casos 
és un passiu, o són idees, o és abocar diners cap als entreteniments d’alguns, mentre 
que els problemes reals queden aparcats a la vorera.

També li voldria dir... Quan parlem de la retribució, evidentment, hauria de tenir 
un tractament adequat a nivell laboral, sigui l’empresa adjudicatària o..., com qual-
sevol altra. I aquí, ja l’hi he dit a l’inici, no hi entrarem gaire, perquè entenem que 
qualsevol empresa que entra en una plica pública i vol ser adjudicatària presenta el 
seu memoràndum en base a tot allò que se li demana des de l’Administració. Dit 
això, entenem que qualsevol empresa que es presenta amb els seus cànons pot licitar 
i pot presentar-se, però el que sí que tindrem..., i serà posar molt d’èmfasi en el que 
li deia abans: ens agradarà conèixer quina és la formació, quin és el detall d’aques-
ta formació, quin serà el detall d’aquesta ampliació d’hores: o continuarem amb 
una formació igual o l’ampliarem. Hi podem veure inclòs, també, el coneixement 
territorial dintre d’una zona urbana?, que entenem que és prioritari per a l’arribada, 
en molts casos.

També li volia posar en valor..., miri, vostè ha parlat de millores, solucions. Les 
millores i solucions, com li deia abans, per una banda venen garantides per una par-
tida pressupostària; si no hi és, deixem les paraules, continuem amb titulars, conti-
nuem amb eslògans, i l’any que ve, per desgràcia, ens tornaríem a trobar davant de 
la mateixa situació. Adaptin-ho.

I jo el que els pregaria, també..., i com a director del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112, escolti’m, jo crec que vostès hi tenen molt a dir, com quan 
ara fa quatre dies els presentaven uns pressupostos. Ens agradaria saber, també, qui-
na ha sigut la lluita per part de vostè com a director amb qui li tocava de conselleria 
per poder solucionar aquest aspecte. Quina ha sigut la demanda que han fet vostès 
des del 112 perquè fos inclosa una partida i quina va ser la quantitat que vostès de-
manaven? –primera pregunta. Segona: quina va ser la quantitat que a vostès els van 
acabar atorgant? Aquí podrem veure, també, poder, quina és la premissa, la urgència 
i on posa la prioritat qui governa a dia d’avui a la Generalitat de Catalunya, i el que 
els supediten a vostès, poder també com a director d’un centre d’atenció i gestió de 
trucades, d’un 112. Li vull recordar i vull insistir en el que li he dit abans: a darrere 
hi ha persones, hi ha urgències i en molts casos hi ha vides.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Castel. En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la 
paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Bé, en primer lloc apuntar el que apuntava també el director 
del 112, el senyor Adan: que el 112 és un servei vital que salva vides. I nosaltres 
considerem que actualment està desvirtuat, sobretot pel mercantilisme de les con-
cessionàries que han tingut adjudicat en els últims temps, diguem-ne, el servei. Ja 
saben vostès que nosaltres no estem en contra per se de les externalitzacions, però 
en un cas com aquest, tan..., en fi, tan sagnant, doncs, ens agradaria com a mínim 
tenir el resultat al més aviat possible de l’estudi aquest que ha apuntat, també, de la 
possibilitat de recuperar-ne la gestió.

És una pedra angular per garantir la seguretat de la ciutadania, és un servei de 
missió crítica, i com a tal ha d’estar basat en criteris i normatives de tolerància zero 
en qualsevol irresponsabilitat o en qualsevol ineficàcia del servei que pot arribar a 
posar en risc, fins i tot, vides humanes. Per tant, molt curosos, i sempre actuant sota 
el principi de prudència.

Jo li he de dir amb tot l’afecte, també, senyor Adan, que vostè sap que li tinc, 
perquè som dues persones de Tarragona, hem estat junts a l’ajuntament i tot..., però 
jo crec que hi ha una discrepància, almenys entre la teoria que vostè ha posat avui 
damunt de la taula, o potser deu ser la voluntat a futur, també, amb la realitat actual, 
no?, i això també té a veure, jo crec, amb el fet de que és un servei externalitzat. Per 
tant, no sé fins a quin punt –i si pot donar-me’n alguna indicació– podem, una vega-
da ja adjudicat el servei, actuar, o modificar o millorar algunes coses que vostè ha 
apuntat. Ara el servei està adjudicat, per tant, no sé si estem parlant ja de la següent 
adjudicació que es faci, o realment tenim alguna possibilitat de canviar algunes co-
ses sobre la marxa.

I apuntaré algunes de les qüestions concretes a les que em refereixo, no? Apun-
tava vostè la qüestió de subrogació del personal. Bé, d’Atento a Ferrovial hi havia 
catorze denúncies a Inspecció de Treball per diferents motius, principalment per ex-
cés d’hores. (Veus de fons.) Aquesta és la informació que jo en tinc. Ara passarà a 
Grupo Norte amb una plantilla subrogada, si no ho tinc mal entès, tampoc, formada 
per 155 treballadors, quan a la concessió d’Atento eren dos-cents. Per tant, de par-
tida jo entenc que hi ha més feina amb menys recursos, i, per tant, més pressió als 
treballadors. (Veus de fons.) Si estic equivocat, m’ho aclareixen i ja està.

Però la concessió s’ha fet per 8,5 milions d’euros. Atento, per exemple, ja no 
s’ha presentat a aquest últim concurs, per tant, la conclusió és que potser no li sor-
tien els números, no? I amb aquesta baixada de diners, al final on s’ha de recolzar 
l’empresa, doncs, és a rebaixar, diguem-ne, els estàndards dels treballadors, no hi ha 
un altre lloc d’on pugui sortir una rebaixa dels diners. I li he de dir que ara mateix 
no es respecten els temps de descans entre cada hora de prestació, ni el temps entre 
trucada, que s’ha de complimentar un informe i s’ha de fins i tot relaxar la tensió. 
Sabem que estem parlant d’un tema que provoca molta pressió als treballadors i les 
treballadores, genera una gran tensió en l’operador, que necessita frenar en algun 
moment, entre hora i hora, i entre trucades importants, per no tornar-se boig o boja.

La figura del tècnic de sala operativa, per exemple, que són supervisors de l’ope-
rativa: són personal del 112, trets del grup d’operadors, que han de vigilar la con-
cessió. Doncs, nosaltres tenim informació, també, de que ara mateix n’hi ha quatre 
per centre, i que aquests no són necessaris..., que aquests no són suficients, perdó 
–no «necessaris»: són absolutament indispensables–, per cobrir, diguem-ne, tots els 
torns: no s’estan cobrint ni nits ni caps de setmana, que tenim la informació nosal-
tres de que no hi està aquesta figura present. Clar, són importantíssims, com deia, 
per vigilar la concessió. La concessió, l’empresa –normal– té la idea de rendibilitzar 
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al màxim, i quan volen rendibilitzar al màxim a qui pressionen sempre és als treba-
lladors i a les treballadores; per tant, aquest tècnic de sala operativa és absolutament 
necessari per controlar la concessió.

Temes de formació, que vostè comentava que passaven de vuitanta a noranta-sis 
hores. Jo, també, la informació que tinc és que en els últims vuit anys no s’ha fet cap 
formació de manera real o efectiva als treballadors i treballadores del 112 –informa-
ció que jo tinc.

Tema de salut i de seguretat laboral. Doncs, tampoc..., en la línia que li deia al 
començament, no hi ha a l’adjudicació, almenys al plec de clàusules actual que ha 
esdevingut en l’adjudicació que tenim ara, ni una sola menció per obligar al control 
de l’estrès dels treballadors, ni sancions a l’empresa per assetjament o mobbing, ni 
estan obligats, de manera posada al plec de clàusules, a garantir..., hi estan obligats 
per la llei, naturalment, però creiem que, al plec de clàusules, aquestes coses hi hau-
rien d’estar.

I la moció, que vostè n’ha fet menció, que obliga a fer l’estudi també parla d’ai-
xò, però parla de fer-ho a la següent concessió. Per això li pregunto si hi ha mecanismes 
per poder-ho fer al mig. No estan obligats a garantir un clima laboral que perme-
ti desenvolupar amb un mínim de confort una tasca tan sensible com és l’atenció a 
emergències.

Tema de les condicions laborals. Bé, doncs, també tenim informació de que hi ha 
persones que fan la mateixa funció o la mateixa tasca que cobren diferent. A la mo-
ció també apuntàvem que a la següent adjudicació, si us plau, es posi al plec de clàu-
sules expressament –i va sortir aprovat pel Parlament– que les relacions amb l’em-
presa que resulti adjudicatària al servei..., i, per tant, les condicions laborals, socials 
i econòmiques dels treballadors de les empreses contractades o subcontractades han 
de ser iguals que les del personal que presta les mateixes funcions i tasques. Això, 
que és, jo crec, una cosa absolutament normal, no es produeix ara mateix.

I per acabar, i en un altre ordre de coses, doncs, els he d’informar també de que 
tenen problemes greus d’humitats i de mosquits a l’edifici de Zona Franca. I, que per 
tant, ja tinc també informació que es produiran baixes del personal per aquesta raó. 
Per tant, ja els ho adverteixo: jo crec que també hi ha una manca de manteniment 
adequat en l’edifici.

Jo crec que es podrien plantejar, com a idea, com a mínim estudiar la possibilitat 
de concentrar els recursos en un sol edifici, potser no calen els dos edificis. Jo pro-
posaria el 112 de Reus. En tot cas, que s’estudiï, i d’aquesta manera podrien abaixar 
els costos de manteniment, podrien ajuntar els vuit tècnics de sala operativa que 
tenen, que quatre per centre són insuficients, però vuit en un sol centre permetrien 
controlar tota l’operació de manera absoluta.

I aquí acabo, ja. Moltíssimes gràcies per la seva explicació.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Bé, molt bona tarda. Gràcies per la compareixença. Primer de tot, he de dir que 
no sé molt bé si estem fent una fiscalització, com deia el diputat dels Socialistes, al 
112 o estem parlant de com ens agradaria un 112 en el futur. Perquè realment la pre-
gunta que crec que s’ha repetit és: quina capacitat tenen d’influència quan el servei 
està concessionat? Llavors, clar, aquí potser, diguéssim, ja arribem tard o ja passem 
de frenada, i venen aquí a explicar coses maques però en realitat no hi ha marge de 
maniobra ni capacitat per poder actuar en això.

I ho dic per entrar una mica en context, no?, sempre de vegades és bo veure el 
bosc i no quedar-se només en l’arbre. Tenim un servei d’emergència, un servei que 
és clau per a la institució d’aquest país, diguéssim, com la policia, els bombers, 
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que està cedit a una empresa privada, que ja no és la dels 3 per cent i aquests amics 
de Ferrovial, sinó que són, diguéssim, uns altres, que té unes lògiques econòmiques, 
totalment legítimes –és una empresa privada i té unes lògiques econòmiques–, i fa el 
concurs en base a aquestes lògiques econòmiques. Llavors, el guanya i es suyo –i ho 
dic així en llenguatge de barri, eh?– durant un temps.

Ho dic perquè em sorprèn molt, primer, que s’està fent un informe, òbviament, 
per mirar d’internalitzar la plantilla, però és que això ja es va fer inclús en l’època 
del tripartit. Hi ha informes de fa més de deu anys que ja parlen de que les planti-
lles..., una plantilla interna internalitzada, seria més econòmica, respondria millor, 
diguéssim, a la qualitat del servei. I ara volen fer un altre informe, i mentrestant, 
aquests anys que han estat governant uns i altres, aquí al final el que hem acabat ve-
ient és com hi havien empreses amb lògiques econòmiques que privatitzaven d’una 
manera o altra el nostre servei públic. I un servei públic..., no només públic, un ser-
vei clau, diguéssim, dintre de Catalunya, i que, bé, en aquest cas em sembla una 
aberració el que s’ha fet durant aquests anys.

Això deriva a moltes coses. Deriva a la situació del personal laboral, òbviament. 
Però al final, el context..., jo no intentaria parlar –ara que ja està la cosa feta– de la 
pròxima concessió, sinó que intentaria parlar del final de les concessions –el final 
de les concessions–, perquè no té sentit... A mi..., em pregunto, eh? –jo m’ho qües-
tiono–, què fa molta gent en aquest 112, perquè si al final la concessió porta al 112, 
per què tants càrrecs gerencials i tants directors i tant...? Què estem fent? Vigilant 
que la concessió vagi bé, només? Bé, pot ser això.

Ho dic perquè molt fàcilment hi haurà una duplicitat de comandaments, hi hau-
rà una duplicitat, inclús, de càrrecs, que al final provoca que la mateixa concessió 
tingui un sobrecost. I aquí ja no comptem que, òbviament, tota empresa privada 
necessita una plusvàlua de beneficis privats per poder guanyar. Per tant, a mi aquí 
se’m comença a disparar el pressupost i al final qui ho acaba pagant, doncs, són els 
protagonistes d’avui, que és el personal laboral d’aquest servei, i qui ho acaba pa-
gant, després de tot aquest espectacle, és que el servei d’emergències de Catalunya 
no arriba als nivells de qualitat que hauria d’arribar.

Per tant, avui podem ficar el focus, diguéssim, en la cessió del personal laboral, 
però l’error és endèmic, i diguéssim que el que hem d’entendre és que els dirigents 
que hi han hagut fins ara i la gent que està en el Govern no han fet cap canvi per 
arreglar aquest nyap, aquest nyap que hi ha, que és, al final, que empreses tocades, 
tant sigui el SEM com d’altres, han acabat privatitzant una cosa com aquesta. Al fi-
nal semblarem els Estats Units, on les presons, inclús, són gestionades per empreses 
privades, i ja sabem com va allà.

Sortim del context, que és el que és rellevant, en realitat, i passem al que és con-
cret, i passem al que és concret entenent que no modificarem la seva concessió, sinó 
que eliminarem la seva concessió perquè hi hagi una internalització. Parlem del con-
veni, diguéssim, no? Com pot ser que ara mateix la direcció del 112 digui que està 
al costat dels treballadors per elaborar, perquè hi hagi un conveni específic propi i 
no s’hagi fet re fins ara? O sigui, què s’ha fet? Què es farà? O sigui, quina acció farà 
la direcció del 112, perquè això sí que ho han reclamat molt des d’aquí, perquè hi 
hagi un conveni propi?

Jo, si fos el director del 112, m’escandalitzaria al veure que els venedors d’aspi-
radores, amb tot el respecte per als venedors d’aspiradores, tenen la mateixa cate-
goria que la persona que treu d’un incendi o que assisteix gent que en pot estar en 
risc la vida. No és per desmerèixer una feina d’una altra, però al cap i a la fi el que 
s’ha de posar és el crit al cel en això. Molts entenem que les institucions han de ser 
la punta de llança de reivindicacions tant socials com laborals, i m’agradaria veure 
en aquest cas com la direcció del 112 s’escandalitza per veure que els professionals 
d’aquest país que garanteixen la seguretat segueixen venent aspiradores, o almenys 
és el que diu el seu conveni. És que si ho diem així, realment sorprèn, eh?
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Per tant, està molt bé que vingui aquí i digui això en seu parlamentària, que 
estan al costat dels treballadors per arribar al conveni. Què faran? Quines accions 
concretes?, quines reivindicacions? I si pressionaran, diguéssim, a dalt del Govern 
perquè això pugui ser una realitat.

Altres derivades d’aquest context seria també el conveni, que és un altre dels ele-
ments, diguéssim, base d’això. És que al final d’aquesta cadena, d’aquesta caiguda 
d’aigua constant, qui en rep aquestes conseqüències són uns treballadors, un perso-
nal laboral que, bé, està repartit en dues sales, perquè si hi ha una emergència i se’n 
va una sala al garete n’hi ha d’haver una altra que assisteixi l’altra sala. És un tema, 
diguéssim, de seguretat, doncs; seria una mala idea annexar recursos, perquè llavors 
hi hauria una falla de seguretat. Imagineu-vos que hi ha un terratrèmol a Reus i ens 
quedem sense sala d’emergències; llavors, per això hi ha aquesta duplicitat i és un 
tema que està en aquest cas ben pensat i dins dels estàndards que hi ha arreu d’Eu-
ropa. Sé que els de Tarragona són molt així, però podria passar.

Passant al que és concret, sí que és veritat que al final té molta lògica que els 
treballadors estiguin com estiguin, no? –té molta lògica. Jo al final, si soc en una 
concessió, doncs, intento treballar-m’ho el màxim possible perquè el servei tiri en-
davant. Si soc el jefe del jefe i l’accionista del jefe de la concessió, dic: «No, jo el que 
vull és que vostè em reporti beneficis d’això.» I això no és dolent, no estic acusant 
ningú. És el que han de fer les grans empreses i les grans multinacionals que por-
ten aquests serveis –és el que han de fer. Ara, això al final per lògica aclaparadora, 
doncs, provoca que s’espremin els treballadors per intentar treure el màxim benefici. 
És a dir, el benefici social d’aquesta concessió és explotar els treballadors del 112. 
Així és com treuen diners les empreses, per això aquesta aberració.

I això es tradueix en moltes de les coses que han dit. Parlaven de la formació, 
no? «Però no hi ha hagut formació en els últims vuit anys.» Doncs, bé, mira aquí ja 
s’han estalviat una mica més de calerons. Parlava el diputat de Ciutadans dels pics 
de feina i com s’omplen aquests pics de feina. Hi ha treballadors que diuen que, quan 
hi ha pics de feina, als torns que hi ha, hi ha un excés de càrregues de treball: més 
calerons per a l’empresa que gestiona això.

Tenim una tecnologia que ha estat anys sense canviar-se i que al final podríem fer 
una llista de noms graciosos que sortien, que no existien en els mapes, per què? Per-
què més calerons per l’empresa que ho gestionava. I al final sigui el Grupo Norte, si-
gui Atento, sigui Florentino Pérez o sigui qui sigui qui porta això, la lògica –la lògi-
ca–, el sentit comú de qualsevol concessionària serà ser un fre a tots aquests canvis.

Llavors, tornant a la pregunta inicial: vostès quina capacitat d’influència tenen 
sobre la concessió ja feta? I tornant a la pregunta final: com a empresa, òbviament, 
no tenen ganes ni els interessa els seus interessos de fer aquestes..., perquè hi per-
den diners, i al final l’accionista de l’empresa de torn que toqui el que vol és tenir 
els seus dividends. Bé, aquí no sé què estem parlant. Potser estem perdent una mica 
el temps, i això és una cosa que no hauríem de fer en el Parlament de Catalunya, 
perdre el temps. Ho dic perquè, al cap i a la fi, de la resposta de quina influència té 
ara mateix la direcció general davant la concessió i de la pregunta «es pensa seguir 
cedint, diguéssim, aquest servei públic a empreses privades?», és d’on derivem totes 
les bones paraules que vostè pot dir aquí.

Cal pressionar les concessionàries, cal que guanyin menys beneficis, perquè és 
que, si no, els treballadors no recuperen drets. Com es pressionaran aquestes conces-
sionàries? I, al cap i a la fi, en no haver hagut millores concretes en aquesta licitació de 
treballadors... Vostè n’ha donat a unes quantes, però, bé, la realitat cau pel seu propi 
pes i al cap i a la fi jo crec que hauríem de començar a treballar o la direcció general 
es podia dedicar a treballar en un pla per internalitzar, ja en la següent, quan acabi la 
licitació, els treballadors perquè siguin vostès realment qui manin al 112. Mira, oye, 
al final acabem..., perquè siguin vostès. Li donem la confiança, però siguin interns.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Giner. En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer la exposición del señor Frederic 
Adan. Cuando hablamos del 112, hablamos de un servicio de emergencias, habla-
mos de un servicio de primera necesidad, al cual, cuando una persona llama, llama 
por una emergencia médica, de seguridad. Por lo tanto, se está hablando de una si-
tuación de emergencia personal o colectiva.

Usted sabe que nosotros hemos sido muy críticos con el 112, posiblemente el 
partido que en sede parlamentaria ha sido más crítico con la externalización del 
112. Y además esto yo lo he hablado con usted personalmente. ¿Por qué? Porque yo 
entiendo que una empresa, cuando accede a una concesión, intenta buscar una ren-
tabilidad económica, y eso es legítimo –eso es legítimo. Pero cuando hablamos del 
112, la prioridad no es el beneficio económico, es el servicio público, un servicio 
público de emergencias.

Por eso –lo han dicho otras personas– sorprende que los trabajadores no tengan 
un convenio específico, porque no es un call center que se dedica a hacer encuestas; 
no se dedican a vender, como decía el diputado de Catalunya Sí que es Pot en su 
representante, aspiradoras o enciclopedias. Están sometidos a una situación de es-
trés –de estrés– en la que cuando un teleoperador coge la llamada tiene que atender 
a una situación de emergencia y, por lo tanto, quien recibe esa llamada se somete a 
una situación de estrés que, prolongada en el tiempo, pues, no es positiva.

Por lo tanto, el convenio ha de ser un convenio específico. ¿Por qué no lo tienen? 
Al final –al final–, yo creo que es la madre del problema. Y lo dice una persona de 
concepción liberal: yo creo en la externalización de algunos servicios públicos, pero 
aquí sí que la Administración tiene que tener un papel primordial.

Hablaban de la formación. A nosotros siempre nos ha llegado que faltaba forma-
ción. ¿Cuál es el perfil de los formadores? ¿Quién va a dar esa formación? Dentro de 
la formación, ¿hay personas de Mossos d’Esquadra, de Bomberos, de emergencias 
médicas, por ejemplo?, que podrían estar perfectamente. ¿Quién da esa formación? 
Porque al final según quien dé la formación sabremos cual es la calidad de la forma-
ción que se da a los trabajadores.

Usted hablaba de las mejoras laborales para el personal. Bueno, yo creo que hay 
que ver el resultado final y de aquí a un año ver si esas mejoras que ustedes han ex-
plicado aquí han dado resultado o no. Pero sí que es verdad que esas mejoras han 
de ir, primero, que a nivel económico los trabajadores no salgan perjudicados, una 
mejor formación y, como antes decía, tener el descanso necesario en la jornada la-
boral y fuera de la jornada laboral para evitar la situación de estrés a la que se so-
meten en la llamada.

Y, luego, usted sabe que muchas veces hemos hecho hincapié en qué personas 
–es una actividad de mossos y bomberos– tienen que tener su papel dentro del 112. 
Actualmente seguramente no la pueden tener porque está sometido a una concesión 
de un privado. Si esto se estuviese bajo supervisión o una mayor supervisión de la 
Administración, la segunda actividad en la cual tiene una experiencia que puede 
ayudar mucho tanto al servicio de atención telefónica como a los trabajadores pue-
de tener un papel principal y más importante, dando segunda actividad de bomberos 
como segunda actividad de mossos d’esquadra, incluso de policía local, incluso de 
policías locales.

Y el problema viene de aquí: de que yo entiendo que una empresa privada lo vea 
como un negocio, lo cual es legítimo, lo que pasa al ser empresas privadas, pero es-
tamos dando un servicio público de emergencias y de urgencias. Y aquí la Adminis-
tración ha de supervisar, que la segunda actividad de bomberos, policías locales o 
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mossos ha de tener un papel principal importante, y que se ha de respetar esas situa-
ciones laborales y de estrés que tienen los trabajadores. Y, por tanto, ese escenario 
no se corresponde con el que hay ahora.

Yo sí que le invito a que nos pueda especificar qué pasa con el convenio de los 
trabajadores, si se va en la línea de trabajar por un convenio más específico hacia 
ellos, y ver de qué manera puede tener un papel más importante la segunda activi-
dad, y que al menos ustedes se puedan comprometer, de aquí a un año, a hacer un 
balance sobre esas mejoras laborales que ustedes han propuesto, si han sido positi-
vas o no.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. En nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Voldria agrair la presència dels senyors Frederic Adan i el 
David Egozcue i la seva intervenció. Deixi’m dir, en primer lloc, que el 112 és un 
servei públic, ho ha estat des de la seva creació l’any 2007, que és un servei definit 
com a bàsic, en la mesura que estan definits com a bàsics també altres serveis essen-
cials com poden ser la seguretat, l’ensenyament i la salut, i que la titularitat d’aquest 
servei és pública.

El que no significa, per altra banda, que sigui perfectament possible que la seva 
gestió tingui dues alternatives: una és desenvolupar-la des d’un punt de vista públic, 
que és dotar-la o d’alguna manera consignar pressupostàriament en el capítol I, de 
personal, del pressupost de la Generalitat de Catalunya les partides pressupostàries 
dels sous que corresponguin a totes aquestes persones contractades. O l’altra alter-
nativa, que és l’aplicada des de l’any 2010 i que és pròpiament una externalització, 
que significa que s’obre un concurs i que determinades empreses amb una qualifi-
cació, i seguint unes directrius bàsiques del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
del Departament d’Interior com a entitat que concessiona el servei, han de complir.

En la mesura que es tracta d’una concessió, és l’Administració qui regula, ava-
lua, planifica i controla tal com funciona la concessió i la concessionària en qüestió. 
I, per tant, és perfectament possible que totes aquelles qüestions que no funcionin 
bé, que no s’acaben d’adequar a la concessió, que poden ser susceptibles de millora 
en el temps, corresponguin –la seva anàlisi i la seva avaluació– a la mateixa Admi-
nistració. Per tant, no deixa de ser en cap cas un servei públic, continua sent un ser-
vei públic, és un servei bàsic i, a més a més, té el control de l’Administració.

I ara una qüestió que té uns paràmetres estrictament polítics. He sentit les in-
tervencions de determinats grups polítics, i el que voldria dir i posar de manifest 
és que, per sistema, no totes les externalitzacions són negatives ni ineficients, i per 
sistema tampoc no tot el funcionament públic o el procés, en alguns casos, de muni-
cipalització o de publicitació del funcionament és necessàriament correcte. Per tant, 
és perfectament possible que sigui compatible una gestió pública i externalitzada 
que sigui eficient d’un servei públic. I en aquesta dinàmica crec que està el Depar-
tament d’Interior pel que fa al 112.

Li deia això perquè hi ha un ajuntament que no és especialment..., no destaca 
pel seu liberalisme, que és l’Ajuntament de Barcelona –i això és una indicació i una 
referència directa a la intervenció que ha fet el diputat de Catalunya Sí que es Pot–, 
que, hi insisteixo, és un ajuntament que no és liberal exactament, i, per exemple, té 
un servei tan sensible, que afecta tant les persones com és el Servei de Teleassis-
tència, que ha obert un procés, que és el d’externalització, i n’ha fet una adjudica-
ció per a l’any 2017 fins pràcticament al 2019 d’una quantitat molt important, i que 
pràcticament dona un servei, hi insisteixo, molt, molt i molt punyent i molt necessari 
per a la gent que viu sola, que és el Servei de Teleassistència. Són 86.000 persones 
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aproximadament de Barcelona i aquest servei el dona una empresa, i no tinc la sen-
sació, per les manifestacions que fa el mateix ajuntament, i fins i tot pel que surt a la 
premsa, que aquest servei no funcioni bé, al contrari: el mateix ajuntament ha defi-
nit aquest servei com un servei bàsic i, a més a més, amb un grau de satisfacció per 
part dels usuaris extraordinari.

Per tant, el problema no és exactament la titularitat, perquè continua sent públi-
ca, i el problema no és dir que, per sistema, les externalitzacions són negatives. El 
que pot ser més o menys valorable és si el servei funciona bé o no funciona. I això 
sí que és responsabilitat de l’Administració: vetllar perquè aquest funcionament doni 
el seu fruit.

Una qüestió que hi volia fer referència és que s’ha parlat moltíssim de la forma-
ció. I prèviament a la formació, i a la definició i planificació de la formació, és im-
portant que es valori quina acreditació professional o quin tipus de formació s’exi-
geix a totes aquelles persones, precisament, que desenvolupen la seva tasca com a 
teleoperadors. És obvi que exercir aquest treball en l’àmbit en què ens movem, que 
és bàsicament un àmbit de salut, d’emergència, d’interior, és un àmbit molt especí-
fic..., i evidentment estic d’acord també amb el diputat de Catalunya Sí que es Pot, 
aquesta vegada: que evidentment no ha de ser el mateix perfil la persona que agafa el 
telèfon en cas d’una emergència que la persona que fa telemàrqueting. Això és obvi 
i hi estem d’acord. I per això jo crec que el departament també hi hauria de vetllar.

Per això una de les preguntes que li faria segurament, senyor Adan, és que ens 
digui, exactament, més o menys avui quin tipus de perfil i quina formació tenen les 
persones que desenvolupen aquesta tasca, perquè ens sembla que aquesta és una 
qüestió important a tenir en compte.

Ha quedat clar, per altra banda, també, que totes les resolucions que s’han pres 
en aquest Parlament i en aquesta comissió demanant un control més exhaustiu del 
funcionament del 112 i tendint cada vegada més a uns acords i a ser més flexibles en 
les demandes dels treballadors..., ha quedat avui d’alguna manera explicat i palesat 
en aquesta intervenció que en l’alternativa d’aplicar segons quin article pel que fa a 
la situació del procés de subrogació es va acordar des del mateix departament que, 
en lloc d’aplicar-hi l’article 18, que era més perjudicial per als treballadors, s’hi va 
acabar aplicant l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, que des d’aquest punt de 
vista és més beneficiós.

També defensem que hi hagi un conveni propi específic per als teleoperadors. No 
considerem –i això d’alguna manera també coincideix amb l’expressió anterior– que 
es tracti precisament de treballadors..., que tenen una estructura de funcionament, 
uns mètodes de funcionament, uns horaris que d’alguna manera són tan i tan espe-
cífics i tan i tan especials que mereixen, certament, un conveni específic.

En definitiva, en la gestió pública..., com des d’un punt de vista doctrinal és evi-
dent que el que busquem entre tots és l’eficiència, que segurament el criteri que més 
ha d’imperar per part de l’Administració no ha de ser necessàriament la rendibilitat 
econòmica, sinó que ha de ser donar un bon servei, a satisfacció dels usuaris. I, per 
tant, totes aquelles qüestions que, des de l’Administració i des del departament, pre-
cisament com a conseqüència d’inquietuds manifestades pels mateixos usuaris, po-
den suposar una millora per al servei em sembla que estan oberts, el departament i 
els responsables del 112, per escoltar-les.

I, en definitiva, estem al costat dels treballadors, com no podia ser d’una altra 
manera. I tenim la sensació, a més a més, que estem, francament, en un període de 
millora en aquest servei, considerant que es tracta d’un servei, hi insisteixo, inte-
gral i que, tot i que alguns grups polítics segurament no els deu acabar d’agradar, i, 
a més a més, com que hi ha hagut una referència per part del diputat de Ciutadans 
d’alguna manera dient que aquest Govern genera despesa en qüestions que no tenen 
massa o res a veure amb el que necessita i pateix la gent, el que li haig de dir és que 
això és perfectament compatible amb desenvolupar polítiques... (Veus de fons.) Em 
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pot deixar acabar la intervenció? (Veus de fons.) Doncs, no parli, perquè estic parlant 
(Remor de veus.) El que li deia és que, atès que és un servei bàsic i fonamental, el 
que li voldria exposar definitivament és que entenem que el Govern prioritza, certa-
ment, amb les mesures pressupostàries corresponents aquest servei i, a més a més, 
ha quedat clara avui la voluntat que ho continuarà fent.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. Per respondre els grups parlamentaris, durant un 
temps màxim de deu minuts, té la paraula el senyor Adan.

El director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies a tots els grups parlamentaris. Intenta-
ré donar resposta a cadascú d’ells. En primer lloc, al Grup Parlamentari de la CUP 
i a la diputada Reguant, miri, amb el tema dels agents rurals el primer que em vaig 
sentir molt molest soc jo. Estar a casa meva banyant el meu fill de dos anys i sentir 
tota una conversa del 112 a les notícies, com deu comprendre, el primer que se sent 
dolgut és el director del 112. Per tant, puc entendre que l’operadora es sentís dolguda 
i puc entendre..., perquè me’n vaig sentir jo, i més si, a nivell personal, sents, escoltes 
la teva veu, encara és més evident, que et pots sentir pitjor.

A partir d’aquí, què estem fent, intentem fer? Intentem fer que..., estem estudiant 
unes mesures de seguretat de transmissió de les trucades a altres organismes, eh?, 
ja siguin Mossos, cossos policials, ja siguin jutjats o altres entitats que tenen dret a 
tindre les trucades del 112. Estem fent una prova amb unes marques d’aigua, que són 
uns senyals d’àudio imperceptibles per al ciutadà però sí per a l’ordinador, i que 
identifiquen a qui les passem. I per tant, des del moment que fan un altre pas, queda 
clar que el 112 no l’ha passat a cap altre organisme.

Quant a comunicar-li al treballador el fet de que la seva trucada es passa a un 
altre organisme, ho estem analitzant; ho estem analitzant inclús a nivell jurídic. Per-
què sí que és possible que, potser, el treballador consideri que és millor tenir aquest 
coneixement, però no sabem segur si, al treballador, el posem en un risc.

I m’explicaré: moltes vegades, les trucades es passen a cossos policials que te-
nen diligències policials obertes. Amb qualsevol filtració podem posar en «entredit» 
una persona més, que és un operador. Si passem una trucada a un jutjat que té unes 
diligències prèvies obertes com a secret de sumari i hi ha una filtració, també, si 
l’operador ho sap, el posem en un risc. Llavors, a nivell jurídic estem analitzant si és 
més avantatjós o no, per a l’operador, comunicar-li que s’ha traspassat o no aquesta 
informació. El que sí que farem és vetllar per intentar que no passi el que va passar, 
perquè els primers que estem dolguts d’haver sentit aquella conversa en els mitjans 
de comunicació som nosaltres, d’acord?

Quant a..., això m’ho han dit diversos diputats. El 112 mai ha tingut contractat 
Ferrovial –mai–, nosaltres no. El 112 mai ha tingut com a empresa externalitza-
da Ferrovial. Hem tingut altres empreses, però Ferrovial no l’hem tingut mai.

Hem parlat d’externalització. Bé, jo és que m’ho he trobat fet. I això no és excusa 
perquè jo treballi per solucionar-ho. Però quan, inclús, hi havia un sistema mixt, els 
que depenien de l’Administració eren el 5 per cent, i l’externalització eren un 95 per 
cent. I, a partir d’aquí, el 2010, amb informes o no informes favorables o desfavora-
bles, es pren la decisió que es pren.

I quan a mi el mes de..., l’estiu de l’any passat hem de decidir si prorroguem o 
no prorroguem i si traiem una licitació nova o no traiem una licitació nova, dintre 
de les meves possibilitats, no hi havia la de no externalitzar-ho, perquè ho tenia pro-
hibit pel Parlament de Catalunya. Que treballem en aquesta línia? Ja els he dit que 
aquest any farem un estudi i que analitzarem què és millor. Però, fins al dia d’avui, 
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per part meva era una opció que estava vetada legalment, i que, per tant, no podia 
contemplar.

Quant a formació. També m’ha dit la diputada de la CUP, una formació molt més 
reglada. Treballem amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya a veure com po-
dem encaminar aquesta formació.

Ciutadans. El diputat Castel m’ha preguntat quin tipus de formació s’havia donat 
als treballadors. A mi em consta, i possiblement em deixaré alguna cosa o potser 
seré imprecís, que se’ls ha fet formació en plans d’emergència, en procediments ope-
ratius, en cartografia, en comunicació, i que, inclús, ja, aquest any, se’ls ha preguntat 
a ells quin tipus de formació volen, cosa que fins ara no s’havia fet.

Per tant, jo el que intento justificar és la meva feina, que no és ni millor ni pitjor, 
és diferent. Però jo he assumit una contracta que ja ha acabat, i el que intento és que 
la contracta nova funcioni millor. En algunes coses me’n surto i en altres no me’n 
surto, però intento sortir-me’n en algunes i crec que en alguna cosa hem millorat. 
Per tant, en formació es fan enquestes també als treballadors perquè després diguin 
si la formació rebuda ha sigut de qualitat o no ha sigut de qualitat i si ha sigut efi-
caç o no ha sigut eficaç. Que després hàgim d’analitzar d’una forma més detallada 
aquesta enquesta? Doncs, en prenem nota i ho farem.

Increment de personal. Sí que tenim baremat quines són les pujades del servei, i 
evidentment aquesta baremació comporta un increment de personal.

Quant a pressupostos, ja ho ha contestat el diputat Guinó. Possiblement vostè i 
jo no estarem d’acord en quines partides pressupostàries del Parlament de Catalu-
nya són més necessàries o no són més necessàries, aquest és un tema ideològic en 
el qual segurament discreparíem. Però el Departament d’Interior crec que ha fet un 
esforç molt important; crec que ha fet un esforç molt important en Mossos, en Bom-
bers, en el 112. Hem fet una renovació tecnològica de més de 500.000 euros, per 
tant, crec que... Bé, amb un pluriennal: 500.000 euros aquest any, 500.000 l’any que 
ve i 500.000 un altre. Són 1.500.000, en total, són pluriennals. Per tant, crec que sí 
que fem esforços per intentar renovar tecnològicament els serveis del 112.

Quant al Partit Socialista, el diputat Castillo. Bé, com jo, perquè ell també és 
advocat, sap que per a les modificacions contractuals primer necessiten informes 
jurídics. Bé, doncs, analitzarem si hi ha avantatges que puguem fer-los o no, i, en tot 
cas, si es poden fer, primer necessitarem l’informe pertinent de l’assessoria jurídica 
i ho sotmetrem al seu debat. Com dèiem, de Ferrovial no en tenim cap denúncia, 
nosaltres. I els treballadors sí que s’han subrogat al cent per cent –s’han subrogat al 
cent per cent–, perquè era una de les coses que més ens preocupava.

Me preocupa especialment, i si de cas ja ho podem parlar aquí o personalment, 
dos temes que ha parlat: el tema de que no s’incorporin a les bases situacions que 
poden atemptar contra els drets dels treballadors. Evidentment, nosaltres volem pro-
tegir els treballadors. Els temes de mobbing, la legislació general ja els aplica, però, 
si hem d’integrar-ho en un plec de clàusules, ho farem; és evident que no estarem 
per cap empresa que vagi en contra dels drets dels treballadors. I també em preocu-
pa que hagi comentat que hi hagi algun treballador que pugui cobrar diferent. Això 
ho preguntaré i analitzaré quina és la qüestió concreta, perquè a mi no em consta, i 
si realment és així, doncs, posarem remei a aquesta situació.

I allò dels dos centres: nosaltres sí que considerem que el sistema operativament 
és necessari perquè, bé, preveiem que donarem sempre un servei a totes les truca-
des. En el cas de que desgraciadament un dels dos centres caigués –per un atemptat, 
per un terratrèmol, per qualsevol circumstància excepcional–, tenim preparat l’altre 
centre, perquè està duplicat, a efectes de poder donar un servei uniforme.

Al diputat de Catalunya Sí que es Pot, el senyor Giner. Una mica també el que 
li deia abans a la resta de diputats: està concertat..., no hi podia fer més. Una altra 
cosa és que analitzem si podrem fer-ne o no podrem fer-ne, però a dia d’avui tenia 
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les mans lligades. Com els deia, l’estudi l’hem preparat..., «l’hem preparat»: l’estem 
preparant, i intentarem tindre’l al més aviat possible.

El nivell de satisfacció dels ciutadans, no sé quin deu ser l’últim any, però la dar-
rera enquesta d’Òmnibus ens donava un 89,9 per cent de satisfacció. Crec que per 
una empresa pública d’atenció de trucades és un percentatge de satisfacció alt –alt.

Estic d’acord amb vostè que s’ha de treballar per un conveni específic, tenen raó. 
Mirarem a veure com ho podem fer. És cert que els teleoperadors dels serveis del 
112 fan una feina molt específica, molt important, que no té per què equiparar-se, 
com deia vostè, amb una persona que ven ordinadors o..., no sé què ha dit. (Veus de 
fons.) Aspiradors. Per tant, és evident que ho hauríem de fer.

Com li deia, jo crec que alguna cosa hem millorat. No podem passar del zero al 
cent, però crec que amb la nova contracta alguna cosa hem millorat. Les guàrdies 
són retribuïdes; abans no ho eren. Anem fent passos. És un camí llarg, és una carre-
ra d’obstacles, a vegades, però anem intentant saltar-los i intentant fer camí.

Al senyor Villagrasa, del Partit Popular. Sí, és cert que amb ell he tingut alguna 
conversa personal i, bé, doncs, discrepem una mica del model del 112 en el sentit 
de la segona activitat. El primer que ens hauríem de plantejar és si tots els cossos 
d’emergències i seguretat de la Generalitat realment volen una segona activitat. Jo 
crec que és un debat que inclús ells mateixos el tenen internament, i, per tant, abans 
de traslladar-ho al 112 és una qüestió que inclús haurien d’especificar els cossos 
propis.

De complement específic, els treballadors del 112 sí que en tenen: un comple-
ment específic d’emergències, que no hi és, al del conveni operatiu.

I en formació, com vostè ha dit, perquè sigui més professionalitzada: hi treba-
llem. Ens agradaria, com deia vostè, que diferents membres de cossos de seguretat 
de la Generalitat poguessin donar formació, que mossos d’esquadra, bombers, gent 
del SEM pogués donar algun tipus de formació als operadors del 112. En això, ja 
hi estem.

Al senyor Lluís Guinó, de Junts pel Sí. Sí, al servei públic el control el tenim 
nosaltres, és un servei públic. Li asseguro que fem reunions constants, li asseguro 
que penalitzem l’empresa i li asseguro que intentem fer al millor possible un segui-
ment de totes i cadascuna de les coses que fan. Algunes amb més facilitat, altres 
amb més dificultats, però sí que considerem que el control l’hem de portar des de 
l’Administració pública.

I considero, com vostè ha dit, que el bàsic per als treballadors, en aquest cas de 
canvi de contracta, era garantir-los la subrogació total i amb les mateixes condicions 
laborals i d’antiguitat. Per això hem treballat, per això vam exigir a l’empresa que la 
subrogació fos en base a l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, i així ho hem fet.

Volia agrair a tots els grups del Parlament el to constructiu. I, bé, estic a la seva 
disposició per qualsevol altre suggeriment o per qualsevol altra qüestió.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Adan... (Carles Castillo Rosique demana per parlar.) Sí; 
molt breument, en tot cas.

Carles Castillo Rosique

És per aclariments, per... He tingut un lapsus, m’he equivocat: Ferrovial no..., en 
fi, és Atento i Grupo Norte.

Però jo el que volia, sobretot, era remarcar i posar de manifest, més que la subro-
gació al cent per cent de la plantilla, que això ja està molt bé, és que abans Atento 
tenia una plantilla de dos-cents i ara la plantilla que tindrà Grupo Norte, perquè ho 
diu el mateix Grupo Norte a la premsa, serà de 155. I, bé, aquesta diferència entenc 
que provocarà alguna qüestió en el servei. És això el que volia dir. És cert això de 
Ferrovial i, disculpi’m, ha estat un lapsus linguae.
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El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Bé, doncs, s’ha substanciat la primera compa-
reixença.

Farem un brevíssim recés de deu segons per acomiadar els dos compareixents, 
el senyor Adan i el senyor Egozcue, i tot seguit tindrem la següent compareixença.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i tretze minuts i es reprèn a dos quarts 

de cinc i quatre minuts.

El president

Reprenem la sessió amb el segon punt de l’ordre del dia.

Compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del Sistema 
d’Emergències Mèdiques, per a informar sobre la situació laboral 
dels treballadors del servei d’atenció a les urgències i emergències 
extrahospitalàries 061

357-00459/11

És la compareixença del senyor Joan Sala Sanjaume, gerent del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació la-
boral dels treballadors del servei d’atenció a les urgències i emergències extrahospi-
talàries 061. L’acompanya a la Mesa la senyora Anna Puig Marí, que és la directora 
de Desenvolupament Corporatiu.

I, sense més, doncs, té la paraula el senyor Sala Sanjaume per un temps màxim 
de quinze minuts.

El gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques (Joan Sala Sanjaume)

Gràcies, president. Senyors diputats, com ha dit el president, jo soc el gerent del 
Sistema d’Emergències Mèdiques. Com saben, és una empresa pública cent per cent 
del CatSalut, propietat del CatSalut, i que des del punt de vista funcional podríem 
dir que som socis, des del punt de vista de les emergències, amb el 112 pel fet de que 
hi ha una part concreta de la nostra activitat que és la que fa referència a la derivació 
de trucades del mateix 112, que quan és una emergència, diguem-ne, de l’àmbit de 
risc vital ens la deriven perquè nosaltres..., s’activin els recursos, no?

Però bàsicament el 061 CatSalut Respon, a part d’aquesta singularitat d’una pas-
sarel·la d’informació de quan el 112 té una emergència, som bàsicament un dispositiu 
sanitari no presencial, però sanitari al cap i a la fi. És a dir, l’encàrrec que nosaltres 
tenim del CatSalut és de ser una eina més dins de l’entramat de la sanitat, per tant, 
d’estar parlant de sanitat, parlant de medicines, estem al mig dels hospitals, al mig 
dels CAP, al mig dels CUAP.

I la gran característica, diríem, del que s’ha parlat fins ara és aquesta doble ves-
sant, per tant, de professionals: nosaltres fem bàsicament, des del punt de vista del 
061 CatSalut Respon, resposta a urgències sanitàries i a consultoria sanitària, i en 
el que els professionals que presten aquests serveis, per tant, han de ser qualificats: 
com es poden imaginar, són metges i infermeres que han d’interlocutar moltes vega-
des amb metges i infermeres de la resta de la sanitat, perquè al cap i a la fi formem 
part d’aquest contínuum assistencial, no?

Per tant, en aquest cas la figura de la teleoperació, tenint en compte aquestes 
característiques que els acabo d’explicar, és una figura en la que no recau el pes di-
rectament de la presa de decisió, sinó que és una figura de captació de trucada i dis-
tribució d’aquesta trucada dins de la mateixa central, on llavors hi ha un diferent en-
tramat de nivells, format per metges, infermeria, i dins de la infermeria i de metges, 
també diferents nivells en funció de la resposta, inclús temes ja més especialitzats, 
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com pot ser la coordinació del trasllat interhospitalari de pacients crítics, evident-
ment també amb personal de metges i infermeria. Per tant, aquesta és una caracte-
rística, diríem, fonamental del servei del 061 CatSalut Respon, no?

Quant a les condicions laborals d’aquest personal, metges i infermeres són pro-
pis, són personal que forma part del sistema, del sistema sanitari. I igual que la 
majoria, jo diria que la totalitat, de sistemes semblants, eh? –perquè no hi ha mai, 
en aquest tipus de serveis, dos sistemes que siguin exactament com dues gotes d’ai-
gua–, en el nostre entorn, diria ja inclús aquí, en l’Estat espanyol, i a Europa: doncs, 
una primera línia de rebuda de trucada i redistribució d’aquesta trucada amb tele-
operació.

Des d’aquest punt de vista, la teleoperació, en aquest cas, està contractada ex-
ternament amb l’empresa Ferrovial. L’empresa Ferrovial va guanyar la licitació al 
setembre del 2015.

I, pel que s’ha parlat aquí, i en funció de l’interès que s’ha despertat quant al 
tema de la formació, dir-vos que la formació per part, en aquest cas, del 061 cap 
als futurs integrants d’aquest servei és una formació en què ens involucrem des del 
punt de vista professional, és a dir, que és una formació que està molt adequada al 
servei que hauran de prestar aquests teleoperadors. Per què? Perquè una part molt 
important és el coneixement del propi sistema informàtic i de les pròpies dinàmi-
ques internes, que poden variar en funció d’una central o d’una altra central. I, per 
tant, aquí ens veiem en la necessitat i en l’obligació de fer una formació ad hoc per a 
aquell sistema concret, per a una regió concreta, per a unes finalitats concretes, no?

Si parlem d’hores, estem parlant d’uns mínims de cent vint hores abans d’ini-
ciar l’activitat, d’unes cent vint hores de formació; també, trenta hores de formació 
anuals, de formació, diguem-ne, continuada anuals.

I una altra de les característiques és que en el dia a dia aquesta gent no estan 
sols, són companys, per tant, des del punt de vista funcional. I hi ha una..., per tant, 
una continuïtat les vint-i-quatre hores del dia, amb una formació cas a cas, perquè 
en tot moment aquestes persones tenen la possibilitat de consultar a tres nivells, di-
guem-ne, o a quatre nivells, al voltant, eh? Estem parlant d’infermeria, estem parlant 
de metges, estem parlant de tècnics sanitaris i estem parlant, al final, també d’una 
estructura que, en aquest cas, és molt semblant al que seria una estructura hospitalà-
ria, pel fet de que hi ha un cap de guàrdia que al final, que és metge, és el que acaba 
prenent decisions, no?

Per què? Perquè el que parlem en aquell centre coordinador, que s’anomena cen-
tre coordinador sanitari..., doncs, es parla de malalts, de tractaments, de diagnòstics, 
hi ha accés a la història clínica personal de cada un dels pacients que truca. Per tant, 
estem parlant d’uns nivells de protecció de dades que entenc que és comprensible 
que tots vostès entenguin que s’hi han de prendre unes mesures extremes, en aquest 
sentit.

I que, a grans trets, podríem dir que el que es deriva d’aquestes activitats és un 
40 per cent d’activitat resolta sense mobilització de recursos, és a dir, en les que, a 
través d’una consulta sanitària, aconsella al viatger temes de vacunes, temes de la 
sida, temes de qualsevol tipus d’informació que pugui ser resolta. Això està estruc-
turat en forma de protocols internament, en funció de si hi ha de respondre la in-
fermera, ha de respondre el metge o inclús, últimament, doncs, ja amb el pas..., en 
pediatria, amb presència de pediatres a la sala, no?

Per tant, estem parlant d’una activitat molt sanitària, previsible; previsible quant 
al volum d’activitat. Perquè, de fet, la corba que segueix l’activitat és molt semblant 
a la corba amb gepa, diguem-ne, que segueixen les urgències hospitalàries. Això 
és una demostració més de que som una part més de la sanitat: disminueix a la nit, 
augmenta cap al migdia-matí, i un altre pic a la tarda. Per tant, aquí sí que hi ha 
una previsió quant a les ràtios de personal, etcètera, doncs, que ens fa poder ser-hi 
molt acurats.
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Tot i així, es fan cinc talls el dia d’activitat..., que reben des de tots els comanda-
ments intermedis, inclòs, doncs, un servidor, per saber..., si hi ha algun dia que per 
alguna causa no coneguda o imprevista hi ha un augment d’activitat inesperat, que 
després reaccionem ràpid. Hi han uns protocols establerts amb l’empresa adjudicatà-
ria perquè, quan passi això, la reposició de personal de teleoperació sigui immediata 
i que, per tant, s’hi pugui donar resposta, no?

Per tant, formació, ho hem aclarit, quant a..., des del punt de vista que, a més a 
més, es continua en el mateix dia a dia. L’activitat, que és planificada. Nosaltres en 
el tema de la segona activitat, que també ha sortit aquí..., de fet, en la part de metges 
i infermeres, ja forma part d’això. És a dir, dins del sistema d’emergències mèdiques, 
hi han metges que en un moment de la seva activitat acaben desenvolupant la seva 
funció en la central de coordinació sanitària, no?

Per tant, la segona part, que seria, doncs, bé, aquesta empresa adjudicatària quins 
camins segueix i com està, podríem dir, supervisada pel sistema d’emergències mè-
diques? I, en aquest cas, dir-los també que, establert en el plec de condicions, hi han 
unes valoracions trimestrals i anuals, que impliquen una sèrie de penalitzacions, si 
cal, o advertències quan siguin necessàries, i bàsicament amb un únic objectiu, que 
l’objectiu és prestar una bona assistència.

Quina és la bona assistència? De dos tipus: una, en podríem dir la més mecànica, 
que és que siguin contestades les trucades en un temps idoni, que no es perdin truca-
des. Però, evidentment, també hi ha d’haver una molt bona resposta qualitativa, que, 
en aquest cas ja depèn més del metge o la infermera, que és la capacitat professional 
per donar una bona resposta al dubte que ha pogut haver-hi i que la satisfacció de 
l’usuari sigui manifesta, no?

En aquest sentit, també tenim el plaer de poder-los comunicar, que a més a més 
és un tema recent, que en una enquesta de satisfacció qualitativa sobre el servei, 
els resultats han sigut uns resultats molt bons. Per part de la població consideren el 
servei del 061 CatSalut Respon com a un servei de molta satisfacció i de molta re-
solució.

I dir-los també que en el que també som molt curosos, per respecte, doncs, a to-
tes les parts d’aquesta cadena assistencial i de tots els treballadors que formen part 
d’aquesta tasca, és evidentment en la càrrega assistencial. És a dir, que el nombre de 
trucades que rep cada un dels teleoperadors no sigui el coixí perquè després no es 
perdin trucades, és a dir, que quan hi hagi un augment de trucades sigui a costa de 
que aquest teleoperador treballi més, no?

I, per tant, aquí sí que el que hem fet és establir unes ràtios perfectament deter-
minades en aquest tipus de serveis. Es calcula per..., però, bé, i això hi han milers i 
milers..., d’informació quant a la base de dades i els anys d’història, no? Perquè, clar, 
es treballa en aquest tema, doncs, des de l’any 90, per tant, tenim molta informació 
en aquest sentit: que el nombre de trucades mitjà no hauria de superar les catorze 
trucades/hora. Podríem dir que tenim una forquilla d’entre dotze i catorze, i que el 
que fem per intentar establir un cert coixí, eh?, d’oxigen perquè en cap moment esti-
guem en una situació d’absolut col·lapse, és marcar aquest límit en les deu trucades/
hora, no?

És a dir, que tots aquests augments de trucades que hi pugui haver en un moment 
determinat –per temes, doncs, de grip, temes de moments concrets que és evident ja 
no només al 061, sinó en tota l’estructura sanitària–, que hi hagi un augment d’acti-
vitat, doncs, que aquesta activitat es pugui resoldre amb increment de recursos, de 
manera que la ràtio de nombre de trucades/hora es mantingui i es pugui donar un 
bon servei, no?

Aquest servei, quant a la part més mecànica, dir-los que està al voltant del 0 per 
cent de trucades perdudes. És a dir, es reben una totalitat de 2 milions d’alertes/any, el 
que implica unes 5.400 trucades i escaig / dia, i el volum de trucades perdudes és del 
0,05 per cent, per tant, estem parlant d’un 5 per deu mil, diríem, de trucades perdu-
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des, no? Per tant, diríem que, d’aquestes tres potes, és la que ens mereix més atenció: 
nombre de trucades, ràtio de trucades per cada un dels, doncs, treballadors, i després 
el nombre mínim de pèrdua de trucades, per donar una bona satisfacció a l’usuari.

La part que fa referència a aquesta passarel·la que tenim amb 112 és d’una part 
molt estable dins del que és la feina del 061 CatSalut Respon. Estem parlant apro-
ximadament d’un 27 per cent d’emergències que, aquestes emergències, ja no són 
filtrades pel 061 perquè ja han sigut filtrades pel 112.

És a dir, aquí inclús en la manera d’identificar-se la diferència està clara: «112, 
emergències, digui’m.» I: «061 CatSalut Respon, soc Fulanito de Tal, en què puc 
ajudar-lo?» És a dir, nosaltres donem una part més freda de la sanitat, més de con-
sulta, més d’urgència no vital –que no vol dir «no important», però no vital–, i, en 
canvi, en els casos de risc vital en els que, diguem-ho així, i com deuen entendre, 
hi han poques coses a preguntar, perquè queda clar que el risc és vital, doncs, per 
temes que segueixen el protocol, aquestes trucades ens entren directament: ja no 
passen ni per la primera línia del 061, sinó que ja directament serveixen per activar 
el recurs necessari per fer aquesta assistència, llavors, al carrer, no?

Donar-los també, potser, dades. Amb relació a aquesta activitat, dèiem, un 40 per 
cent es resol sense mobilitzar recursos, és a dir, amb actuació sanitària verbal, eh?, 
i un 60 per cent, amb activació de recursos. I dins d’aquest 60 per cent d’activació 
de recursos, també cal tenir en compte que el que sempre crida més l’atenció, que és 
l’emergència, la gran emergència, el que en diem amb unitats de suport vital avan-
çat, és petit, és un 16 per cent, per sort, eh? És a dir que la majoria de casos no són 
grans emergències, i que el gran volum de l’actuació que fa, doncs, una vegada s’ha 
hagut d’activar un recurs, és al voltant del 73 per cent d’activació de recursos de su-
port vital bàsic, no? Això, quant a la continuïtat d’aquest servei.

Però pel que fa al que fa a la central de coordinació pròpiament dita, jo crec que 
he intentat resumir-los en aquests dos o tres punts que crec que són d’interès, sobre-
tot enllaçant-ho una mica, també, amb el que ja s’havia parlat en la compareixença 
prèvia, que entenc que pot ser també d’interès en aquesta, no?

Quant a les condicions de coses més concretes de la teleoperació, doncs, es res-
pecten els descansos recomanats d’un cap de setmana cada quinze; en què cada hora 
hi ha un nombre determinat de minuts per poder fer el descans –això, de forma re-
glada–, descansos cada hora independentment de l’activitat que hi hagi hagut. Que 
evidentment vetllem perquè qualsevol cosa que pugui ser susceptible de que les ins-
tàncies tècniques, en aquest cas en matèria laboral, interpretin de que no es fa bé, 
nosaltres considerar-ho a l’hora també de posar condicions a l’empresa adjudicatària 
perquè compleixi el que ha de complir.

I, si els sembla, jo, fins aquí la intervenció. I, en tot cas, si alguna cosa ha quedat 
pendent, l’aprofitaríem en cas de que hi hagués alguna intervenció per part d’algun 
dels senyors diputats.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Sala. Obrim el torn dels grups parlamentaris amb la inter-
venció del grup sol·licitant, la CUP - Crida Constituent, i en el seu nom té la paraula 
la il·lustre senyora Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Bé, moltes gràcies. Gràcies per la compareixença i per l’explicació. Jo crec que 
també podem anar una mica més enllà. Jo li faré algunes preguntes i algunes consi-
deracions. Perquè vostè ara parlava, per exemple, del tema de la revisió o del segui-
ment de les condicions dels contractes o de les contractes, i a mi m’agradaria saber 
exactament què fan quan detecten irregularitats. Perquè els treballadors del 061 han 
denunciat sistemàticament irregularitats, i, en canvi, la concessió, de moment, con-
tinua sent a Ferrovial.
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Però si mirem també en altres espais, ja no només en el que és el centre de 
control o el que seria l’atenció més de teleoperador, veuríem com des del servei 
d’emergències mèdiques la sensació és que no hi ha hagut seguiment dels contrac-
tes d’adjudicació per al seu correcte compliment. Perquè ja no és només el 061, sinó 
que tenim denúncies d’incompliment de condicions de contracte en el servei d’am-
bulàncies. Tenim reiterades denúncies d’incompliment i aquí no passa res; de fet, 
amb denúncies que els treballadors porten a judici en què guanyen els treballadors, 
i quatre mesos més tard tornem a estar igual, on l’empresa torna a vulnerar exacta-
ment el mateix.

I aquí el servei d’emergències alguna cosa hi ha de dir, perquè és la responsable 
d’aquest servei. Després entraríem a si necessàriament l’ha de subcontractar o no, 
que jo ja li dic que per mi i per nosaltres no. Però és que, si el subcontracta, com a 
mínim, que ho faci bé. O si no, es demostra que la subcontractació el que facilita és 
això: que és l’incompliment sistemàtic de les condicions dels contractes i on l’Admi-
nistració pública no té cap mena de capacitat, fins que no s’acaba el contracte, per 
revisar-ho.

És a dir, avui tenim la notícia dels treballadors de transport sanitari de Catalu-
nya, que fa, això, quatre mesos que van guanyar un judici, i tornen a estar igual. 
Tenim la situació dels treballadors del 061, que, com ja li he dit, han denunciat sis-
temàticament..., a part de que, aquí sí, no?, el 061 gestionat per empreses de dubtosa 
si més no credibilitat, o de dubtosa manera d’operar.

Tenim, en el cas de les empreses de transport sanitari subcontractades –i, per 
tant, el servei d’emergència mèdic n’és l’últim responsable–, empreses que no ren-
ten la roba dels treballadors, malgrat que existeix una sentència on es diu que 
s’ha de rentar la roba; incompliment en les condicions d’habitabilitat de les bases 
de les ambulàncies. Tenim diferents processos on són els mateixos treballadors 
d’aquestes empreses que ho denuncien i, en canvi, no passa res, o aparentment no 
passa res. Llavors, per això a mi m’agradaria saber exactament què fa el centre de 
control per solucionar aquestes denúncies, o què fa de cara a l’empresa adjudicatà-
ria, etcètera, per millorar això.

Però més enllà d’això, vostè parlava..., o sigui, de la mateixa manera que jo deia, 
no?, que el 112 és un servei bàsic, el servei d’emergències mèdiques també és un 
servei bàsic, i hauria de ser essencial. De fet, en aquest Parlament, en una resolu-
ció vam aprovar que el servei d’emergències mèdiques era essencial, el que passa, 
que és una resolució que acaba sent una simple declaració, però que hauria de ser 
essencial.

I vostè parlava del personal propi, però que també ens trobem que seguim sub-
contractant, i fa menys d’un any obrim tres bases noves i el personal que agafem 
continua sent subcontractat: la base del Broggi o a Sabadell... És a dir, acabem..., 
en lloc de complir o de dotar-nos de personal propi, de realment dotar el servei 
d’emergències mèdiques de suficient personal amb capacitat per operar, el seguim 
subcontractant.

I a mi m’agradaria saber si acaben sent les limitacions establertes, i si són les li-
mitacions establertes, doncs, aquí, al Parlament, potser tenim la capacitat o hauríem 
de tenir la capacitat de modificar-ho; llavors, que algú ens ho digui i ho modifiquem. 
O què és exactament?, per què en lloc d’augmentar en plantilla seguim subcontrac-
tant, amb el que comporta? Pel que jo deia: perquè hi ha sistemàtiques denúncies de 
treballadors i treballadores, on les seves condicions, o per l’empresa adjudicatària o 
pel mateix servei d’emergències mèdiques, no es compleixen.

Jo crec que aquí, si el que volem és donar un servei de qualitat pel que és, per-
què és un servei bàsic i essencial, perquè respon a necessitats d’emergència de perso-
nes concretes, cal que d’alguna manera trobem la solució, i que no ens limitem a 
bones paraules o a grans propostes que després, a l’hora de la veritat, no es com-
pleixen.
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Perquè, de fet, per exemple, arran de l’accident de Freginals, alcem com a pla o 
mesura d’intervenció..., només va deixar, no?, uns baguls amb material a les bases. 
Havia promès una sèrie de vehicles especials per a actuacions amb múltiples vícti-
mes, però no acabem de tenir clar si s’ha dissenyat algun pla d’actuació en emergèn-
cies d’aquesta magnitud o no. Si això s’ha fet, socialitzem-ho, vull dir, que hi ha una 
part de coses que és arran de situacions concretes on es fan grans..., o es fan anuncis 
de solucions, perquè és evident que quan hi ha un..., que hi poden haver problemes 
i coses que mai hem previst, o que mai havien passat, i, per tant, a partir d’aquí hi 
hem de posar solucions, però llavors expliquem-les.

Per tant, en certa manera, no?, és a dir, més enllà de la gestió concreta del per-
sonal del teleoperador, que ja ha sortit, hi ha d’altres coses al servei d’emergències 
que en el fons per nosaltres van en el mateix..., perquè realment dotem i treballem 
perquè el servei d’emergències mèdiques sigui un servei bàsic i essencial, i que, per 
tant, la gestió i el seguiment públic que en fem sigui realment públic, i, per tant, si-
gui el SEM qui es responsabilitzi del nivell assistencial, del nivell econòmic i del 
nivell laboral de tothom que està implicat en el servei d’emergències mèdiques.

Amb això, jo aquí ho deixaria. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Reguant. En el nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. En primer lloc, agrair la compareixença del senyor Joan Sala 
Sanjaume i de l’equip que porta amb ell. Miri, jo començaré igual que abans: al 
darrere d’un 012 o al darrere d’un 061 hi ha persones, hi ha emergències, hi ha rapi-
desa. Sí que quan parlem del 061 ja parlem d’un àmbit professional dintre de l’àmbit 
sanitari, que la gent que ha de tenir aquesta atenció té una preparació, però sí que 
voldríem saber diverses coses que ens han sorgit arran de l’explicació. I també és bo 
poder fer el procés de veure què passava altres anys, no? Vull dir, perquè de vegades 
podem veure d’on venim, per què estem on estem, i per què, per desgràcia, moltes 
vegades no arribem on ens agradaria estar a tots, i dic «a tots», perquè...

I també vull fer una reflexió, no? Abans he sentit com es barrejava per part del 
portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí el tema de la teleassistència, quan 
tots sabem que la teleassistència també és una trucada d’emergència amb aquell bo-
tonet que té la tercera edat, que pot assolir-la amb aquest. Però moltes vegades jo 
també faria el procés de vergonya pròpia com a institució quan parlem de la Gene-
ralitat de Catalunya, perquè la majoria d’ajuntaments donen i ofereixen aquest ser-
vei perquè avancen els diners on una altra administració, que és la Generalitat, no 
arriba. Pensi bé, abans de posar-se banderes i medalles, el que estem dient, i més 
quan ho diem en una comissió.

Dit això –dit això–, quan parlem de les trucades perdudes, ens ha preocupat molt 
una cosa. Ha dit que era un 5 per cinc mil? (Veus de fons.) Cinc per deu mil. Quin 
procés es porta quan tenim trucades perdudes i ens adonem que han passat?, per-
què parlava d’aquelles catorze trucades en una hora. Es fa una retrucada? Hi ha una 
preocupació? Tenim un seguiment, a veure si ha pogut assolir-ho en un altre telèfon 
d’emergència? Això per una banda.

Una altra pregunta que ens preocupa, no només perquè ja entrem en una època 
d’estiu on tenim altres col·lectius dedicats a l’emergència, no?, com poden ser Bom-
bers, ADF, Agents Rurals i altres..., però també sabem, davant d’una catàstrofe on 
pot haver-hi una mobilització també per part del 061, quin seria el temps de reacció? 
Quin volum de mobilització podríem tenir si en un moment donat surt davant una 
catàstrofe? Quin seria el volum dels efectius que podrien estar mobilitzats?

Quin és el coneixement, també, quan parlem..., sabem que, quan parlem de l’àm-
bit de la formació, parlem de professionals, com deia abans, de l’àmbit sanitari. Però 
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quin coneixement –també, com dèiem abans– poder els conductors tenen de l’àmbit 
urbà, de la trama? De quins són els centres on poden derivar en base a l’especiali-
tat que en aquella primera atenció fan amb un possible afectat davant d’una emer-
gència?, el coneixement que tenen de a quin centre el derivem perquè pugui tenir 
la millor assistència? Aquesta preparació es té de forma continuada? Entenem que 
hi ha centres que canvien els seus graus d’especificació i tenen obertures de nous..., 
dintre d’un hospital pot haver-hi una innovació d’un centre..., del d’Olot, per exem-
ple. Doncs, sabríem on derivar-lo? Està actualitzada aquesta base de dades en base 
al que ofereix la sanitat per a un coneixement també del 061 per a aquestes deriva-
cions?

Miri, si s’han denunciat irregularitats –hi ha hagut alguna diputada que n’ha fet 
esment, a nosaltres ens n’han arribat–, si hi ha denúncies d’irregularitats, si s’han 
denunciat, quines mesures han pres vostès?

Entenem, també, que tenim l’exigència davant de subcontractes d’exigir mínims; 
ja no dic màxims, però els mínims són que aquells treballadors que una subcontrac-
ta dediqui a un servei com pot ser aquest..., mínimament hem de tenir les garanties 
que aquests treballadors estan contractats de manera formal, que se’ls paga i se’ls 
retribueix segons la seva classificació. Entenem que hem de tenir una cura de com 
gestionem? Perquè firmar una subcontracta és molt fàcil; després com i de quina 
manera es gestiona i amb quin personal me’l gestionarà, jo crec que la responsabili-
tat, i corresponsabilitat de l’Administració, seria poder també poder posar el punt de 
mira envers aquest personal, que és clau, perquè en realitat és qui ens estarà donant 
solució, estarà fent la feina, i estarà assumint la càrrega també d’un servei.

I, com li deia abans, i no em cansaré de dir-ho, a darrere hi ha persones, hi ha 
emergències, i, en molts de casos, vides. Vull dir, creiem que la prioritat..., hem de 
tenir la prioritat en aquesta qüestió.

Miri, per acabar, no m’allargaré gaire, però el nivell d’exigència d’una empresa... 
Vostès han fet algun estudi dels subcontractes, quin tractament intern donen als 
seus treballadors? Ja no parlo del contracte, ni com estan assegurats, ni en quina 
categoria laboral, ja no parlo de tot això; parlo de quin és el tractament. Han fet una 
enquesta? Igual que fem enquestes, també, de com és atès el 012 o el 061, i quin és 
el nivell de satisfacció, jo crec que també la responsabilitat per conèixer verdade-
rament allò que moltes vegades subcontractem poder seria fer un nivell d’enquesta 
dels treballadors, encara que no fossin nostres. Per què? Perquè sí que depenen d’una 
subcontracta que és nostra.

Dit això, sentit comú, responsabilitat en la gestió, i cura –cura– també des de 
l’Administració per defensar no només un servei de qualitat, un servei professio-
nal, sinó també un servei que garanteixi que els seus treballadors estan tractats com 
qualsevol altre.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la 
paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. En primer lloc, agrair al senyor Sala Sanjaume, doncs, les 
explicacions que ens ha donat. Felicitar-lo pels resultats de l’enquesta de satisfacció. 
Però, en fi, també vull recordar que avui estem aquí per parlar de les relacions labo-
rals del 061, i, abans, de les relacions laborals del 112. Per tant, intentaré centrar-me 
en el tema exclusivament de les relacions laborals, de la part social de l’empresa. 
Hi ha altres qüestions de funcionament del 061 en les que avui no entraré, però que 
també podríem discutir o també podríem parlar del tema.

No dubto, tampoc, de la bona voluntat per part de l’Administració de la Genera-
litat, en fi, de millorar, igual que abans amb el 112, les relacions laborals dels treba-
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lladors i les treballadores. Però és veritat que tenim, de nou, una adjudicació a una 
empresa privada, que la meva sensació és que no acabem de controlar prou com 
tracta en aquest cas els treballadors i treballadores. I entraré en algunes concrecions.

Ferrovial –ara sí, Ferrovial– té una quinzena de treballadors i treballadores amb 
contractes eventuals, mes a mes, actualment. Si no m’equivoco, Inspecció de Treball 
també està en el tema. I Ferrovial ha informat els treballadors i treballadores que 
pretén fer algun indefinit però en caps de setmana. Això es planteja a més a treba-
lladors que fa quasi dos anys que treballen amb contractes a tope d’hores, trenta-vuit 
hores i mitja més les hores complementàries, dites «complementàries». Això què 
implica? Home, que de partida falta personal d’estructura per poder cobrir els tres 
torns, entenc jo. És a dir, hi ha un dèficit estructural al 061 per poder cobrir matí, 
tarda i nit. Això, en primer lloc.

En segon lloc, no es paga –i això ho han dit també abans– el plus d’emergències 
acollint-se al mateix plec de clàusules del SEM. Hi ha una moció aprovada, que 
també se n’ha fet esment, on diu que la Generalitat ha de considerar com a servei 
d’emergència, i per tant treballadors d’emergència, els treballadors també del 061, 
i, per tant, haurien de tenir, en puritat, si tenen aquesta consideració d’emergències, 
haurien de poder cobrar també aquest plus d’emergències. Però no se’ls considera 
d’emergències per cobrar el plus, perquè quan volen fer vaga sí que se’ls envia una 
carta advertint-los que són d’emergències i que, per tant, no tenen dret a fer vaga.

Problemes amb la figura del supervisor de sala, de la supervisió de sala. Bé, per 
exemple, conec la situació de Reus i l’empresa adjudicada sap perfectament que té 
una baixa de llarga durada amb el supervisor de sala, i no la cobreix. Això entenem 
nosaltres que provoca una indefensió al treballador, que vostès saben que hauria 
d’informar-ne als supervisors de sala, i ara mateix, per qualsevol cosa, ha d’infor-
mar a coordinació del torn on es trobi i aquest company ha de remetre la informa-
ció de la qüestió que sigui a planificació o on correspongui. No se’ns escapa que 
les baixes i la documentació també s’han de fer amb aquest sistema; per tant, no es 
compleix ni es respecta el dret a la confidencialitat, de facto, amb els treballadors.

No hi ha un reciclatge en formació dels gestors, i al concurs també s’exigia.
Els comentava abans allò de la manca de personal, el dèficit estructural que hi 

ha, no? Actualment, al juny, no es cobreixen posicions per manca de personal. Hi ha 
una relació de descobertes en coordinació, i el treballador, per tant, treballa sense 
coordinació i sense supervisió, que no es cobreixen.

En definitiva, no vostès, sinó l’empresa adjudicatària..., no parlo de la Generalitat 
ni de vostès, però sembla que les empreses adjudicatàries... I anem al principi, no?, 
del que comentàvem, del dubte que tenim d’adjudicar d’aquesta forma a les empre-
ses privades, que tenen, lògicament, la intenció de guanyar diners, és absolutament 
lògic. Però sembla que aquestes empreses no s’han assabentat del tipus de treball del 
que estem parlant i que desenvolupen aquests treballadors i treballadores.

En el tema dels contractes eventuals, per exemple, Ferrovial amenaçava..., és a 
dir, deia: «Home, encara esteu bé, perquè, en puritat, hauríem d’acomiadar cada sis 
mesos.» No entenc com casa això amb la necessària formació i rodatge, experiència 
que cal, en una empresa com aquesta, que cal que tinguin els treballadors. És a dir, 
si cada sis mesos haguessin de renovar..., clar, no estem parlant de vendre aspirado-
res, com es deia abans, sinó d’atendre trucades d’emergència.

Jo crec que no s’assabenten del tipus de treball que desenvolupen pel tema de la 
formació; pel tema de l’experiència necessària; pel màxim d’urgència, en noranta se-
gons, cobris o no el plus d’emergència; trucades que es produeixen setanta-cinc 
segons després de l’anterior –s’ha de produir, entre una trucada i una altra, també un 
temps, un compàs d’espera, perquè la persona pugui descansar. Doncs, per culpa de 
que el sistema Sitrem és molt antic, també, i a vegades no acaba de funcionar bé..., 
en fi, qui tenia aquest sistema Sitrem, tothom que el tenia ja l’ha canviat; aquí, a la 
Generalitat, seguim amb el sistema Sitrem.
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No poden deixar de mirar la pantalla. No poden aixecar-se a anar al lavabo –no 
poden aixecar-se a anar al lavabo–, perquè no poden deixar la posició descoberta. 
I, en tot cas, la informació que tinc és que han de demanar permís per anar al la-
vabo.

I, en fi, jo crec que la conclusió és que la Generalitat de Catalunya s’hauria de 
plantejar fer com d’altres comunitats autònomes i reconèixer amb tots els ets i uts 
aquests treballadors i treballadores com a gestors i personal d’emergència. Jo crec 
que això és absolutament bàsic. I, hi insisteixo, hi ha una moció aprovada per aquest 
Parlament que va en aquest sentit.

Jo, algun dubte que tenia, que m’ha quedat per solucionar..., si el trobo. (Pausa.) 
D’acord, jo els volia preguntar: en el tema..., el primer filtratge que es fa a la trucada 
el fa l’empresa adjudicatària, el segon filtratge el fa el mateix SEM. Amb aquest fil-
tratge, la meva pregunta és –ho fa un sistema, el sistema Sitrem aquest, automàtica-
ment–: és possible enganyar el sistema que supervisa aquesta primera capa, aquest 
primer filtratge? És possible enganyar-lo d’alguna manera, tècnicament? (Veus de 
fons.) Bé, després m’ho contesta. I com es controla el temps d’operació i el d’aten-
ció, perquè després s’ha de facturar sobre això. Hi ha algun control sobre el temps 
d’operació i el d’atenció?

I després comentar-los, en un altre ordre de coses, també, respecte de l’edifici on 
està ubicat el SEM, a banda d’alguna qüestió legal que s’ha produït, el que tinc entès 
és que és un edifici que està considerat malalt i que no guarda les condicions ade-
quades, que no és adequat perquè hi treballi la gent que hi treballa durant set dies la 
setmana, vint-i-quatre hores el dia.

Res més. Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Bé, benvinguts i gràcies per la seva compareixença. Sembla la segona part de la 
pel·lícula, el que direm, perquè bàsicament podria agafar el que he dit abans i tor-
nar-ho a repetir.

No hi ha gaire diferència: tornem a trobar un altre servei bàsic que té una con-
cessió, i lògicament l’empresa opta pels seus beneficis, llavors, per sobre inclús del 
mateix servei, perquè l’accionista, l’accionista, l’accionista, Florentino Pérez –por 
encima, que alguno cabrá por ahí– el que vol són beneficis. I, al final, qui acaba pa-
gant això són els treballadors.

I tot el que he dit abans ho podríem resumir dient que és una política que els al-
tres governs han usat en diversos punts, amb l’agreujant, potser, en aquest cas, que 
hi ha una denúncia per part d’alguns sindicats de que hi ha un incompliment de 
conveni.

Llavors, la pregunta és molt similar, perquè jo crec que és com la base, de la pre-
gunta, diguéssim, que hem fet abans al director del 112: realment estem aquí perdent 
el temps? O hi ha capacitat per part del Govern per actuar quan hi ha un incompli-
ment de conveni? O, bé, en tot cas, això s’haurà de denunciar judicialment i quan 
acabi el judici ja, això, Ferrovial serà, potser, una altra empresa, no?

Llavors, clar, aquí el tema està en quina capacitat hi ha per actuar? Si no n’hi 
ha cap, quin nyap que hem fet de concessió –si no n’hi ha cap. I realment si es pot 
confirmar, des de la gerència o la direcció del SEM, o desmentir el que diuen els 
mateixos treballadors de que s’incompleix el conveni, de que hi ha un 20 per cent de 
contractes fraudulents, de que no els deixen aixecar ni per anar al lavabo, si es pot... 
Perquè són greus, aquestes acusacions. I caldria, en concret, dir si això es produeix 
o no es produeix, i aquí ja potser tenim un conflicte d’interessos, i dir si actuarem o 
no actuarem, davant d’aquesta situació, i quina capacitat tenim per actuar.
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En tot cas, a vegades, els missatges i els aprenentatges són senzills. Crec que el 
que estem és davant d’un nyap administratiu dels últims anys, que potser vostès se 
l’han trobat un cop han arribat a la gerència o a la direcció, i que això hauria d’aca-
bar. Perquè el senyor que està amunt, amunt, amunt i que només vol beneficis de les 
seves accions al final fa pagar a treballadors i treballadores, siguin del 112 o siguin 
del SEM, perquè són empreses que viuen de l’explotació, únicament de l’explotació 
laboral, i també de la penyora en qualitat de serveis tan importants com en 112 o 
el SEM.

El president

Moltes gràcies, senyor Giner. En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidente. Agradecer la presencia del señor Joan Sala. Y varios co-
mentarios rápidos. Por lo que yo me puedo quedar más tranquilo es que, al final, 
usted comenta que cada trabajador, a la hora de consultar la emergencia, pues tiene 
cuatro escalas de profesionales a los cuales realizar la consulta. Pero, como comen-
taba, la petición de la comparecencia hacía referencia a la situación laboral de los 
trabajadores. Yo le haré cuatro preguntas muy esquemáticas y a ver si me puede 
contestar.

Primero, la coordinación con el 112, ¿cuál es? ¿Tienen fallos de coordinación? 
¿Ha habido algún aspecto concreto con el 112 con el cual tienen problemas de coor-
dinación?

Las llamadas perdidas –antes se ha comentado–: a mí me preocupa porque, aun-
que solo sea un 5 por mil, ese 5 pueden ser llamadas urgentes y de emergencia. ¿Cómo 
se puede recuperar ese 5 por mil que se pierde en las llamadas de emergencia?

Parece ser que, y es verdad, que además ha sido públicamente, que varios tra-
bajadores se quejan de la precariedad laboral. Cuando se comparan con los sueldos 
del Ayuntamiento de Barcelona, dicen que están a la mitad del sueldo de un traba-
jador del Ayuntamiento de Barcelona. Se quejan de que el 061 al final aborda tam-
bién las urgencias hospitalarias desde el mes de febrero, y parece que eso satura un 
poco lo que es el trabajo de las personas que están atendiendo telefónicamente las 
emergencias.

Y luego parece ser..., hace poco pudimos saber que los trabajadores suspendían 
en la evaluación de salud laboral respecto al 061: 275 trabajadores habían fallado en 
el test de bienestar laboral, y parece ser que, sobre una valoración de veinte condi-
ciones laborales, doce –doce– eran negativas. Me gustaría saber qué hay de cierto 
en este informe.

Y parece ser, también, que el 31 de agosto vence la contrata. ¿Cuál es la impre-
sión que tienen ustedes de la renovación o no de la actual concesión?

Y, sobre todo, nos gustaría que nos explicase qué hay de cierto en esta evalua-
ción, en la cual parece ser que las condiciones laborales de los trabajadores suspen-
den, y, sobre todo, en doce de las veinte condiciones a las cuales están sometidos.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. En nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Gràcies, senyor Sala i senyora Puig, per acompanyar-nos en 
la comissió i per donar-nos les explicacions corresponents. De la seva intervenció i, 
ateses les inquietuds formulades pels grups parlamentaris, sí que ens agradaria sa-
ber o que ens expliqui, atès que la concessió, el contracte, s’acaba properament per 
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part de la teleoperadora, del contact center, quina és la perspectiva de la direcció del 
Sistema d’Emergències Mèdiques respecte al nou servei.

Hi ha voluntat, per exemple, si es torna a treure a concurs, d’incorporar clàusules 
de caràcter social en aquest concurs? Hi ha intenció o interès en que determinades 
clàusules que hi havia en l’anterior concurs variïn o canviïn, atesos els diferents pro-
blemes que han anat sorgint els darrers temps? Aquesta seria una qüestió que ens 
agradaria que ens aclarís, atès que és una preocupació no només dels mateixos tre-
balladors, que els l’han manifestat en diferents ocasions, sinó, com a vist, per part 
dels diferents grups parlamentaris.

Des de Junts pel Sí el que volíem era posar en valor, de tota manera, aquesta do-
ble direcció i aquest doble àmbit del servei, i el fet que a nosaltres ens dona plenes 
garanties la qüestió que té a veure més directament amb l’àmbit de la salut i amb 
l’àmbit assistencial.

La cartera de serveis que el SEM d’alguna manera gestiona i ofereix als usuaris 
nosaltres entenem que és una cartera de serveis prou completa, distribuïda territo-
rialment d’una forma correcta i de forma equilibrada. Probablement, és possible 
que en algunes zones del país, però sobretot per qüestions de la mateixa estructura 
territorial del país, sigui més dificultós arribar-hi amb les mateixes garanties i amb 
la mateixa qualitat del servei, per la mateixa estructura, hi insisteixo, territorial del 
país. Però és cert que no hi ha massa diferències, o no es detecten diferències, entre 
el servei ofert, des de la perspectiva sobretot assistencial i mèdica, a la ciutat de Bar-
celona i a la corona metropolitana de la que hi pugui haver en els altres municipis de 
la Catalunya interior o de la Catalunya a les comarques.

És a dir, per pròpia experiència, els alcaldes sabem que en la resposta del 061 és 
probable que en alguns moments hi hagi hagut alguna dificultat de tipus de localit-
zació, però el que és evident és que el servei assistencial, el servei clínic i el servei 
de consulta prèvia i, fins i tot, en alguns casos, i tot i que vostè ha dit que eren cer-
tament excepcionals, tot el que eren emergències pràcticament de vida s’han resolt 
de forma prou correcta. Per tant, el balanç en l’àmbit estricte del que li deia respecte 
a l’assistència mèdica i l’assistència clínica..., en fem una bona valoració i un bon 
balanç.

És possible, també, que, com en l’anterior compareixença, hi hagi unes diferèn-
cies de caire teòric i de caire doctrinal, fins i tot, respecte si l’externalització del 
servei o la internalització del servei és l’opció més adequada. Ambdues propostes 
són defensables i ambdues propostes tenen beneficis, i segurament també tenen al-
guns defectes: dependrà de la priorització del servei, de l’eficiència en la, segura-
ment, utilització dels recursos, que esdevindrà més o menys eficient aquest servei, i 
que es podrà valorar amb més mesura i amb més criteri sobre si realment és millor 
l’externalització o la internalització del sistema. En ambdós casos, hi insisteixo, és 
perfectament possible trobar proves o, d’alguna manera, exemples d’ineficiència o 
d’eficiència, independentment del tipus de funcionament.

Per nosaltres és molt important que ens pugui explicar quines seran les condi-
cions i quines clàusules, d’alguna manera, s’incorporaran en el nou contracte. És 
important saber que la formació, en aquest cas clarament, és contínua, és adequada 
a les persones que treballen en el servei –metges, infermeres i tot el personal clínic 
que en aquest moment dona aquesta feina.

I certament, al tractar-se d’una feina tan específica i d’uns horaris també tan es-
pecífics, és bo que d’alguna manera, també, des d’un punt de vista laboral aquests 
treballadors tinguin les compensacions necessàries, perquè es tracta d’una feina, hi 
insisteixo, que no és una feina habitual, no és una feina ordinària, i no són horaris 
que són els habituals ni els ordinaris, fins i tot en altres companys del sector de la 
salut.

Nosaltres defensem que es dona un bon servei, que totes les polítiques públiques 
necessiten i mereixen una avaluació, i aquesta avaluació, que ha de ser interna, se-
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gurament, ha de servir perquè el departament, en aquest cas el de Salut, desenvolupi 
el que correspon al Departament d’Interior en l’àmbit del 112, que és que hi hagi 
un control de funcionament, hi hagi avaluacions cada cert temps, i que, d’aquestes 
avaluacions, en sorgeixin uns diagnòstics i unes propostes de millora que facin que 
el servei funcioni.

I és bo, també, que els usuaris del servei puguin donar la seva opinió a les en-
questes corresponents, i que, amb el resultat d’aquestes enquestes, el departament 
sigui, d’alguna manera, sensible a poder incorporar algunes de les dificultats o les 
inquietuds, més enllà evidentment de les propostes que han fet els grups parlamen-
taris, tenen en la mesura del possible, d’aquestes enquestes, en les que els usuaris 
responen de forma molt sincera, la majoria de vegades, si el servei ha estat satisfac-
tori o no ha estat satisfactori.

En totes aquestes propostes, ens agradaria que ens expliqués quins controls des 
del departament, i des de la gerència i des de la direcció vostès poden exercir, més 
enllà de les genèriques, pel que fa als contractes de concessió. I li reitero, sobretot, 
que ens expliqui quina és la previsió per al futur contracte, per tal de que tots els 
grups parlamentaris puguin tenir coneixement de quines són les seves prioritats des 
d’aquesta perspectiva.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. Per respondre als grups parlamentaris, té la parau-
la el senyor Sala Sanjaume.

El gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques

Bé, moltes gràcies. Intentaré anar per ordre i agafant el que he considerat que era 
d’interès per a vostès, no?

En la intervenció de la diputada Reguant, de la CUP, bàsicament dues puntua-
litzacions, que fan referència també a altres qüestions que han sortit en la resta. El 
mecanisme de control hi és, el mecanisme de control hi és bàsicament en dos grans 
conceptes: el concepte «penalització» i el concepte «variable». És a dir, que hi ha 
una part de la facturació, diguem-ne, del servei que està subjecta a complir uns re-
quisits variables en la que, si no s’assoleixen, doncs, evidentment, l’adjudicatari no 
cobra, diguem-ho així; que, a més a més, s’han aplicat, és a dir que s’han aplicat, és 
a dir que tant penalitzacions com no compliment de les variables, i que..., per tant, 
la facturació final s’ha vist, per part d’ells rebaixada, i que dins de l’estructura que 
tenim en el Sistema d’Emergències Mèdiques quant als comandaments intermedis, 
de cada una de les àrees reporten aquests incompliments perquè puguem anar tots 
amb la cara ben alta de que el control es fa d’una manera coherent, no?

Pel que fa a les subcontractacions, els volia fer una observació perquè, clar, en el 
cas de les unitats assistencials, les unitats mèdiques, diguem-ne, no?, que estan..., i 
que vostè ha fet referència a tres unitats. Clar, del mateix sistema sanitari, estem par-
lant d’hospitals que formen part de la xarxa sanitària, i, per tant, ja des del principi 
d’aquest tipus d’activitat no es parla tant de «subcontractació», sinó de «convenis de 
col·laboració». És a dir, parlar de que el Sistema d’Emergències Mèdiques, en fi, tin-
gui una subcontractació, per exemple, amb l’Hospital Moisès Broggi, no és el con-
cepte que nosaltres considerem, perquè els convenis a què s’arriba són acords d’una 
sèrie de condicions, amb una sèrie de professionals que han de passar uns requisits i 
que són professionals que són del sistema sanitari d’aquests hospitals.

Amb relació als incidents de múltiples víctimes, aquests dispositius hi són, eh?, hi 
són a tot el territori. Sí que és veritat que en algun moment determinat hi han hagut 
discrepàncies sobre coses concretes, tècniques, sobre aquest tipus de material, però 
els dispositius estan a tot el territori. I, en qualsevol cas, a accidents de múltiples víc-
times, incidents de múltiples víctimes, i que, de fet, n’hi han hagut, per desgràcia, 
últimament, doncs, s’hi ha pogut donar resposta amb aquest tipus de dispositius, no?



DSPC-C 466
21 de juny de 2017

Sessió 22 de la CI  34

Quant al senyor diputat Jean Castel, de Ciutadans. Em feia la reflexió de si es fa 
retrucada en cas de trucades perdudes. La resposta és sí, evidentment. No és un..., 
com comentava el senyor diputat, hem comptat que era un 5 per deu mil, eh? –no 
un 5 per mil, un 5 per deu mil–, i evidentment, en aquestes trucades, en el moment 
que es veu que s’ha pogut perdre el fil o que hi podria haver..., doncs, hi ha hagut 
trucades, no?

Preguntava, també, que anava una mica en relació amb allò de la diputada Reguant, 
en cas de catàstrofe, quina és la capacitat de resposta, no? Podríem dir..., nosaltres 
ens sentim còmodes amb els dispositius que tenim per poder respondre a aquests 
dispositius. Estem parlant tant de suport terrestre com de suport aeri, amb unes dis-
tribucions de fins a més de quatre-centes unitats pel territori, moltes d’aquestes de 
suport vital avançat, amb quatre helicòpters distribuïts estratègicament pel territori, 
i que en cas de..., hi insisteixo, eh?, dels últims casos que hi ha hagut, d’alguns ac-
cidents en els que es supera una mica la normalitat –diguem-ho així, perquè definir 
el que és un «incident de múltiples víctimes» tampoc és fàcil–, la capacitat de res-
posta, en temps de resposta en emergències mèdiques a la literatura, podríem dir, 
acadèmica, doncs, estem en temps de resposta adients.

També m’ha fet referència a les irregularitats, que jo crec que han fet diferents 
actuants, no?, quant a les penalitzacions: tenim un registre exhaustiu d’aquestes pe-
nalitzacions i estan disponibles, vull dir que són uns registres tant..., des del punt 
de vista del concepte, sinó el que han implicat aquestes penalitzacions, que estan 
totalment quantificades, i estan negre sobre blanc –em refereixo a que s’han aplicat.

Quant a les capacitats, la capacitat del Sistema d’Emergències Mèdiques en ac-
tuar a nivell d’irregularitats quant a l’empresa. Evidentment, davant de qualsevol 
sospita d’irregularitat, el que es fa és demanar informació, demanar informes. Aquí 
probablement el gran punt o la gran línia fina està en el contracte eventual i el de 
frau de llei, que aquest és el que tècnicament s’ha de resoldre, si és que existeix. I en 
aquest sentit, sí que nosaltres ho seguim, perquè eventualitats en sistemes d’urgèn-
cies i de resposta telefònica per temes de, com dèiem abans, possibles incidents que 
facin augmentar el nombre d’alertes en un moment determinat, doncs, poden provo-
car que en moments determinats estructures fixes no siguin necessàries, i que pot-
ser –eh?, potser–..., dins de la llei, evidentment, i dins de les normes que en aquest 
cas el Departament de Treball o els experts hagin de posar sobre la taula, nosaltres 
evidentment som no col·laboradors, sinó els primers interessats en aclarir qualsevol 
cosa, qualsevol dubte que hi hagi en aquest sentit, no?

No sé si em deixo res de la seva intervenció. Tenia aquí «volum de mobilització» 
i «les irregularitats i penalitzacions dels contractes», no?

Pel Grup Socialista, el senyor Carles Castillo, que em venia a dir: «Estem con-
tents de que les enquestes de satisfacció surtin bé, però, si us plau, contesti’m vostè 
sobre el tema de...». Jo el que he volgut és ser coherent amb vostès mateixos, és a 
dir que quan parlem de la importància que té el fet de que la gent estigui bé perquè 
després es pugui donar un bon servei i que el ciutadà estigui ben tractat, jo crec que 
també..., permeti’m, no?, que jo, doncs, ho posi sobre la taula, de que, en un moment 
determinat, quan hi han aquestes enquestes que fan pensar que s’ofereix un servei..., 
per això ho he comentat, no?

El tema de les condicions en concret dels reciclatges de formació, de supervisi-
ons de la sala, que vostè també hi feia referència. No li puc contestar a temes con-
crets que hagin pogut passar en un moment determinat de tota la documentació que 
potser a vostè li han fet arribar, però el que sí que li puc assegurar és que no hi ha to-
lerància en perpetuar cap tipus de situació en què, si en un moment determinat hi ha 
una dificultat en cobrir una posició..., doncs, en posar tots els mitjans per cobrir-la, 
sobretot les que fan referència a l’atenció directa que puguem donar..., que pogués-
sim donar un plus de penositat al que ha de substituir el que no hi és, no? I, per tant, 
en aquest sentit jo crec que estem seguint el tema.
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També, la situació de les condicions, ho diríem així, de pressió de la teleoperació 
en casos concrets, no?, com el tema que també ha comentat un altre senyor diputat, 
que ara no recordo, el tema, doncs, d’anar al lavabo, per exemple, com un signe... Jo 
no ho diria d’aquesta manera: jo el que sí que diria és que, qualsevol moment en què 
hi hagi simultaneïtat de gent que en un moment determinat pugui tenir una neces-
sitat, sigui aquesta o d’estirar les cames..., suposo que tots estem d’acord que no és 
bo que sigui simultani, i, per tant, jo ho enfocaria, i permeti’m que ho faci d’aques-
ta manera, d’una manera més benèvola, no tant en demanar permís per anar..., sinó 
senzillament tenir informació compartida amb els que estan treballant i amb els 
seus caps per, en un moment determinat, fer una actuació de: «Escolta’m, m’aixe-
co, vaig aquí...», que això forma part del dia a dia no de la teleoperació, jo diria de 
qualsevol feina, i en aquest cas també de l’àmbit sanitari, de que en un moment de-
terminat no hi hagi simultaneïtat d’una situació d’aquestes, no?

Però el que també li puc dir és que, com a gerent del SEM, si això es portés a 
l’extrem de que realment hi hagués aquesta situació, podríem dir, agressiva, no?, 
com si diguéssim, en aquest sentit, doncs, que nosaltres som molt respectuosos amb 
tothom i no ho permetríem. Estem a sobre d’això, i suposant que això algun dia pas-
sés, que esperem que no, evidentment hi posaríem mesures.

I em preguntava també si hi havia alguna manera d’enganyar el sistema. No sé 
exactament si hi havia algun..., a què corresponia la pregunta, però li he de dir que 
rotundament no, entre altres coses perquè la traçabilitat és extrema. És a dir, aquí sí 
que, com es pot imaginar, des del punt de vista dels sistemes informàtics i tot el que 
passa en aquella sala, tant a nivell de gravació com a nivell de «logar-se» i «deslo-
gar-se» el teleoperador, el metge, la infermera, les converses que hi han hagut..., que 
aquí també aprofito per dir que evidentment en aquest punt de vista les converses 
formen part de la història clínica del pacient, i que evidentment qualsevol ciutadà 
que vulgui tenir accés a la conversa que va tenir en un moment determinat amb el 
061 té el dret a tenir-la, perquè forma part de la seva història clínica i, per tant, ja no 
és una conversa, diguem-ne, sense importància, sinó que, d’aquí, se’n poden derivar 
conseqüències, no?

(Veus de fons.) Intentaré anar ràpid, senyor president. El senyor Joan Janer, bé, 
em comentava... (Veus de fons.) Perdó, disculpi. Doncs, al tema de les penalitzaci-
ons, les variables, jo crec que hi he respost, suposo que no amb la satisfacció que 
voldria, però que sí que hi han uns seguiments registrats i quantificats del que es 
compleix, del que no es compleix, i quines penalitzacions es posen en cas de no com-
plir, no?

La referència al model. No és que hi hagi hagut un model previ que s’hagi can-
viat. És a dir, el model del que estem parlant és de l’any 90, que amb això tampoc 
vull dir que els fets de les coses que vinguin de fa molt temps hagin de ser bones, 
eh?, senzillament vull ser escèptic en aquest tema, i posar sobre la taula que el siste-
ma de contractació a fora, externa, del que es considera en sanitat que no forma part 
del cor del que és pròpiament l’interrogatori sanitari, doncs, s’ha fet així. A partir 
d’aquí, evidentment, totes les opinions i decisions a què puguin vostès arribar ara o 
en el futur, evidentment s’aplicaran en el moment que correspongui, no?

El diputat del PP, el senyor Villagrasa, em comentava el tema, també, de l’en-
questa que hi havia hagut interna amb mals resultats, no? Em consta que hi ha hagut 
una comissió que es va formar entre la part social i l’empresa, l’adjudicatària; que 
sí que els resultats que van sortir a la llum no van ser uns bons resultats a nivell de 
clima. Nosaltres no tenim..., això va ser recent, això va sortir fa uns deu dies; jo a 
partir d’aquell moment vaig demanar aquestes enquestes i les volem analitzar, i, evi-
dentment, la foto que en va sortir, que a més a més va ser pública, no va ser bona. 
Però jo crec que ara tenim l’obligació de saber com es va fer, amb quins criteris i 
analitzar-ho.
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Quant a la campanya del febrer, que havia suposat certa pressió i cert «agobio», 
no? Jo l’hi he explicat abans: és a dir, aquella campanya va tenir un impacte, va tenir 
un impacte concret, va ser un augment del 4,5 per cent de les trucades, però entenem 
que va respondre precisament a les expectatives que vàrem tenir, perquè aquella 
campanya va fer referència a donar al ciutadà una altra opció abans de fer qualsevol 
moviment. I d’aquest 4,5 per cent de trucades se n’ha derivat que la majoria no han 
requerit mobilització de recursos, sinó que s’han resolt amb consulta, amb consell 
sanitari. Vull dir que va ser un augment important, però que, a la vegada, coherent-
ment amb el que es perseguia, en un percentatge important de persones se’ls va po-
der resoldre un dubte que tenien des del punt de vista telefònic evidentment amb un 
metge i una infermera, no? I que això no ha sigut a expenses de més hores de tru-
cada a teleoperador, sinó d’anar-nos adequant en funció del nombre de trucades. Hi 
insisteixo: cinc talls al dia per poder-s’hi anar adequant, no?

I finalment, al senyor diputat de Junts pel Sí, que ha posat molt l’accent..., molt 
bé. «Quina és la pròxima actuació o quina proposta hi ha quant a l’actuació en la 
pròxima contractació?». Bé, nosaltres el que no podem fer és estar d’esquena al que 
passa, a les opinions, i hem d’anar-nos adequant al que entenguem que des del punt 
de vista de qualitat és el millor, no? I, per tant, nosaltres, en el tema de les clàusules 
socials, hi estem. Hi estem perquè entenem que forma part de la demostració de que 
realment som coherents amb que el que sí que volem és que, independentment del 
model, diguem-ne, més administratiu, deixi-m’ho dir així, hi hagin uns assoliments 
de benestar. Per tant, aquí estaríem en línia en que som interessats..., perquè a més 
a més seria una contradicció, ens dediquem a la salut, i ens dediquem en aquest cas, 
al 061, a prestar salut, i, per tant, en tot el que sigui prendre decisions a favor de la 
salut, hi estem.

El tema del plus d’emergència, que és un tema que també s’ha comentat. Jo abans 
els he explicat..., o potser no he aprofundit d’una manera clara en el perquè. És a 
dir, quan es va fer aquesta contractació, aquests plecs fa dos anys, l’argument que 
en aquell moment es va posar sobre la taula era precisament que començava a ha-
ver-hi aquesta separació tan clara entre el que era el 112 i el 061, i els ho deia inclús 
en la forma de respondre, eh?: «112, emergències» - «061, en què puc ajudar-lo.» 
I que en aquell moment, i jo me’n faig responsable, eh?, és a dir, jo no hi era perso-
nalment, però soc el gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques, per tant, la insti-
tució..., en aquell moment el plec de condicions va sortir amb aquesta no aplicació 
del plus d’emergències, no?

Bé, és un tema que nosaltres anem analitzant en funció també de l’activitat, de 
veure realment l’activitat que fan aquests teleoperadors, si es poden enquadrar en el 
món de l’emergència, podríem dir, vital o no, i en quin percentatge. En funció d’ai-
xò, analitzar-ho, i en funció dels resultats, evidentment, si cal i és necessari, i pru-
dent i bo, en el pròxim plec de condicions, doncs, sortiria reflectit, que entenem que 
molt properament sortirà la nova licitació, eh?

El president

Moltes gràcies, senyor Sala. (Jean Castel Sucarrat demana per parlar.) Molt 
breument, senyor Castel.

Jean Castel Sucarrat

Molt breument, és per un petit aclariment. Si ens pogués ampliar un parell..., jo 
crec que ens enriquiria a tots.

Quan parlem de penalitzacions, tots entenem que pot ser la penalització a la fac-
tura al final de mes per un servei mal realitzat, per no arribar, no assolir o no do-
nar els objectius que es pretenen. Quin cúmul de penalitzacions són necessàries per 
rescindir un contracte davant d’algú que doni un servei? Està establert? Està escrit?

Gràcies.
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El gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques

Sí, hi han criteris de rescissió de contracte, evidentment, que estan detallats en el 
plec. En el cas que hi hagués una acumulació de faltes d’una determinada gravetat, 
doncs, es procediria evidentment a la... (Veus de fons.) No l’hi sé dir de memòria. Hi 
ha un barem a partir del qual... (Veus de fons.) Sí, el podem consultar, i amb molt de 
gust li’n passo la informació.

(Eulàlia Reguant i Cura demana per parlar.)

El president

Sí; molt breument, també, senyora Reguant, per algun aclariment?

Eulàlia Reguant i Cura

Sí; jo és que..., davant del que ha dit, per mi no existeix control, perquè..., denún-
cia rere denúncia, i aquí no passa res, perquè hi ha uns topalls, que no se sap quins 
són, però que l’empresa..., com que en el fons, com ha dit algun altre diputat, acaben 
sent empreses que busquen el màxim benefici i sí, els hi retallen una mica, però els 
hi fa pessigolles, i no passa absolutament res, aquí continuen.

Perquè hi ha denúncies des de fa mesos que diuen que s’han arribat a vulnerar 
condicions que podrien ser de rescissió de contracte. En el 061, per exemple. Però 
podríem anar a més, amb tot el que té a veure amb el concurs més gran de l’anterior 
legislatura, que és el de les ambulàncies i el transport sanitari: hi ha també denún-
cies sistemàtiques. És a dir, quan hi ha una sentència del Tribunal Superior i al cap 
de quatre mesos els treballadors tornen a denunciar-ho, jo no sé quin és el topall a 
què cal arribar, però crec que hauríem d’abordar aquesta empresa, perquè estem 
parlant d’un dels lots, però n’hi ha molts més, que estan en les mateixes condicions.

I en el tema del 061, ja que no cal que rescindim el contracte perquè s’està a 
punt d’acabar, ja està, no ho sé, potser no cal que cometem el mateix error que en la 
legislatura passada i, en lloc de treure’l a concurs, plantegem-nos si potser podem 
començar, una miqueta, a que el 061, que és un servei bàsic, puguem començar a 
prestar-lo amb treballadors públics.

El president

Moltes gràcies, senyora Reguant.

El gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques

La primera intervenció, perdoni, senyora diputada? La primera... (Veus de fons.) 
Ah, sí, quant al tema del recent... Efectivament, hi va haver una sentència. Això for-
ma part d’una sentència dels treballadors d’una de les empreses adjudicatàries, en 
aquest cas de Girona.

I la notícia d’aquest matí és que hi ha hagut una insatisfacció per part d’alguna 
mesura, que evidentment en aquests moments encara no sabem de què estem par-
lant, això ha sigut una notícia de fa hores. Nosaltres, evidentment, estem supervisant 
i vigilant què està passant, i qualsevol cosa que això impliqui passar d’una situació 
d’il·legalitat..., doncs, evidentment el Sistema d’Emergències Mèdiques pren bona 
mesura, no? No sabem en aquests moments els detalls del que suposa aquesta notícia 
d’aquest matí en el cas de Girona.

El president

Doncs, bé, moltes gràcies, senyor Sala. Agrair novament la compareixença del 
senyor Joan Sala Sanjaume, de la senyora Anna Puig Marí, i també, doncs, del se-
nyor Frederic Adan i Domènech i del senyor David Egozcue. Al senyor Adan li dema-
naria, si pogués ser, que ens fes arribar a través de la gestió parlamentària la presen-
tació que ha fet en la seva intervenció. Agrair-los la compareixença.

I farem un brevíssim recés per acomiadar els compareixents i seguirem tot seguit 
amb l’ordre del dia.

Moltes gràcies.
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La sessió se suspèn a dos quarts de sis de la tarda i catorze minuts i es reprèn a tres 

quarts de sis i quatre minuts.

El president

Reprenem la sessió.
Abans de tot, informar-los que la senyora Assumpta Escarp ha tingut un petit 

accident. Està lleu, o sigui, no té massa problema, però en tot cas li estan fent un 
reconeixement perquè té una inflamació en un turmell, i, per tant, doncs, perquè no 
hi hagi cap cosa estranya, eh?

Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos d’esquadra
250-00945/11

Reprenem la sessió amb el tercer punt de l’ordre del dia, que és el debat i vota-
ció de la Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos d’esquadra, 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Per defensar la 
proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidente. Rápidamente. Es verdad que la renovación del vestuario 
de mossos d’esquadra en estos años no se ha hecho con normalidad, ni la seguridad 
recomendable, pero no solo eso, sino que además no está adaptada a las circunstan-
cias y escenarios de cada momento a los cuales se tiene que adecuar. Es decir, el 
vestuario de montaña, o la situación..., en invierno, por ejemplo, el vestuario que 
se utiliza es el mismo que se da el primer día que sales como mosso d’esquadra o el 
mismo que puedes utilizar en Barcelona ciudad en el mes de verano.

Y esto evidentemente, pues, perjudica a la buena calidad del servicio de los mos-
sos d’esquadra que además tienen que utilizar prendas propias. Y entendemos que el 
vestuario se tiene que adecuar, pues, eso, a la climatología, al ambiente de montaña, 
con botas de caña más alta, más térmicas. Y esto, pues, de alguna manera mejora-
ría la calidad de servicio, iría en beneficio, también, de las condiciones físicas y de 
salud de la policía para ejercer bien su trabajo.

Y por eso, pues, pedimos a la conselleria de Interior, al Govern de la Generali-
tat, que se haga un estudio, una auditoría de las necesidades de vestuario de mossos 
d’esquadra, que se adapten evidentemente a las temporadas con temperaturas más 
bajas, y que una vez realizado ese estudio, pues, ese vestuario se adecúe como se 
tiene que adecuar a cada climatología, a cada época del año y a cada zona en la cual 
se tiene que prestar el servicio.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Hi ha una esmena presentada per part del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Per defensar l’esmena, té la paraula la il·lustre 
senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Des del Grup de Junts pel Sí hem presentat una esme-
na en el punt 2, de supressió de la frase «i després de la temporada d’estiu», i que 
agraïm al diputat Villagrasa que ens l’hagi acceptat.

En aquests moments, les regions del Pirineu occidental, ponent, central i Giro-
na disposen de roba tèrmica en les unitats de seguretat ciutadana, àrees de recursos 
operatius, de trànsit i d’unitats de proximitat i atenció al ciutadà. Les peces de roba 
que aporten una protecció tèrmica òptima són: el folre polar, protegint del fred i del 
vent; l’anorac, amb protecció de la pluja; els guants, protegint fred i vent, i les botes, 



DSPC-C 466
21 de juny de 2017

Sessió 22 de la CI  39 

protegint fred i pluja. També s’ha adquirit tapaboques i mitjons com a complement 
de roba tèrmica a les zones fredes. També està en tràmit la licitació per adquirir 
4.200 samarretes tèrmiques, que es volen lliurar abans d’acabar aquest any.

Estem a favor de fer un estudi per valorar la incorporació de vestuari específic 
per a les zones fredes. Fer esment que també es treballa des del Departament d’Inte-
rior en el projecte de renovació de la uniformitat de la unitat de seguretat ciutadana 
del Cos de Mossos d’Esquadra. I l’objectiu, en tots els casos, és millorar la qualitat 
i el nivell òptim de protecció tèrmica que tenen actualment els Mossos d’Esquadra.

Per acabar, dir que votarem a favor d’aquesta proposta de resolució després d’ac-
ceptar la nostra esmena.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. Per posicionar el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Molt ràpidament. Com no pot ser d’una altra manera, dona-
rem suport a la proposta de resolució.

Vull recordar que el Grup Parlamentari de Ciutadans ja va presentar una propos-
ta de resolució que anava en la línia d’assegurar estàndards europeus, en la qual cosa 
altres presenten prototips que no tenen cap viabilitat, només amb una base del pres-
supost que tenim ara mateix, que són 5 milions i escaig, en vestuari, quan aquest 
grup parlamentari –i sí que ho vull deixar palès– va fer un sondeig i el preu mitjà 
dels estàndards europeus estan entre set-cents, vuit-cents euros, mai està entre qua-
tre-cents i escaig..., que són els resultats que ens donarien aquests 5 milions envers 
els efectius que tenim.

Dit això, evidentment donarem suport a una proposta de resolució que vol millo-
rar, adequar la situació dels nostres mossos.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialista, té 
la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Nosaltres també veiem molt adequada aquesta proposta de re-
solució per garantir, doncs, que a les zones climatològicament diferenciades o amb 
extrems de temperatura els mossos i les mosses d’esquadra tinguin l’equipament 
adequat. I, per tant, recolzarem la proposta.

El que proposem, també, com a idea al Govern, és que consultin la gent que ja 
treballa en unitats operatives al Pirineu i que aprofitin també l’experiència dels sin-
dicats que representen aquestes persones del Pirineu, perquè ja tenen fins i tot con-
tactes amb marques de roba adequades per a la climatologia que tenen les zones de 
muntanya i on han de prestar el treball.

Però jo crec que, en el tema del vestuari o de la vestimenta en general, em con-
gratulo de que el Govern de la Generalitat, o el grup majoritari que dona el recol-
zament al Govern de la Generalitat, doncs, sigui conscient de que cal un canvi en 
aquest sentit, que cal que doni més garantia de que es canviïn més sovint les peces 
de vestuari, perquè realment els mossos i les mosses d’esquadra de Catalunya estan 
desesperats i desesperades en el tema del vestuari, i només faltava alguna proposta 
que ha sortit últimament, amb la que no està ningú d’acord.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.
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Joan Giner Miguélez

Simplement per anunciar el vot favorable a la proposta.

El president

Moltes gràcies, senyor Giner. Per posicionar el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya sobre les esmenes, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, que aceptamos la enmienda: creemos que mejora el resultado final de la pro-
puesta.

Agradecer el voto favorable. Y, de alguna manera, también felicitarlos. Sí es 
verdad que el Gobierno se ha puesto las pilas en este tema, que hace muchos años 
–muchos años– que no solo no se había renovado el vestuario, sino que no se había 
adaptado el vestuario a las condiciones de temperaturas más bajas en las cuales tra-
bajaban los mossos d’esquadra en las zonas de montaña.

Gracias.

El president

Per tant, entenc que accepta l’esmena. (Pausa.)
Sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
Unanimitat. Per tant, la proposta de resolució queda aprovada.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos de 
Mossos d’Esquadra

250-00972/11

El següent punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la Proposta de resolució 
sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra, presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la proposta de resolució, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. També molt ràpidament. Vull recordar els fets que va-
ren passar a finals de juny del 2016: davant d’un operatiu on hi havia membres de 
la premsa, on varen intentar ser identificats per part d’una ordre del departament 
d’afers interns que es va personar en aquell operatiu, i que va comportar sobtada-
ment i de forma reiterada tres disculpes per part del conseller d’Interior i dues dis-
culpes..., que si tirem..., podem obtenir del Canal Parlament..., inclús en comparei-
xences el director general, el senyor Batlle, també ho va reconèixer, i aquí no s’han 
pres determinacions.

Què vull dir? Davant d’una vulneració flagrant, que va ser l’intent d’intentar 
identificar periodistes que portaven a terme la seva feina en base a l’article 20, la ga-
rantia, i garantir la llibertat d’informació i premsa, que ha comportat disculpes per 
part d’un conseller i d’un director, qui ha donat aquesta ordre entenem que no passa 
per la mateixa línia que passen el cent per cent dels mossos d’esquadra.

Per això, des d’aquest grup parlamentari, en base a aquesta proposta de resolu-
ció, demanàvem assegurar el ferm i escrupolós compliment del règim disciplinari 
sense que hi hagi diferències, entenent que tots els departaments de Mossos d’Es-
quadra, que tots els efectius de Mossos d’Esquadra, estiguin al departament que es-
tiguin, tenen i han de tenir la mateixa responsabilitat. Una cosa és que uns vulguin 
mantenir el raser i no entrar en el que és el departament d’afers interns quan hi ha 
un error i s’equivoquen, i entenem que la responsabilitat seria fer-ho també per part 
d’aquest Govern.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Hi han dues esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí. Per defensar les esmenes, té la paraula l’il·lustre senyor 
Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Les dues esmenes demostren la coincidència parcial amb el 
diputat de Ciutadans. Difícilment podem coincidir de forma total, ja ho sap, les di-
ferències són profundes, però en aquest cas només és una qüestió de forma verbal, i 
en lloc de posar «asegurar el firme y escrupuloso cumplimiento del régimen disci-
plinario», com que el departament ja ho assegura i ja desenvolupa aquesta activitat, 
li demanem si és tan difícil que vostè accepti que el departament «continua assegu-
rant», perquè de fet ja ho fa.

Per tant, és només una diferència de forma verbal. Si vostè té ganes d’arribar a 
acords i consensos a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, accepti les 
esmenes i hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialista, té 
la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Bé, jo crec que el debat que..., la paraula que m’ha precedit 
explica bastant bé, diguem-ne, la situació en la que ens trobem en aquest tema. En-
tenc perfectament tant el que acaba de dir el company de Junts pel Sí com el com-
pany de Ciutadans, no? És a dir, entenc que es digui: «Escolti’m, és una reiteració 
demanar que se’n faci el compliment perquè ja es compleix.» Potser sí, però és ve-
ritat que, en la situació que explicava el senyor Castel, en la situació concreta dels 
fets que van passar amb relació a periodistes per part de la Divisió d’Afers Interns, 
home, en aquell cas el que semblava que es posava de manifest era que la DAI, que 
la Divisió d’Afers Interns no estava..., és com si no estigués sotmesa a la mateixa 
normativa de règim intern que la resta de companys mossos i mosses d’esquadra.

I jo crec que per aquesta raó en exclusiva és correcta, sota el nostre humil punt de 
vista, aquesta proposta de resolució. És a dir, és una mica qui vigila el que vigila?, 
i si el que vigila no està sotmès a les mateixes condicions que el vigilat, diguem-ne. 
I és només per aquesta exclusiva raó que avui creiem que sí que toca aquesta pro-
posta de resolució, i que hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Miri, jo abans de tot, de valorar la proposta, faré una esmena de forma. Estic 
totalment en contra de les propostes de resolució que diuen «continuar assegurant», 
«continuar no sé què»: no serveixen per a res. I per aquest senzill motiu, crec que 
l’esmena no té sentit. (L’orador riu.)

Llavors, en aquest cas, anant al tema ja de la proposta de resolució, entenc que 
el que diu és de bastant sentit comú. Entenc que aquesta unitat hauria de funcionar 
amb el mateix règim que les altres. I, per tant, hi votarem a favor.

I aquí, com a apunt final, i ja fent una declaració, així, d’intencions, totes les mo-
cions que acabin sent «continuar assegurant» millor que decaiguin o no se n’accep-
tin les esmenes corresponents.

El president

Moltes gràcies, senyor Giner. Per posicionar el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.
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Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias. Nosotros haremos una excepción, básicamente porque en la expo-
sición de motivos ha hablado del supuesto conflicto entre Mossos, y prensa, y pe-
riodistas, en junio del 2016, y es un tema que yo creo que está más que debatido. 
Y sacar este tema otra vez, con esta exposición de motivos, es poner en entredicho 
la actuación de Mossos d’Esquadra constantemente en este tema.

Y como así se dice en la exposición de motivos, entendemos que la bondad de la 
propuesta..., no votaremos en contra, pero haremos una abstención, entendiendo que 
aquello ya pasó, y abrir el tema otra vez, pues, no beneficia en nada a la imagen de 
Mossos d’Esquadra.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Miri, començaré per unes paraules que he sentit avui 
en intervencions al senyor Guinó, quan parlava d’«avaluació». Miri, en aquesta 
avaluació vostès estan suspesos. Des del moment que, davant d’aquella actuació, 
senyor Villagrasa..., posar llum en l’actuació a qualsevol departament de Mossos 
d’Esquadra en aquesta institució és responsabilitat per part de qualsevol grup par-
lamentari.

Però els diré més: intentar posar, com deia el company de Catalunya Sí que es 
Pot, «continuar assegurant»... Sap per què no li acceptem ni una ni l’altra, que diuen 
el mateix? «Continuar assegurant» el què? Si vostès no asseguren res, si quan els 
toca actuar no prenen la determinació davant de l’error de la DAI. Si vostès l’únic 
que fan és encobrir. O és que la DAI depèn de la Direcció General de la Policia i 
l’encobriment és un altre?

Gràcies. No li acceptem les esmenes.
(Rialles i remor de veus.)

El president

M’ha semblat entendre això, senyor Castel. M’ha semblat entendre que, efectiva-
ment, no acceptava les esmenes.

Per tant, sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi han 6 vots a favor: de Ciutadans, del Grup Socialista i de Catalunya Sí que 

es Pot.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra: de Junts pel Sí.
Abstencions?
Són 2 abstencions: del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’anemòmetres en els vehicles 
de bombers amb escala extensible

250-00976/11

El cinquè punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la Proposta de resolució 
sobre la instal·lació d’anemòmetres en els vehicles de bombers amb escala extensi-
ble, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la proposta de re-
solució, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.
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Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Bé, estem davant d’un..., no és un problema, sinó que 
seria una millora i una adequació envers tots els vehicles d’extinció d’incendis 
que porten una escala tubular extensible.

Miri, els bombers que tenim a la Generalitat de Catalunya, en convivències, que 
són enriquidores, amb els bombers que tenim al sud de França, que es fan sovint..., 
i aquest enriquiment és mirar el que uns fan millor i el que altres fan millor i no-
drir-nos, no? Un dels nodriments de què tenim constància en el parc de bombers de 
Figueres, que han estat fent amb els de Llançà convivències amb els bombers del 
sud de França..., on varen trobar que els cotxes de bombers a França els anemòme-
tres no només els portaven en una guantera, com és el cas de tots els vehicles d’ex-
tinció d’incendis a Catalunya, on el porten a la guantera i el cap de guàrdia, en un 
moment de vent... I li’n posaré un exemple: Figueres, una ciutat que el vent hi és 
constant, la tramuntana, quan augmenta, és un perill. Doncs, què fa el cap de torn? 
Agafar de la guantera l’anemòmetre i comprovar si el vent i la velocitat és l’adequa-
da, primer, per estirar l’escala i, segon, perquè hi pugi l’efectiu.

Dit això, que va de cara a assegurar i garantir, també, la feina dels nostres bom-
bers, li vull posar de manifest que nosaltres no podem permetre, com passa aquí, 
que el cap de torn baixi i a l’alçada on arriba de peu pugui mirar a quina velocitat... 
Per què? Perquè la tramuntana ens demostra que a deu, a dotze i a quinze metres 
les velocitats de vegades augmenten, i hi pot haver variacions de més de cinquanta 
quilòmetres per hora.

Dit això, hi ha dos vessants: per un cantó, assegurar que, quan l’escala l’estirem, 
el vent que trobem a dalt és l’adequat perquè pugi l’efectiu, i això ens garantiria 
la feina i la seguretat de l’efectiu. Però fixi’s on han arribat en aquest cas els bom-
bers del sud de França, que també han evitat uns problemes que tenien des de fa un 
temps a aquesta part: el problema era on constatava a dia d’avui un cap de torn a 
Catalunya..., quan baixa amb l’anemòmetre, no té cap registre, quan ell dona l’ordre 
de desplegar..., que el vent passa a aquella velocitat.

Com ho han arreglat? Quina seria la proposta?, la que, diguem-ne, aquí... Que 
també aquests anemòmetres poguessin estar a la punta de l’escala mentre es puja, 
anessin donant i registrant una lectura que donaria i oferiria garantia, també, al cap 
de torn respecte a l’ordre que donarà. I, com no pot ser d’una altra manera, i priori-
tàriament, donaria garantia també a la seguretat del bomber que pogués estar pujant.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. No hi han esmenes presentades. Per posicionar el 
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Nosaltres hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari Catalunya 
Sí que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Per anunciar-hi el vot favorable.

El president

Moltes gràcies, senyor Giner. Per posicionar el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, votaremos a favor.
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El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Per posicionar el Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí, té la paraula la il·lustre senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Actualment les autoescales dels vehicles de bombers 
ja disposen d’un programari –software– que calcula el pes que pot aguantar la cis-
tella. Tota maniobra que impliqui moure persones o càrrega amb l’autoescala queda 
automatitzada mitjançant el programari, i aquesta esmentada maniobra únicament 
serà possible si el càlcul del programari queda dins dels llindars de seguretat. Les 
autoescales modernes compleixen amb la UNE-EN 14043, que implica el compli-
ment de la normativa europea sobre màquines.

També hi ha autoescales amb uns sensors integrats que mesuren la força del vent 
i on es pot consultar en la pantalla del programari. I en casos de vent fort, com a 
mesura complementària de seguretat, les autoescales ja estan preparades per poder 
muntar sistemes de subjecció, línies de vida, entre altres. Disposar d’un anemòme-
tre, per tant, no aportaria millores substancials.

Per tot l’exposat, des de Junts pel Sí no donarem suport a aquesta PR.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells.
Sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi han 8 vots a favor: de Ciutadans, del Grup Parlamentari Socialista, Catalunya 

Sí que es Pot i del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra: de Junts pel Sí.
No hi han abstencions. Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució.
I amb això s’acaba l’ordre del dia.
Aixequem la sessió. Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i nou minuts.
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