
1 
P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

Ref.: 250NSF1 9121400038 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els diputats i diputades sotasignats, d'acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El servei públic de transport sanitari que el Departament de Salut presta a tra
ves de concurs públic ha realitzat aquests darrers 1 5 anys, a Catalunya, un salt 
qualitatiu i quantitatiu important. Des de l'any 2006 és vigent un model basat 
en la separació dels mitjans tant humans com materials, destinats a transport 
sanitari urgent i no urgent, amb una imatge corporativa diferenciada pel que fa 
a la uniformitat dels professionals i a la retolació dels recursos mòbils desti
nats a un i altre tipus de transport sanitari. 

El passat 10 d'abril, el Ple del Parlament va aprovar la Moció 99/X sobre el 
transport sanitari on, entre altres qüestions, s'establien un seguit de criteris de 
cara al nou concurs de transport sanitari que el Govern de Catalunya havia de 
convocar al llarg d'aquest any 2014. 

A data d'avui, aquest concurs ha estat convocat i la seva resolució significarà, 
si és necessari, l'inici d'un procés de subrogació de personal del sector. És en 
aquest context que la part social del sector està impulsant un acord per la qua
litat en el sector del Transport sanitari. 

Aquesta proposta subscrita pels tres sindicats més significatius del sector, 
CCOO, UGT i USOC, va adreçada a assolir "un acord amb totes les parts que 
conformen la taula negociadora del Conveni de transport sanitari de Catalunya, 
així com a totes les empreses licitadores que concorren al concurs TS/14 per 
tal de garantir tant la qualitat assistencial del transport sanitari públic com el 
drets dels treballadors/es en ei desenvolupament del proper concurs de trans
port sanitari TS-14". A més, constata la seva "preocupació per l'existència de 
pràctiques en altres sectors de baixades de preus en les licitacions de concur
sos públics, fets que han posat en risc i no han garantit la correcta execució i 
la qualitat dels serveis públics en alguns sectors". 
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Els grups parlamentaris signants comparteixen aquestes preocupacions, aler
ten de les conseqüències que poden tenir en el servei de transport sanitari i 
consideren que és necessari mantenir el nivell de qualitat del servei de trans
port sanitari i les condicions laborals i professionals del sector. 

Per aquests motius, presenten la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya: 

1. Valora positivament l'Acord per impulsar un servei de qualitat en el 
desenvolupament del proper concurs de transport sanitari TS/14. 

2. Insta al Govern de la Generalitat a: 

a) Garantir la qualitat assistencial del transport sanitari en la impiementació del 
proper concurs de transport sanitari TS-14. 

b) Vetllar perquè en les adjudicacions resultants del concurs no es produeixin 
baixes temeràries que posin en risc el compliment efectiu del contracte i es 
preservi l'interès públic en la prestació del servei, tal i com consta a la Moció 
3/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de salut. 

c) Garantir el manteniment del marc laboral actual i el conveni col·lectiu català 
de Treball per a Empreses i Treballadors de Malalts i Accidentats en Ambulàn
cia de febrer de 2014, respectant la negociació col • lectiva de les parts. 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014 

M. Assumpció Laïlla i Jou 
Portaveu a la CS del GP de CID 

Alba Vergés i Bosch 
Portaveu a la CS del GP d'ERC 
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Núria Segú Ferré 
Portaveu a la CS de) CP SOC 

Eva García Rodríguez 
Portaveu a la CS del CP del PPC 

arta^^i^as Frías 
?ftaveu a la CS del CP d'fCV-EUíA 

Carn^^Párez Martínez 
Portaveu a ta CS del CP de C's 
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