PROPOSTA DE SUPORT ALS TÈCNICS SANITARIS D’AMBULÀNCIES
Atès que actualment només queda una unitat de Suport Vital Avançat (SVA, l'ambulància amb
caixa quadrada, que està formada per un tècnic conductor, una infermera i un metge) per a
tota la comarca del Bages, i que, quan es fan trasllats a hospitals de Barcelona, aquest fet fa
que el Bages es quedi descoberta, sense cap unitat d'aquest tipus. En aquests casos, cal
demanar ajuda als vehicles del Berguedà, Anoia, Solsonès o Osona, amb el retard de temps
que això implica.
Atès que a la comarca s'han retirat unitats de suport vital bàsic (ambulàncies que estan
formades per un tècnic conductor i un tècnic ajudant), com és el cas de Súria, fet que provoca
haver de traslladar sovint més d'un pacient en una mateixa ambulància, (especialment en
accidents múltiples de trànsit).
Atès que s'estan reduint hores d'unitats de forma encoberta, i hi ha ambulàncies que feien
serveis de 24 hores que es redueixen a 18 o 20 hores.
Atès que en el transport sanitari no urgent es va retirar una unitat de nit, amb els retards i
explotació al personal que això comporta (es donen casos de conductors del torn de nit que
no tenen pràcticament temps per descansar en 12h, i fan més de 500 km. en una nit, realitzant
serveis tant al Bages com al Solsonès i al Berguedà).
Atès que la precarietat laboral està creixent en el sector, fet que comporta una caiguda de la
qualitat assistencial, i en molts pobles de la comarca, els ciutadans es quedin sense cap mena
d'ambulàncies durant hores, especialment de nit.
Atès que els conductors de transport sanitari no poden admetre aquestes retallades de serveis
i de qualitat assistencial, ni tampoc les retallades de sou i retards en el pagament, que els han
fet perdre el 20% del poder adquisitiu en un període de 3 anys.
Atès que les raons esmentades han portat els treballadors del transport sanitari a mobilitzar-se
per tal de defensar els seus drets laborals, la qualitat del servei, i un servei de transport sanitari
universal i gratuït per a tota la població.
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, el Grup Municipal de la CUP, proposa que per
part del Ple de la Corporació d’Artés, sigui adoptat el següent:
Primer. Que l'Ajuntament d'Artés manifesti el seu suport a la lluita dels treballadors i sindicats
de transport sanitari, en defensa dels seus drets laborals i de la qualitat del servei.
Segon. Que l’Ajuntament d’Artés defensi, davant les administracions públiques competents en
la matèria, el transport sanitari universal i gratuït per a tota la població.
Tercer. Que l'Ajuntament d’Artés demani que no es retallin més hores d'ambulàncies, ni
recursos assistencials, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, responsable de
l'elaboració de les bases del proper concurs públic del transport sanitari a Catalunya.
Quart. Que l'Ajuntament d’Artés demani al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, que exigeixi a les empreses privades que formen la patronal ACEA, el compliment
de tots els convenis i pactes amb els agents socials, que estiguin en vigor.

Cinquè. Que l'Ajuntament d’Artés faci arribar aquests acords a la Plataforma de Defensa de la
Sanitat Pública del Bages, als sindicats del sector, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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