
Proposició del GM de la CUP de suport als conductors d'ambulàncies

Atès  que  actualment  només  queda  una  unitat  avançada  (l'ambulància  amb  caixa
quadrada, que està formada per un tècnic conductor, infermera i 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 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 i la qualitat del servei.

Proposem:

1. Que l'ajuntament de Manresa 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.

2. Que l'ajuntament faci arribar aquest acord 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.

No obstant això, el Ple decidirà

Adam Majó Garriga                GM de la CUP             Manresa, 15 de setembre de 2013


