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“L’any 2014 es va licitar un nou concurs públic per al Transport Sanitari, es va adjudicar amb 
molta polèmica durant el 2015 i, finalment, es va posar en marxa, segons el lot, entre el 
novembre de 2015 i el 14 de gener de 2016. Aquesta adjudicació no ha tingut els resultats 
desitjats i no ha estat exempta de problemes, queixes i crítiques per part dels usuaris i dels 
professionals sanitaris. Un resultat evident d’aquesta nova licitació ha estat una reducció 
important de les unitats de suport vital bàsic. 
 
Concretant al cas de Llagostera, vam passar de tenir una unitat de suport vital bàsic a una 
unitat de suport vital intermedi. El que en teoria suposaria una millora, en realitat ha estat una 
pèrdua en el servei, atès que la nova unitat té una àrea de treball més àmplia, cosa que suposa 
que sovint no pugui atendre necessitats del poble, i més tenint en compte que els trasllats 
interhospitalaris fan que estigui molt de temps fora de la població. 
 
L’actual conseller de Salut, Antoni Comín, va reconèixer aquestes mancances, segons vam 
poder llegir a El Punt Avui de data 3 de març de 2016, en què es deia: “El conseller de Salut, 
Antoni Comín, va reconèixer ahir, en el ple del Parlament de Catalunya, que el desplegament 
del nou model de transport sanitari no urgent a les comarques gironines ha generat una 
muntanya d'incidències”.” 
Per tot això, 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat la revisió de les dotacions de 
vehicles de transport sanitari urgent i no urgent ateses les mancances actuals i les que es 
preveuen amb motiu dels canvis proper a l’Àrea Bàsica de Cassà. 
 
Segon.- Vetllar que el transport sanitari mantingui els temps de resposta mínims existents 
abans de la contractació de transport sanitari vigent 
 
Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que tingui en compte les 
mancances a nivell nacional i que apliqui en els propers pressupostos del 2017 les quantitats 
necessàries per disposar d’un parc de vehicles que doni resposta a les necessitats de la 
població. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria 
de Salut i als grups polítics del Parlament de Catalunya.” 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
	


