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en el ámbito sanitario y sociosanitario 3. Otro personal sanitario y sociosanitario 4.
Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir,
con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente
institucionalizadas Las primeras dosis disponibles se utilizarán para vacunar al grupo 1 y
2 en ese orden y, tras completar estos grupos y en la medida que haya más disponibilidad
de dosis, se vacunará a los grupos 3 y 4.
del qual la conselleria de Salut ha extret l’apartat de prioritatzació en la primera
fase de vacunació dins el document “Recomanacions de vacunació davant la
COVID19”, on es detalla el següent:
“Basant-se en aquesta avaluació, s’ha estipulat la següent priorització de grups
per a la primera etapa de vacunació contra la COVID-19:
1. Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de gent
gran i d’atenció a grans dependents.
2. Personal de primera línia en l’àmbit sanitari i sociosanitari.
3. Un altre personal sanitari i sociosanitari.
4. Grans dependents (persones amb un grau III de dependència, és a dir, amb
necessitat d’intenses mesures de suport) que no estiguin actualment
institucionalitzats.
Les primeres dosis de vacuna disponibles s’han d’utilitzar per vacunar les
persones dels grups 1 i 2, en aquest ordre, i, després de completar aquests grups
i en la mesura que hi hagi més disponibilitat de dosis, s’han de vacunar les
persones dels grups 3 i 4.”

Fets
Ha arribat a la CGT de Catalunya per diferents vies la següent informació que
posem en coneixement de la fiscalia anticorrupció pel que suposa en quant a:
•
•
•

Incompliment de les mesures sanitàries indicades en un bé públic i
propietat de l’estat com són les vacunes COVID19.
Tràfic d’influències.
Abús de poder per a obtenir un benefici propi
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Concretament, i almenys en l’àmbit de les empreses d’ambulàncies concertades
amb el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), nombrosos directius i personal
de confiança sense contacte amb pacients s’estan vacunant impròpiament
mentre que a primera línia d’ambulància encara no s’ha realitzat.

Detallem les empreses on això ha succeït:
Empresa Falck
Vacunats a l’Hospital de Bellvitge el 18 de gener:

,
I altres. En cap cas pertanyen al grup 2, sino al 3 i han estat vacunats abans que
la plantilla de primera línia.
Empresa Transport Sanitari de Catalunya
Vacunats al CAP de Sants, directius, càrrecs de confiança o RRHH sense
contacte amb malalts:
–
–
Empresa Ambulancias Domingo

,
,
,
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Divendres 15 vacunats a Vall d’Hebró:
z
Dilluns 18 a Cap Montnegre:

Empresa Ambulàncies La Pau
,

Empresa Ambulàncies Lázaro
Ens consta que també s’ha vacunat abans a personal de direcció que no al que
està en primera línia d’ambulàncies.

-Arran d’aquestes informacions, la Coordinadora de Treballadors del sector de
transport sanitari (“Tècnics en lluita”) ha destapat el cas, motivant un anunci
d’investigació per part del SEM https://www.ara.cat/societat/coronavirus-covidvacunes-sem-directius-ambulancies_0_2603739800.html
-El passat divendres, Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública de
Catalunya, anuncia una ordre per tal “d’evitar demagògies sobre la vacunació de
comanaments
que
no
estiguin
a
primera
línia”
https://www.lavanguardia.com/vida/20210122/6190876/argimon-ordenavacunar-todos-profesionales-sanitarios-incluidos-mandos.html
Davant de tot això fem saber:
-Les vacunacions dels directius, gerents i responsables d’empreses
d’ambulàncies es van fer previ a aquesta ordre. Realitzant-la, no permesa en
aquesta fase, fins i tot abans que el seu personal de primera línia.
-L’ordre del senyor Argimon estimem que pot ser un intent de regularització de
conductes impròpies, passant per sobre de les instruccions de vacunació
d’aplicació a tot l’estat espanyol.
Des de la CGT requerim que cal ser extremadament curosos en aquest periode
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de vacunació i ser tractada la població amb equitat segons les normes de
priorització del ministerio de Sanidad i Conselleria de Salut. Si l’ús de recursos
públics per beneficis personals ja és prou execrable, més encara quan aquest
passa per sobre de persones que ho necessiten més com aquells que han patit
la falta d’EPIs en la part pitjor de la pandèmia o aquelles persones en situació de
risc que s’han vist relegades per actuacions d’aquest tipus.
Creiem que s’ha d’enviar un missatge nítid per evitar que aquests abusos de
poder de béns públics esdevinguin norma d’actuació amb qualsevol persona
amb poder polític o de decisió sobre aquests.
Per tant, requerim es realitzin les investigacions i actuacions necessàries per
posar fre a aquest comportament al sector d’ambulàncies de Catalunya i en el
cas que s observin indicis de criminalitat en les conductes descrites s actuï en
conseqüència.

A Barcelona, 25 de gener de 2021

Ermengol Gassiot Ballbè
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