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SIMAP DENUNCIA A LA CONSELLERIA DE SANITAT
DAVANT TRANSPARÈNCIA PER FALTA DE RESOLUCIÓ I

ABSÈNCIA DE RESPOSTA DAVANT EL REQUERIMENT
D'INFORMES, REITERATS, DEL SINDIC DE GREUGES, EN

RELACIÓ AMB EL TRANSPORT SANITARI DE
PROFESSIONALS.

El Síndic de Greuges havia iniciat un procediment després de queixa del
SIMAP per no dotar de mitjans adequats als metges/a i infermers/as dels
centres d'Atenció Primària per al desplaçament fora dels centres de salut

SIMAP denuncia a Sanidad ante Transparencia por no 
atender sus reclamaciones
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180412/442491407085/simap-denuncia-a-sanidad-ante-transparencia-
por-no-atender-sus-reclamaciones.html

Llevan a Sanidad ante Transparencia por no 
aportar documentación
El sindicato Simap ha presentado la denuncia tras no recibir respuesta de la conselleria a una queja
E. D./Efe 12.04.2018 | 17:13
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/04/12/llevan-sanidad-transparencia-aportar-
documentacion/1703217.html

SIMAP ha registrat una denúncia davant la Inspecció General de Serveis de la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Col·laboració de la
Generalitat i en relació amb la falta de la deguda resolució motivada davant els
requeriments d'aquest sindicat i del Sindic de Greuges. 

Amb data 23 de juny de 2017 SIMAP va presentar una reclamació
administrativa davant la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en la qual
denunciava que aquesta Conselleria, al no dotar de mitjans adequats als metges/sses i
infermers/es dels centres d'Atenció Primària per al desplaçament fora dels centres de
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salut quan són requerits per a prestar assistència sanitària, d'una banda vulnerava
diverses normatives d'àmbit estatal1 i per un altre impedia la possibilitat de disposar dels
mitjans adequats per a realitzar aquests desplaçaments fóra el centre a l'hora de parar
esment sanitària, tant urgent com programada, amb repercussions greus en l'eficiència
d'aquesta assistència sanitària, tant en la premura necessària per a evitar seqüeles als
pacients o desenllaços fatals, com en la qualitat de la mateixa al no poder transportar el
material clínic necessari per a atendre correctament el motiu de l'avís al professional
sanitari.

Transcorreguts cinc mesos sense rebre cap resposta de la Conselleria a la
reclamació realitzada pel SIMAP, i havent-se produït en aqueix temps problemes greus
relacionats amb el contingut de la mateixa, tant als professionals que es veuen obligats a
utilitzar el seu propi vehicle quan disposen del mateix, com als pacients per patir retards
innecessaris en la prestació de l'assistència sanitària, SIMAP va decidir traslladar la seua
queixa al Síndic de Greuges en un escrit registrat el 8 de novembre de 2017.

El Síndic de Greuges va admetre la nostra queixa el dia 16 de novembre de 2017
i va sol·licitar informació a la Conselleria des d'aqueix mateix moment, sense obtenir
cap resposta ni justificació per la falta de la mateixa. El Síndic de Greuges va realitzar
posteriorment altres tres requeriments, de gener a març de 2018, recordant-li en
cadascun d'ells la seua obligació legal de respondre a la institució i donant caràcter
d'urgent en el seu últim requeriment, qualificant l'actitud de la Conselleria de Sanitat de
“entorpidora de la tasca de recerca d'aquesta institució i que podrà ser objecte d'un
informe especial a les Corts Valencianes, a més de ser destacada en la secció
corresponent de l'Informe anual del Síndic de Greuges”.

E x t r a c t e d e l ' ú l t m e s c r i t d e l S í n d i c d e G r e u g e s r e m è s a l S I M A P : 
“no ha tngut entrada en aquesta insttució l'informe de referència, ni cap comunicació que justfque tal
retard”. Se li requereix per últma vegada perquè done compliment al preceptuado en la Llei, per la qual
cosa es refereix a la col·laboració que han de prestar els poders públics al Síndic de Greuges en les seues
recerques. Qualifca l'acttud de la Conselleria de Sanitat de “entorpidora de la tasca de  recerca
d'aquesta insttució, per la qual cosa podrà ser objecte d'un informe especial a les Corts Valencianes, a
més de ser destacada en la secció corresponent de l'Informe anual del Sindic de Greuges”.

La falta de col·laboració de la Conselleria de Sanitat amb la Institució del Síndic
de Greuges, i a resoldre les reclamacions, incomplint la llei de procediment
administratiu, és inacceptable i per açò el SIMAP considera que no pot quedar fora del
coneixement de les institucions que vetlen per la transparència en la gestió pública, ja
que es tracta d'un problema greu, estant en joc l'assistència sanitària fóra dels centres de
salut, sobretot quan són per motius urgents. 

Per tot açò, el SIMAP ha decidit denunciar davant Transparència a la Conselleria
de Sanitat que, en aquest cas, no està complint amb la llei ni mostra la consideració
deguda, no solament a la institució del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana,
sinó a tots el professionals que esperen que se'ls dote d'un transport sanitari adequat per
a l'assistència sanitària, com a país civilitzat, ja que comença a créixer el cansament
després de tants anys de crisis amb la responsabilitat de cobrir, amb un esforç afegit, les
deficiències sobrevingudes del sistema, jornada després de jornada, sense cap projecte
de millora en l'horitzó. 

Però, sobretot, la Conselleria està faltant als pacients, que són els que finalment
pateixen les conseqüències de la falta d'un mitjà de transport adequat que permeta el
desplaçament prest dels professionals sanitaris i que els permeta traslladar tot el material
c l í n i c n e c e s s a r i p e r q u è s i g u e n a t e s o s c o r r e c t a m e n t .



1 la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marque del personal estatutari dels serveis de salut,
en el capítol IV, drets i deures, fa una clara al·lusió al dret de rebre protecció efcaç en matèria de
seguretat i salut en el treball conforme al que es disposa en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals, la Llei de transports de mercaderies perilloses del Ministeri d'Obres
Públiques, el Reglament General de Circulació i Seguretat Vial, el Reial decret 13/1992 de 17 de gener i A
més l'arreplegat en el BOE 31-1-1992/Llei 16/1987 d'Ordenació dels Transports Terrestres i normes
reguladores complementàries, la Llei del Carnet per punts, Llei 17/2005, de 19 de juliol, per la qual es
regula el permís i la llicència de conducció per punts i es modifca el text artculat de la llei sobre tràfc.

Per a qualsevol aclaració que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.

NO CAL SER MOLTS PER FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM MÉS
COSES ACONSEGUIREM. 

UNEIX-TE A NOSALTRES
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