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L’hospital veterinari estarà llest
per a l’inici del nou curs
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Multa de fins a 3.000 euros per al 
maltractador del senglar
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Imatge d’arxiu de les ambulàncies al polígon Camí dels Frares.
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M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ Un informe de la Sindi-
catura de Comptes constata que 
en l’últim procés d’adjudicació 
per part del Sistema d’Emergèn-
cia Mèdiques (SEM) del trans-
port sanitari urgent i no urgent 
va incórrer en “incompliments 
rellevants i greus”. Així ho 
reflecteix la fiscalització dels 
comptes del SEM entre el  2012 
i el 2015.

L’abril del 2015, el SEM va 
adjudicar la gestió del trans-
port sanitari a Catalunya en 
tretze lots. Al pla de Lleida es 
va adjudicar a UTE Egara i a 
l’Alt Pirineu, a TSC. En total, 
els tretze lots van ser adjudicats 
per 1.200 milions d’euros, sense 
IVA, el preu més alt mai licitat 
per Salut.

La Sindicatura afirma que el 
SEM va incomplir la llei de Con-
tractes del Sector Públic i “va 
vulnerar els principis d’igualtat, 
de transparència i de no-discri-
minació, va afavorir indeguda-
ment determinats licitadors als 
quals es va atribuir la condició 
d’adjudicataris, sense compro-
var que disposaven dels recur-
sos que havien d’adscriure als 
lots, i va perjudicar la resta de 
licitadors”.

En aquest sentit, detalla que 
el SEM només va demanar les 
empreses que havien presentat 
una oferta més avantatjosa que 
acreditessin que disposaven dels 
mitjans que hi figuraven presen-
tant una declaracion responsa-
ble. La Sindicatura destaca que 
una declaració responsable no 
és suficient per a això, d’acord 

La Sindicatura de Comptes detecta greus 
irregularitats en el contracte d’ambulàncies
Diu que el SEM va vulnerar la igualtat de condicions entre les empreses en l’adjudicació del transport 
sanitari a Lleida i Catalunya || Sosté que va afavorir les que van fer una oferta més barata
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amb la llei i que ha de ser l’òrgan 
de contractació (el SEM) el que 
comprovi que l’empresa disposa 
de tots els mitjans que ofereix. 
“No és possible deixar en mans 
dels licitadors la comprovació 
dels requisits previs a l’adjudi-
cació”, afirma.

D’altra banda, assenyala que 
l’expedient “no inclou una jus-
tificació de l’import del pres-
supost de licitació”, un requisit 
que està establert a la llei de 
Contractes.

A més, constata que les em-

preses van modificar els recur-
sos adscrits al servei després de 
l’adjudicació, unes modificaci-
ons que segons la Sindicatura 
“no podien ser acceptades”.

Així mateix, la majoria dels 
adjudicataris van retardar l’inici 
del servei, per la qual cosa el 
SEM va penalitzar amb 502.304 
euros les empreses. 

No obstant, la Sindicatura 
remarca que les sancions “van 
ser inferiors a les previstes per 
aquesta raó a les mateixes bases 
del concurs”.

També constata incompli-
ments que afecten la imatge ex-
terior corporativa dels vehicles, 
documentació tècnica, material 
assistencial i de neteja i desin-
fecció de l’interior del vehicle 
després d’un any en funciona-
ment del servei.

Després de l’informe de l’òr-
gan, el SEM va al·legar “que hi 
va haver un tracte igualitari per 
a tots els licitadors” i que va de-
cidir no rescindir els contractes 
perquè va considerar que s’ha-
via de “garantir el servei”.

Indemnitzat amb 
248.959 €  un excap 
que va fer fora per 
“faltes greus”
n El 2012, el SEM va pa-
gar una indemnització de 
248.959 euros per acomia-
dament al llavors director 
de coordinació sanitària, 
al qual, el dia 16 de gener 
del 2012, se li va comuni-
car l’extinció del contracte 
de feina per motius disci-
plinaris per dos faltes de 
caràcter molt greu. Tot i 
així, el mateix dia i en un 
segon escrit, li va notifi-
car que, per evitar litigis, 
es reconeixia la improce-
dència de l’acomiadament 
i l’indemnitzava amb l’im-
port esmentat. La Sindica-
tura considera que el SEM 
hauria d’haver manifestat 
les evidències legals sufi-
cients que justifiquessin la 
procedència de l’acomia-
dament. En aquest sentit, 
l’informe de la Sindicatu-
ra assenyala que “d’acord 
amb l’Estatut de Treba-
lladors, l’acomiadament 
procedent, que pot ser per 
motius disciplinaris, no 
genera cap dret a indem-
nització”. Així mateix, el 
2014 un jutge va obligar 
el SEM a indemnitzar un 
directiu amb 192.487,50 
euros per acomiadament 
improcedent.

Sessions sobre seguretat 
viària a Gardeny i col·legis
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Moment de la firma de la renovació del conveni de col·laboració.

SANTI COSTA DOMINGO
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament i la Fun-
dació Mapfre van renovar ahir 
el conveni de col·laboració per 
continuar formant en seguretat 
vial i conducció al parc infantil 
de Gardeny i als col·legis de la 
ciutat. 

E l conven i f i rmat és de 
20.000 euros i servirà per con-
tinuar impartint el programa 
escolar d’Educació Viària. 

L’alcalde, Àngel Ros, va des-
tacar la importància d’aquest 

conveni i de formar els futurs 
conductors en seguretat viària i 
civisme i va recalcar que el curs 
passat més de 14.000 alumnes 
van rebre aquest tipus de forma-
ció a les aules i 3.000 ho van fer 
al parc de Gardeny. 

Al seu torn, es va congratular 
que el 2017 no hi hagués cap 
mort per accident de trànsit a la 
ciutat i espera que aquest con-
veni, renovat anualment des del 
2001, serveixi per prevenir fu-
turs accidents.

HERMÍNIA SIRVENT

Presència xinesa         
en un seminari del 
parc de Gardeny

EMPRESES

❘ LLEIDA ❘ Un total de 17 direc-
tius d’onze distribuïdores 
agrícoles xineses estaran 
presents demà al seminari 
Axeb Biotech que organitza 
el parc científic de Gardeny. 
L’empresa Shanghai Zhon-
grui Chemistry, partner 
d’Axeb Biotech a la Xina, 
organitza aquest esdeveni-
ment, que se centrarà en la 
recerca i millora de bioes-
timulants agrícoles i ferti-
litzants que permeten una 
millor qualitat dels aliments.


