
 

 

 

 

  

 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT 

_____ 

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 8/09/2016, primera convocatòria, ha 
pres, amb els vots favorables dels grups ERC, CUP, PSC i dels regidors no adscrits, amb 
l’abstenció del grup PP i amb el vot en contra del grup CIU, i a proposta dels regidors no 
adscrits, el següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a 
continuació: 
 
“MOCIÓ DELS REGIDORS NO ADSCRITS PER EXIGIR EL FINAL DE LES ALTES 
MÈDIQUES INJUSTIFICADES I PER REIVINDICAR EL DRET DELS MALALTS A REBRE 
UN TRACTE DIGNE PER PART DE L’ICAM. 
 
L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), depenent del Departament de Salut de la 
Generalitat, és l’òrgan competent per realitzar els dictàmens mèdics on es determina si una 
persona continua de baixa mèdica o ha de retornar immediatament al lloc de treball, si té dret 
a una pensió per invalidesa, o si ja està “apte” per reincorporar-se laboralment per una millora 
de la seva salut. 
 
És davant d'aquesta situació injusta que persones malaltes, familiars i organitzacions socials i 
sindicals han decidit coordinar esforços per denunciar una injustícia que afecta al conjunt de 
la societat i el 13 de gener del 2016 van crear la Plataforma d'Afectats de l'ICAM, la PAICAM, 
amb l'objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust d'aquest organisme 
avaluador de la sanitat catalana, que s'ha agreujat els darrers anys amb les retallades. Cada 
vegada les baixes són més restrictives, així com els criteris per atorgar pensions d'invalidesa, i 
el context d'atur i precarietat laboral en augment situa les persones malaltes sovint al llindar 
de l'exclusió social. 
 
Aquesta Plataforma planteja posar llum sobre les situacions d'injustícia que resulten d'aplicar 
criteris econòmics enlloc de sanitaris. No pot ser que un metge de capçalera o especialista li 
digui a una persona que no pot treballar i després l'ICAM, de forma sistemàtica i sense 
atendre criteris mèdics, li doni l'alta de forma injustificada o li denegi la petició d'invalidesa 
realitzant un tracte humiliant per a molts pacients. 
 
S'han de denunciar els casos concrets on es posa en perill la seguretat del conjunt de la 
ciutadania, com passa al donar d'alta conductors o conductores de TMB encara malalts, 
incrementant les possibilitats d'accidentalitat laboral, que no només els pot afectar a ells sinó 
també als usuaris del servei.  
 
S'han de denunciar i fer evidents, també, les desigualtats existents en el tracte emès per 
l'ICAM segons el tipus de malaltia -com és el cas de les Síndromes del Sistema Central-, 
segons la classe social –totes les persones afectades per l’ICAM som classe treballadora, les 
classes socials altes no recorren al sistema sanitari públic sinó que ho fan al privat- o segons 
el sexe -les dones són generalment les més afectades per aquestes situacions d'injustícia-. 
Altres desigualtats que es produeixen són per zona geogràfica, edat o tipus de feina. 
 
Les classes populars hem d'exigir el compliment dels nostres drets com a treballadors i 
treballadores -en actiu, a l'atur o precaris- que, quan emmalaltim, esperem un tracte just i 
humà tant per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) com per l'Institut Català 
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d'Avaluacions Mèdiques (ICAM). Els treballadors i treballadores no som mercaderies 
productives d'usar i llançar. 
 
I per últim, hem de reclamar la depuració de l'ICAM i dels responsables d'aquesta deriva 
economicista, així com l'eliminació dels criteris que posen els diners per davant de les 
persones i determinen l'actual funcionament de la Comissió de Valoració de l'INSS. També 
hem de demanar que es revisi la relació de la sanitat pública amb mútues i centres privats, 
que en la pràctica és un malbaratament de diners públics, diners de tots, i un privatització de 
serveis. Amb la salut no s'hi juga! 
 
És per tot els motius exposat que, des del grup majoritari de persones que es van presentar a 
les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la CUP-PA per Arenys de Munt, es 
proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la transparència 
total en la relació entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l'Institut Català 
d'Avaluacions Mediques (ICAM) i que és publiqui el conveni que els vincula. 
 
Segon.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que impulsi la 
participació ciutadana en l'elaboració d'un document sobre bona praxi de l'ICAM. 
 
Tercer.- Reclamar al mateix Departament que s'aturin les derivacions a centres privats per 
realitzar proves diagnòstiques. 
 
Quart.- Reclamar al mateix Departament avaluacions basades exclusivament en criteris 
mèdics amb professionals de la sanitat pública i no en criteris econòmics restringits en funció 
de la disponibilitat pressupostària dels ens públics. 
 
Cinquè.- Exigir al Departament la depuració de responsabilitats, tant de l'ICAM com de l'INSS, 
en el cas que s'avantposin criteris econòmics per sobre de la salut de les persones. 
 
Sisè.- Informar d'aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a la 
Plataforma d'Afectats per l'ICAM i l'INSS al seu correu electrònic paicam.cat@gmail.com.”  
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