
Moció de suport tècnic i institucional a la PAICAM Manresa (Plataforma d'afectades per
l'institut català d'avaluacions mèdiques)

Atès que el gener de 2017 el ple de l'ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat una moció 
per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret a les persones a 
emmalaltir amb dignitat.

Atès que des de l’aprovació de la moció les problemàtiques que tenen les persones afectades per a 
les altes mèdiques injustificades tramitades per l'ICAM no han canviat.

Atès que fa uns mesos s'ha creat la PAICAM Manresa formada per afectades de la nostra ciutat i 
rodalies. Que aquesta plataforma es va constituir amb l'objectiu de visualitzar el tracte inhumà i 
funcionament injust d'aquest organisme.

Atès que el segon pla d'igualtat de Manresa té l'acció de posar en valor la importància de la 
prevalença de les malalties eminentment femenines amb actuacions com “donar suport a accions 
preventives, divulgatives, d’ajuda mútua i reivindicatives en relació a malalties amb una alta 
prevalença sobre les dones (endometriosi, càncer de mama, fibromialgia...)”. La fibromialgia afecta 
al 4,3% de les dones i al 0,8% dels homes. I ara per ara es donen un 60% més d'incapacitats a 
homes que a dones.

Atès que les persones de Manresa que han de visitar l'ICAM només poden fer-ho a Barcelona. A 
Manresa no hi tenen instal·lacions, i la més propera, Sabadell, té una sola persona per a rebre les 
persones que se'ls requereix una avaluació mèdica i actualment són les persones citades per 
l’Institut qui han de sufragar amb les despeses del trasllat, considerant que són persones malaltes, 
que poden necessitar realitzar el trasllat amb un acompanyant, o bé algunes poden tenir dificultat en
la mobilitat, pel que el preu i la dificultat del transport es veu incrementats. Malgrat que la resolució
del 21 d'octubre del 2009 de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i publicat en el BOE num. 
266 de 4 de novembre de 2009, estableix que les persones citades per l'ICAM tenen el dret a gaudir 
de transport, sigui o no sanitari, des de casa seva fins al centre. Tot i així l'ICAM no informa ni es 
presta a pagar aquests desplaçaments.

Atès que el tracte inhumà i el funcionament injust de l'ICAM és quelcom demostrat. Encara que 
moltes de les persones malaltes, sobretot les afectades per malalties cròniques degeneratives poc 
reconegudes, com les síndromes de sensibilitat central, ho desconeixen i es troben totalment 
desemparades.

Atès que existeix un servei d'orientació jurídica (SOJ) ofert pel col·legi d'advocats que ofereix la 
justícia gratuïta per a les persones treballadores i que aquest servei es coneix poc.

Atès que la sentència del Tribunal Suprem del 15 d'octubre del 2013 numero de recurs 3162/2012 
determina que en casos d'alta mèdica per part de la Inspecció Mèdica (ICAM) durant sis mesos, les 
úniques baixes mèdiques que han de ser validades pel propi ICAM són per la mateixa malaltia, i si 
és per una altra patologia, la nova baixa pot ser donada pel metge de capçalera.



Per tot això l'ajuntament de Manresa ACORDA:

1. Garantir el pagament previ del servei de transport a les persones malaltes de Manresa que 
hagin de passar una avaluació mèdica a l'ICAM. Serà l’Ajuntament qui repercutirà el cost 
d’aquests desplaçaments i realitzarà els tràmits corresponents per cobrar del organisme 
pertinent el que correspon. 

2. Establir un servei tècnic d'assessorament a les persones afectades per les altes injustificades. 
Serà un departament que penjarà de l'àrea de serveis socials i de sanitat on s'atendran a les 
persones malaltes garantint-los un seguiment del seu cas i assessorant sobre cada pas a fer 
per tal de què els seus drets no es vegin vulnerats. També donarà informació sobre 
l'existència i el funcionament del SOJ.

3. Des d'aquest servei tècnic, s'impulsarà un pla comunicatiu per a la difusió tant de la 
problemàtica com del servei que presta l'ajuntament, com dels ens que treballen per la no 
vulneració de drets de les persones treballadores malaltes.  

4. Informar dels serveis que es prestaran des de l'ajuntament a les persones afectades per les 
altes mèdiques injustificades a:

a) Serveis professionals de medicina. ICS i Althaia, passats 2 mesos de l'aprovació de la moció.
b) A través de fulletons informatius que es trobaran a tots els equipaments mèdics de Manresa, i els 
que no depenguin de l'ajuntament amb prèvia demanda, i a tots els equipaments municipals, passats 
2 mesos de l'aprovació de la moció.

5. El servei de transport s'implementarà després de 3 mesos un cop aprovada la moció.

6. El servei d'assessorament tècnic i jurídic es farà efectiu després de 8 mesos de l'aprovació de
la moció.

7. Exigir al departament de salut de la Generalitat de Catalunya el compliment de la resolució 
del 15 d'octubre del 2013, recurs 3162/2012 en tots els casos.

8. Els acords d'aquesta moció es faran arribar a la PAICAM; a l'ICAM, a la Neus Rams, 
responsable dels diferents ICAM que es troben a la Catalunya, subdirectora general de les 
avaluacions mèdiques; a l'Alba Vergés i Bosch, actual consellera de Salut, i als grups 
parlamentaris.

No obstant, el ple decidirà

Jordi Garcés Casas               GM de la CUP           Manresa, 8 de novembre de 2018


