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NOTA INFORMATIVA: Prestació serveis de salut als usuaris de PAMEM  

L’Ajuntament de Barcelona porta uns quants anys volent que PAMEM, deixi de prestar 
els serveis sanitaris bàsics a funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona i beneficiaris 
(jubilats i fills), gran part procedent de la MUMPAL (mútua dels treballadors municipals 
fins el 1993). A partir del Real Decret de 2/04/1993 aquests beneficiaris s’integren en 
el Règim General de la Seguretat Social. I el prestador de serveis de salut passa a ser 
l’empresa consorciada PAMEM. 

Actualment PAMEM, una societat amb participació de la Generalitat i l’Ajuntament, 
adscrita al Cat-salut, són dues entitats jurídiques: Una, PAMEM, que dóna servei a 
funcionaris de l'Ajuntament, actius, passius i beneficiaris i una altra, PAM, SL, que 
gestiona centres d'assistència primària. Aquestes dues entitats desapareixeran i 
crearan una empresa amb la forma jurídica d'EPEL (Entitat Pública Empresarial Local). 
Els nous estatus estan pendents d’aprovació inicial. S'ha de dir que no hem vist cap 
redactat dels esmentats estatuts. 

Des de CGT hem manifestat que estem per una Sanitat pública gratuïta i de qualitat i 
que volem que tota la ciutadania accedeixi al Sistema Sanitari amb els mateixos drets. 
Però amb el plantejament de l’Ajuntament el PAMEM no desapareix, i és en això en el 
que CGT no estem d’acord. PAMEM forma part d’un sistema sanitari molt 
mercantilitzat, amb un entramat d’organismes, empreses i sistemes que afavoreixen la 
creació d’estructures, enginyeries organitzatives i financeres que resulten opaques. 

A la reunió de 29 d’abril de 2016 en la qual vam participar el gerent de PAMEM, la 
comissionada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona i representants sindicals es va dir 
que: “S’estava treballant en un pla de comunicació per informar a les persones 
afectades”, “S’han fet gestions per tal que les persones afectades puguin triar CAP, 
metge o metgessa dins de la cobertura de Cat-Salut”. 
 
A la reunió de 15 de desembre de 2016 es va tornar a demanar a la gerència de 
PAMEM un calendari d’actuacions i que es faci un acompanyament als usuaris en el 
procés. Tot i manifestar l’Administració que allò és la seva voluntat, a dia d’avui les 
persones que som usuàries de PAMEM no hem rebut cap comunicació en aquest 
sentit per part de PAMEM i això està creant molta incertesa en un tema tan sensible i 
vital com la salut. Creiem que s’hauria d’informar als afiliats de com han de fer el 



tràmit per passar a la seguretat social, fer acompanyament a les persones grans que 
perdran amb el canvi de PAMEM a Seguretat Social el seu referent del metge de tota la 
vida. 

D’altra banda PAMEM, SL, societat participada de PAMEM, és i seguirà sent un 
prestador de serveis de l’ICS, i de l’ICASS és a dir que funciona com una empresa que 
ven uns serveis al sistema sanitari i a serveis socials de Barcelona. En concret gestiona 
els caps de Vil·la Olímpica, Barceloneta, Larrad i el CUAP de Gràcia. De la mateixa 
manera existeixen associacions de base associativa i mercantil que gestionen altres 
àrees bàsiques de salut. 

Per a CGT aquests tipus de gestió no garanteixen l'equitat en la prestació dels serveis 
sanitaris ni són transparents. 

Respecte a l’edifici que actualment acull el PAMEM, ubicat al carrer de Viladomat, CGT 
va demanar informació sobre els usos que es donarà a l’edifici. Quins usos tindrà, si la 
gestió continuarà sent a càrrec del PAMEM i si els serveis que oferirà seran universals o 
a determinats col·lectius i si seran gratuïts o de pagament. Responen que volen donar-
li un ús relacionat. Finançat per l'Ajuntament donaria serveis de promoció i prevenció 
de la salut, atendrà a nivell ciutat .“Es pretén que PAMEM doni serveis en medicina 
esportiva, a traves d’un conveni signat amb l’IBE (Institut Barcelona Esports), que 
donaria cobertura als beneficiaris de l’àmbit escolar i de campanyes de promoció de la 
salut i l’esport. S’està estudiant la possibilitat de poder fer-se càrrec de les valoracions 
mèdiques que han de passar els treballadors de GUB i SPEIS al fer un canvi de 
categoria. Si hi han nous projectes o serveis es signaran nous contractes i convenis,... “ 

Fer efectives aquestes intencions implica signar acords  amb i entre d’altres 
institucions: consell general del Pamem, Ajuntament, Generalitat. Aquestes mesures 
hauran de aprovar-se al Ple de l'Ajuntament. 

 

DEMANEM A L’AJUNTAMENT, PATRÓ DEL PAMEM, QUE INFORMI EL MÉS AVIAT 
POSSIBLE A TOTS I CADASCUN DELS AFECTATS DE LA SEVA SITUACIÓ I LES 
PERSPECTIVES DE LA SEVA ATENCIÓ SANITÀRIA. 

 

Defensem un Sistema de Salut  de caràcter públic, universal, de qualitat, integral, 
solidari, gratuït  i d' equitat garantida. 

 

 


