Activitat col·legial. Normativa
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Del llarg detall de
modiﬁcacions, vull
destacar-ne les més
generals i de concepte,
com per exemple la
voluntat d’explicitar
estatutàriament el
rol de vigilància i
control de l’exercici
professional, que
pretenem seguir
desenvolupant
mitjançant els
mecanismes que s’hi
regulen, aplicant
principalment la
idea de la prevenció,
o un clar objectiu
de rehabilitació
professional, fugint,
si és el cas, de
dogmes únicament
sancionadors dels
quals l’experiència
n’ha fet palesa la poca
eﬁcàcia

sinó també al fruit de l’experiència assolida durant un quart de segle per molts dels nostres
companys i companyes en les tasques corporatives o en les sanitàries, que ens han ensenyat
que el rol de representació del Col·legi i la seva
influència per millorar les condicions professionals s’ha d’acompanyar d’eines que reflecteixin la
voluntat de promoure la bona praxi en interès i
benefici de la salut dels nostres pacients.
Del llarg detall de modificacions, vull destacar-ne les més generals i de concepte, com per
exemple la voluntat d’explicitar estatutàriament
el rol de vigilància i control de l’exercici professional, que pretenem seguir desenvolupant
mitjançant els mecanismes que s’hi regulen,
aplicant principalment la idea de la prevenció,
o un clar objectiu de rehabilitació professional,
fugint, si és el cas, de dogmes únicament sancionadors dels quals l’experiència n’ha fet palesa la
poca eficàcia.
Els nous Estatuts també posen de manifest el
major equilibri en els òrgans de govern per raó
de gènere, la major implicació que els col·legiats
poden tenir a través dels nous mecanismes de
participació que s’hi regulen o la importància de
l’assegurament de la responsabilitat civil professional. Aquests Estatuts, combinats amb el Codi
de Deontologia de Catalunya, són doncs les nostres eines reguladores, que us convido de nou a
llegir o rellegir, i que vénen a ser les nostres regles
de joc, la pràctica de la mateixa professió i que,
amb un sentiment de cohesió grupal o de pertinença a un grup, el poder públic ens permet
autoregular-nos.
Aprofitant, doncs, l’oportunitat i coneixent i
complint la nostra normativa professional i organitzativa, fem palès que som capaços de millorar
la nostra pràctica professional amb les eines de
què ens dotem, les nostres condicions de treball
amb la representativitat que s’ha d’exercir i, també, la nostra qualitat assistencial amb l’esforç de
cadascú.

Els nous
Estatuts Col·legials
esprés d’un procés de reforma condiD
cionat per un nou marc legal, el COMB ha
posat al dia els seus Estatuts, la “constitució” de
la nostra corporació. Però seria una simplificació
excessiva i inexacta pensar que només ens hem
adequat a la norma. Ans al contrari, el marc que
ha de regular una institució que té també funcions públiques ha de poder comptar amb tot allò
que la seva pròpia història ha anat configurant,
la idiosincràsia, la personalitat d’una professió
que en conjunt té arrelades una sèrie de valors i
normes que, més enllà d’esdevenir comunes amb
la majoria d’ordres, consells o col·legis de metges d’arreu, tenen molt a veure amb una manera
d’entendre les funcions que tenim els metges de
la nostra corporació des de l’experiència acumulada durant anys de funcionament.
Així, els nous Estatuts, després d’un llarg procés i amb la participació dels col·legiats, han estat
declarats adequats a la legalitat pel Departament
de Justícia, han estat publicats al DOGC i han
entrat en vigor el 22 de gener de 2009. Aquestes són les regles del joc que tots ens obliguem a
complir.
En el nostre cas, sobretot tractant-se d’una activitat en què l’interès fonamental és la protecció
de la salut, cal fer un esforç perquè aquestes regles de joc siguin elaborades i conegudes per tots
i cadascun dels col·legiats.
Després de més de vint-i-cinc anys amb unes
regles creades en el període postconstitucional
–val a dir que prou sòlides–, calia revisar el text
estatutari, adequant-lo no ja a uns principis democràtics consolidats al nostre país, no només
a la nova llei catalana de col·legis professionals,
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1. Informació del web www.comb.cat sobre l’entrada en vigor dels nous Estatuts del COMB.
2. Resolució del Departament de Justícia sobre els Estatuts del COMB. DOGC número 5823, de data 22 de desembre de 2008.
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