Grup MED

El model econòmic del COMB

El Grup MED creix en el nombre de clients
i tanca l’any amb un bon resultat econòmic
er als metges, l’any 2010 no ha estat un bon
any. La crisi econòmica general que afecta de
P
manera especialment dura el nostre país ha arribat a
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la sanitat i als metges. La retracció del consum i, en
general, de la capacitat de despesa, tant dels pressupostos públics com de les famílies, ha impactat en la
situació econòmica dels metges. La retallada salarial
inèdita i generalitzada sobre els metges del sector públic, la disminució de l’activitat de la sanitat privada
en algunes àrees de creixement els anys anteriors i la
incertesa sobre el sector assegurador privat han fet
que els metges i les seves famílies hagin hagut d’encarar-se a una nova situació econòmica, de perspectives preocupants, en un context econòmic general
dolent.
El Col·legi basa una gran part de la seva capacitat
d’endegar projectes i d’oferir serveis als metges en els
resultats econòmics del Grup MED. I, òbviament,
el Grup està treballant en un món econòmic i empresarial general que mostra cada dia més problemes que oportunitats, especialment en el món del
negoci financer, en el qual es basa tradicionalment
una part substancial dels nostres ingressos. Els resultats econòmics del Grup MED, a pesar de la duresa
dels escenaris econòmics i financers, han estat bons.
Excel·lents, si els haguéssim de valorar en relació amb
els escenaris generals.
Al quadre adjunt en detallem les principals magnituds i veiem que el Grup MED ha pogut seguir
aportant al Col·legi unes quantitats semblants als
anys anteriors.
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Els ingressos s’han mantingut gràcies al fet que seguim creixent en el nombre de clients, tant metges
(especialment els joves), com clients no metges i collectius de fora de Catalunya. A les pàgines següents es
detalla l’activitat de les àrees asseguradora i bancària
en les quals, com veureu, hem seguit creixent i diversificant productes. Hem hagut de fer un esforç per
contenir el nombre d’empleats, que volem remarcar i
agrair i que caldrà seguir optimitzant.
El descens de l’epígraf “aportació”, tot i ser significatiu, és degut sobretot al fet que els anys anteriors
s’havien produït operacions amb ingressos extraordinaris que aquest any 2010 no tenim. Ara bé, els
ingressos recurrents i el resultat ordinari permeten
que el Col·legi pugui comptar amb recursos econòmics suficients per seguir amb tranquil·litat les seves
activitats.

Ediﬁci col·legial.

Recordem que els resultats econòmics del Grup es
calculen després de considerar les aportacions que les
societats fan al Col·legi, tant en forma de comissions,
com en forma de lloguers o en forma de pagaments
per serveis específics que aquest els presta, el que s’expressa en la línia d’“aportació del Grup al COMB”.
En l’àmbit de les fites aconseguides en aquest 2010,
volem fer esment del fet que el Col·legi, a través de
la societat Inmomèdic, ha guanyat el concurs de la
concessió del pàrquing de la plaça Roig i Raventós,
un projecte llargament desitjat. Esperem que en el
curs de l’any que ve el projecte de pàrquing sigui una
realitat que permeti apropar els metges i el Col·legi,
i amb això es potenciï la participació en les activitats
col·legials.
Reiterem que totes les societats del Grup MED,
així com el holding i el Col·legi, tenen els comptes
auditats, tant les societats que així ho requereixen per
llei com totes les altres que ho fan voluntàriament des
de fa molts anys. Cap auditoria presenta “salvetats” i,
per tant, la seva solvència i transparència són sòlides.
En aquest any 2010, de forma excepcional i en
compliment del programa electoral de la Junta de
Govern del Col·legi, hem procedit a realitzar una
altra auditoria de conformitat, normativa i complementària, per assegurar-nos no tant la veracitat dels
números i la consistència dels procediments que ja
garanteixen les auditories, sinó que el conjunt del
sistema de control i de governança del Grup estigui
d’acord amb les tendències i els requeriments que els
marcs reguladors estan dissenyant per al futur. El resultat d’aquest segon nivell també ha estat favorable i
els gestors i directius estem orgullosos de poder mostrar als col·legiats i a la societat que els metges tenim
una corporació i un grup econòmic no sols sòlids i
capaços de respondre, de resistir aquests temps durs,
sinó que estem segurs que seran capaços de créixer i
de donar respostes noves a les necessitats econòmiques i de serveis que els metges i el sector sanitari
necessiten en temps de crisi.

