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CoMB –
Accions e specífiques
pels Metges joves

Estudiants CoMB
Àrea

Acció

Unitat
de Participació

Participació anual en les Jornades d’Estudiants Clínic i Estudiants Bellvitge amb
alguna ponència sobre temes professionals.

Unitat de Participació
Servei d’Ocupació

Participació en la sessió que cada any organitza SC Pediatria sobre “Sortides
Laborals en acabar la residencia”.

Unitat de Participació
Secció MIR

Reunió amb els representants dels estudiants de les diferents Universitats per noves
vies de col·laboració / treball conjunt.

Unitat de Participació
Secció MIR

Sessió per als residents als centres de treball per parlar sobre orientació professional
al final del MIR.

Servei d’Ocupació

Informació sobre possibilitats d’estudiar medicina a l’estranger.

Servei d’Ocupació

Informació sobre la convocatòria MIR /Informació sobre sortides professionals.

Servei d’Ocupació

Informació sobre la possibilitat de realitzar la formació especialitzada a l’estranger.

Unitat d’Atenció al Col·legiat

Carnet d’Estudiant CoMB.

Actes i Jornades

Jornada d’Orientació per als futurs MIR.
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MIR
Àrea

Acció

Unitat d’Atenció al Col·legiat

Seguiment proactiu durant els tres primers anys de col·legiació.

Col·legiacions

Tarifa Metge jove (Quota d’alta- Quota Col·legial).

Col·legiacions

Reducció de quota (maternitat/paternitat).

RCP

Quota MIR - reduïda.

Actes i Jornades

Benvinguda als nous col·legiats MIR.

Servei d’Ocupació

Informació i assessorament professional i laboral.

Servei d’Ocupació

Inscripció a la borsa de treball per a iniciar cerca de feina quan acabi període de
residència (a partir de 4 mesos abans de finalitzar la residència).

Servei d’Ocupació

Assessorament i reorientació de carrera professional en cas de canvi o abandó del MIR.

Servei d’Ocupació

Informació i assessorament bàsic sobre permisos de treball per a MIR estrangers.

Àrea de Cooperació

Possibilitat d’obtenir una beca “Dr. Jose Luis Bada” per a la formació en matèria de
cooperació.

Programa de protecció social

Oferir assessorament social al metge i llurs familiars per part de professionals del
treball social.

Programa de protecció social

Oferir una cartera de serveis assistencials (mitjançant acords de col·laboració amb
entitats proveïdores ) amb unes condicions avantatjoses pel metge i els seus familiars.

Programa de protecció social

Oferir un catàleg de prestacions on s’engloben: Ajuts d’atenció social i a la
dependència per metges i familiars de 1r grau i ajuts per la conciliació de la vida
familiar i professional del metge (Canastreta del nou nat, suport familiar, suport per
la llar d’infants, casals, colònies d’estiu..., i suport al MIR).

Altres

Cessió i lloguer d’espais; Avantatges i descomptes.
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Metges joves
Àrea

Acció

Unitat d’Atenció al Col·legiat

Seguiment proactiu i assessorament personalitzat al final del MIR.

Col·legiacions

Tarifa Metge jove (Quota d’alta- Quota Col·legial).

Col·legiacions

Reducció de quota (Maternitat/Paternitat, Cooperació, Precarietat, Atur).

Servei d’Ocupació

Informació i assessorament professional i laboral.

Servei d’Ocupació

Inscripció a la Borsa de treball per cerca, complement o canvi de feina.

Servei d’Ocupació

Informació i assessorament bàsic sobre permisos de treball per a joves metges estrangers.

Àrea de Cooperació

Possibilitat d’obtenir una beca “Dr. Jose Luis Bada” per a la formació en matèria de
cooperació.

Programa
de protecció social

Oferir assessorament social al metge i llurs familiars per part de professionals del
treball social.

Programa
de protecció social

Oferir una cartera de serveis assistencials (mitjantçant acords de col·laboració amb
entitats proveïdores ) amb unes condicions avantatjoses pel metge i els seus familiars.

Programa
de protecció social

Oferir un catàleg de prestacions on s’engloben: Ajuts d’atenció social i a la
dependència per metges i familiars de 1r grau i ajuts per la conciliació de la vida
familiar i professional del metge (Canastreta del nou nat, suport familiar, suport per
la llar d’infants, casals, colònies d’estiu..., i suport al MIR).

Centre d’Estudis Col·legials

Accés a cursos en condicions especials (Descompte del 25%, Opció a Beques).

Altres

Cessió i lloguer d’espais.

4

CoMB –
Accions e specífiques
pels Metges joves

Dades addicionals de les accions:
• Seguiment proactiu i assessorament personalitzat al final del MIR
	Amb l’objectiu de donar recolzament a l’inici de la professió, durant els tres primers anys de col·legiació es fa
seguiment telefònic.
• Tarifa Metge jove
Quota d’alta – Reducció del 50% si fa menys de 2 anys de llicenciat /graduat.
Quota Col·legial – Reducció del 50% durant els 4 primers anys de col·legiació, dins del 6 primers anys des de
la llicenciatura/graduació.
• Reducció de quota
	 Maternitat/Paternitat – reducció del 100% en la quota col·legial,
Cooperació – reducció del 100% en la quota col·legial,
Precarietat – reducció del 50% en la quota col·legial,
Atur – reducció del 100% en la quota col·legial.
• Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional (CCMC) – Quota MIR
	1er any natural de residència gratuït (des del inici de la residència fins al 31 de desembre d’aquell mateix any) i
Tarifa reduïda (78€ trimestre).
• Seguiment proactiu i assessorament personalitzat al final del MIR
	Acció activa d’emissió de trucades per contactar amb tots aquells metges que acaben el MIR a fi de donar-los
assessorament personalitzat en matèria d’orientació professional (activitat per compte d’altre o propi, tipus de
contractes, sortides professionals, emprenedoria, obrir una consulta...).
• Jornada d’Orientació per als futurs MIR
6 edicions (des de 2012).
Data: mes de març
Adreçada a metges que han fet l’examen MIR i que estan pendents d’escollir plaça
Taules informatives de totes les especialitats MIR
Hi col·laboren com a informadors de les taules entre 80 i 100 metges MIR cada any
Participació: 2012: 202 / 2013: 260 / 2014: 252 / 2015: 284 / 2016: 280 / 2017: 259
• Benvinguda als nous col·legiats MIR
9 edicions (des de 2009).
Data: mes de maig, un cop ha acabat la campanya de col·legiació i abans que s’incorporin al centre
Adreçada als nous metges MIR que s’han col·legiat al CoMB
Acte de Benvinguda on es presenta els col·legi i els seus serveis i amb festa de la secció MIR.
Participació: 2009: 83 / 2010: 85 / 2011: 270 / 2012: 282 / 2013: 303 / 2014: 305 / 2015: 312 /2016: 327 / 2017: 283.
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