Companys i companyes,
Iniciem una nova etapa en la Secció de Metges Titulars del COMB desprès de molts anys sense
activitat. Com sabeu des de la publicació del Reial Decret de 2012 vam iniciar una lluita per
impedir la dissolució del nostre col∙lectiu amb el greuges que això comportava. Han passat
moltes coses però al final vam poder aturar l’execució d’aquest decret i arribar a un pacte amb
la Conselleria (com coneixeu el desenvolupament del Reial Decret ho han de fer les Comunitats
Autònomes).
De moment la noticia és “QUE NO HI HA CAP NOTICIA” . Continuem desenvolupant la nostre
tasca sanitària i tenim el nostres drets sense cap alteració.
Espero que aquesta situació és perllongui durant molt de temps, fins que l’últim Titular hagi
arribat al final de la seva carrera professional, i aquest és l’objectiu principal d’aquesta nova
Junta de la Secció de Titulars que inicia aquesta nova etapa. Estem a la vostra disposició per
aclarir qualsevol dubte o problema, i podeu fer‐nos arribar iniciatives que afectin al nostre
col∙lectiu per tal de poder posar‐les en coneixement de la resta. Us animo des d’aquí a que us
apunteu a la Secció de Titulars.
Hem començat a treballar, i la primera iniciativa ha estat realitzar la 1a trobada de les Seccions
de Metges Titulars dels 4 col∙legis de metges de Catalunya, arribant a l’acord de formar el
Consell de Seccions de Titulars de Catalunya. Aquest Consell té com a missió vetllar pels
interessos professionals del nostre col∙lectiu per qualsevol canvi que es pugui produir i
mantenir una comunicació activa entre tots els integrants.
També aprofito per donar les gràcies els companys i companyes que m’han acompanyat en la
Junta de la Secció de Titulars, pel interès demostrat envers al col∙lectiu de Titulars de forma
desinteressada.
Estem a la vostra disposició.
Fins aviat.
Carles Baiget, President de la Secció.

