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Activitat col·legial  ·  Crisi econòmica i sector sanitari

L’any 2011 ha estat un any convuls, ple de modifi cacions 
normatives que han afectat les condicions laborals i econò-

miques dels metges i ple també d’incerteses. La Junta de Go-
vern del COMB, conscient de la situació, va aprovar reforçar 
l’Assessoria Jurídica per donar resposta a la previsible demanda 
de consultes jurídico-laborals conseqüència de les mesures em-
preses al sector sanitari de fi nançament públic.

I aquestes previsions es van complir, de tal manera que, res-
pecte a l’any 2010, el 2011 s’ha quadruplicat el total de consul-
tes ateses de caràcter laboral. Així, les 596 consultes del 2010 
(que van suposar el 23% del total de consultes a l’Assessoria 
Jurídica) es van transformar en 2.066 l’any 2011 (el 45% del 
total de consultes a l’Assessoria Jurídica).

El notable increment de les consultes jurídico-laborals ha estat 
conseqüència directa de les singulars situacions produïdes du-
rant l’any 2011, ja que, si no fos per això, el nombre de consultes 
ateses respecte a temes laborals propis de l’activitat ordinària 
(630) hauria estat equivalent a les consultes del 2010.

En efecte, aquest increment s’ha 
produït en la següent tipologia de 
consultes:
- Aquelles relacionades directament o 
indirecta amb l’anunci o la implanta-
ció de mesures econòmiques i reorga-
nitzatives al sector, amb modifi cació 
de condicions contractuals, ERO, de-
crements salarials, etc. (715 consultes 
aproximadament). 
- Incompatibilitat entre percepció de 
la pensió pública i el desenvolupa-
ment d’activitat privada. En aquest 
assumpte, la incertesa de l’anunci i la 

posterior publicació d’una ordre ministerial que determinava 
l’esmentada incompatibilitat va obrir molts interrogants, tant 
per als metges que en resultarien afectats en el futur com per 
als mateixos advocats que els havíem d’assessorar. La pressió 
d’aquest col·legi i de col·legis d’altres professions va provocar 
una modifi cació legislativa que va anul·lar de facto la incom-
patibilitat introduïda mesos abans (721 consultes, aproxima-
dament).

Davant els actuals moments d’incertesa provocats per la crisi 
econòmica que castiga el nostre país, es manté el servei d’asses-
soria jurídico-laboral, que dóna resposta telefònica immediata, 
via correu electrònic o presencialment, prèvia concertació de vi-
sita, i atén els dubtes de caire legal que plantegin els col·legiats, 
vinculats a les seves relacions laborals, tant en l’àmbit públic 
com privat. 

Des del 1997, el Servei d’Ocupació del COMB funciona com 
un servei orientat a tots els col·legiats de Barcelona, com 

també als d’altres col·legis catalans, als quals es dóna suport, de 
manera gratuïta, perquè complementin, canviïn o cerquin feina. 
L’any 2011, tenint en compte l’especial situació de difi cultat del 
sector salut, es va ampliar i remodelar l’espai del Servei d’Ocupa-
ció i s’hi va incorporar un nou tècnic per poder oferir un millor 
servei als col·legiats.

En els 15 anys de funcionament, s’han gestionat 10.000 ofertes 
de treball de 2.000 empreses i entitats i s’ha donat suport a 6.000 
metges. Actualment, hi ha més de 2.600 inscrits, la majoria dels 
quals cerquen un complement o un canvi de feina, més que no 
pas una primera feina. En aquest sentit, cal dir que, d’acord amb 
les dades del Servei de Col·legiacions, el nombre de metges que 
han sol·licitat la reducció de la quota col·legial per una situació 
d’atur es limita a 84. Per tant, la situació d’atur, al fi nal del 2011, 
no és generalitzada.

Tanmateix, cal destacar que un 85% de les ofertes de la borsa de 
treball s’ha concentrat al sector privat i que s’ha notat un augment 
de joves especialistes. La crisi del sector també ha fet disminuir 
lleugerament el nombre d’ofertes, però tot i això el 2011 es varen 
gestionar unes 500 ofertes de treball.

Més enllà de les ofertes de treball, 
el Servei d’Ocupació ofereix als col-
legiats orientació en matèria laboral i 
professional, o sobre reorientació de 
carrera. També es facilita informació 
sobre la convocatòria MIR, així com 
sobre les possibilitats de fer l’especiali-
tat o trobar feina a la Unió Europea i 
als Estats Units.

El servei que s’ofereix als col·legiats es basa en les premisses se-
güents:
- Atenció personalitzada: accés al Servei mitjançant una breu en-
trevista personal.
- Experiència: atenció per part de tècnics amb molts anys d’expe-
riència i coneixement del sector mèdic.
- Selecció de les ofertes i transparència: es fi ltren i rebutgen les 
ofertes de treball que no ofereixin condicions clares i informació 
completa.
- Confi dencialitat: es protegeixen les dades de tots els inscrits i són 
aquests els qui decideixen si una proposta els interessa i es posen 
en contacte amb els centres de treball.
- Dinamisme: les ofertes es fan arribar per correu electrònic als 
interessats i, pròximament, serà possible inscriure’s en línia.  
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