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Crisi econòmica i sector sanitari  ·  Activitat col·legial

MARC SOLER, 
director adjunt corporatiu

Què fa el Col·legi 
per als col·legiats 
en moments de crisi 
a la sanitat

econòmics estan baremitzats i gestionats 
per persones expertes que miren de treure 
el major rendiment social dels recursos de 
què disposem.
 Programes sobre la salut del metge. La 

Fundació Galatea del COMB ha treballat, 
durant l’any 2011, en l’elaboració dels do-
cuments que, de forma preventiva, inten-
ten avançar-se als riscos de salut dels dife-
rents col·lectius que conformen la nostra 
professió, els estudiants de medicina, els 
metges residents, els col·lectius de risc en 
salut i els metges jubilats, entre d’altres. 
En aquest marc, hem seguit prestant un 
servei, pioner als països del nostre entorn, 
de molta qualitat assistencial i de confi -
dencialitat, als metges que tenen proble-
mes de salut mental i addiccions.
 Durant l’any 2011, la Junta de Govern va 

posar en marxa Metges x Metges, un nou 
programa en el qual metges voluntaris 
donen suport a companys amb problemes 

que necessiten ajut personal i professional 
i, quan es creu oportú, s’orienta els metges 
als diferents serveis que el COMB té a la 
seva disposició.
 L’Àrea de Praxi està fent un esforç addi-

cional en l’elaboració de documents rela-
cionats amb la seguretat clínica i la seva 
difusió en articles en revistes indexades, 
presència als centres sanitaris i de col-
laboració amb les societats científi ques.

Malgrat la crisi i les difi cultats col-
laterals, la majoria dels metges, comparats 
amb altres professions, podem continuar 
avançant amb esforç i sacrifi cis. Tot i així, 
hi ha companys als quals, per diverses ra-
ons, les coses no els marxen bé i és a aquest 
grup que les àrees col·legials del Col·legi 
tracten de donar un suport especial. Mal-
auradament les necessitats són grans, però 
des del COMB, amb l’esforç de tots i els 
recursos de què disposem, mirem de do-
nar-los resposta. 

A llarg de tot l’Informe Anual que te-
niu a les vostres mans es fa referència 

a la crisi pressupostària de la sanitat pú-
blica i s’intenta resumir les accions em-
preses per la Junta de Govern. Davant de 
la nova situació iniciada l’any 2010, amb 
la primera retallada salarial i les diferents 
accions per reduir la despesa de l’any pas-
sat, el COMB ha defensat la posició dels 
metges als mitjans de comunicació per 
poder informar la societat dels nous reptes 
que té la sanitat catalana: manteniment i 
millora, si escau, de la qualitat del servei, 
incorporació de nous recursos per al siste-
ma sanitari i augment de la participació 
dels metges en la presa de decisions. Per 
tal de cercar solucions a la manca de fi -
nançament, el COMB també ha tractat 
d’aportar al sistema sanitari les propostes i 
opinions dels metges, mitjançant la coor-
dinació del Fòrum de la Professió Mèdica 
iniciat l’any passat i que continua obert.

Per voluntat de la Junta de Govern, els 
professionals del Col·legi vàrem iniciar un 
conjunt d’activitats que anaven dirigides 
a contenir la despesa de la corporació per 
tal de mantenir la congelació de les quotes 
col·legials iniciada l’any 2010, que s’ex-
pliquen en detall en pàgines posteriors. 
Aquesta contenció ha estat possible per 
l’esforç dels treballadors de la corporació i 
pel suport econòmic del Grup MED i po-
dem afi rmar que tenim una de les quotes 
col·legials més baixes dels col·legis profes-
sionals de l’Estat. Per manament estatuta-
ri s’estableix una exempció de quotes (ar-
ticles 65 i 66) per a tots aquells companys 
que justifi quin formalment llur situació 
d’atur. Sortosament, seguim sent un col-
lectiu amb poc atur en comparació amb 
altres grups professionals.

Tanmateix, encara que el nostre col-
lectiu pateixi poc atur, sí que hem detectat 
un augment de la precarietat laboral al 
col·lectiu dels metges més joves, dels met-
ges formats a l’estranger i dels metges que 
majoritàriament es dediquen a fer substi-
tucions o guàrdies, en defi nitiva, treball 
temporal. És per això que l’any 2011 hem 
reforçat les àrees col·legials que presten 
servei a aquests col·lectius, augmentant-ne 
signifi cativament l’abast:
 Assessoria Jurídica. L’any 2011 es varen 

atendre 4.200 consultes de col·legiats i, 
en concret, quasi el 50% eren consultes 
laborals. En relació amb l’any 2010, les 
consultes laborals es varen quadruplicar.
 L’Àrea Ocupacional, amb la recerca de 

noves feines. En aquest moment, aquest 
departament és el Servei d’Ocupació que 
gestiona més ofertes i demandes de serveis 
sanitaris per a metges de Catalunya. L’any 
2011, va gestionar al voltant de 500 ofer-
tes de treball i, el que és més important, 
va fer una selecció prèvia de les ofertes 
excloent les que no complien els requisits 
de qualitat i econòmics que considerem 

imprescindibles. També des de l’Àrea 
Ocupacional es va endegar una enques-
ta per als metges MIR que varen acabar 
l’especialització, a fi  i efecte de comprovar 
la seva situació professional-laboral i do-
nar-los suport amb els serveis que presta 
el Col·legi.
 El Programa de Protecció Social, per 

donar resposta als metges i familiars amb 
problemes socials, d’envelliment i econò-
mics, va atendre durant l’any 2011 més de 
1.200 metges i familiars mitjançant uns 
serveis d’ajut social especialitzat. Els ajuts 
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precarietat laboral al col·lectiu dels 
metges més joves, dels metges 
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Edi  ci del Col·legi de Metges de Barcelona. 


