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Activitat col·legial  ·  Crisi econòmica i sector sanitari

Durant l’any 2012, el Servei d’Ocupació del COMB ha con-
tinuat concentrant els seus esforços a donar suport gratuït 

tant a tots els col·legiats interessats a complementar, canviar o 
cercar feina, com a les entitats interessades a contractar metges. 
Enguany s’han registrat 373 noves inscripcions. El perfi l dels ins-
crits ha variat de dos anys ençà: així com fi ns al 2010 en les ins-
cripcions predominaven amb molta diferència els estrangers sense 
especialitat, ara aquests representen tot just la meitat de les ins-

cripcions, i els especialistes han augmentat 
fi ns al 56%.

Malgrat la complicada situació de l’en-
torn laboral mèdic, s’han gestionat 468 
ofertes de treball, en la línia del nombre 
d’ofertes de l’any anterior. Quant a la tipo-
logia de les ofertes, es manté la predomi-
nança del sector privat (73,5% de les ofer-
tes), i les ofertes de treball a l’estranger han 
passat en un any de ser el 2,6% a l’11,3% 

del total. Augmenten les ofertes a l’estranger amb millors condi-
cions respecte al mercat laboral del país. Pel que fa a l’atur formal, 
d’acord amb les dades del COMB, al fi nal del 2012, 101 metges 
havien demanat reducció de la quota col·legial per estar a l’atur, 
quan el 2011 aquesta xifra va ser de 84. Això representa un 0,3% 
dels col·legiats. S’ha intensifi cat la col·laboració amb l’Assessoria 
Jurídica del COMB per poder informar els metges amb dubtes 
respecte de la seva situació.

Durant l’any 2012, s’han formalitzat convenis de col·laboració 
amb les Societats Catalanes de Cirurgia Plàstica, Reparadora i 
Estètica; d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular; de Me-
dicina de l’Esport, i d’Oftalmologia. Aquests convenis preveuen 
la gestió de les ofertes d’aquestes societats, així com l’atenció als 
seus associats en l’àmbit de l’orientació professional, per part del 
Servei d’Ocupació del COMB. Aquest servei es presta de manera 
gratuïta, i el model d’acord resta obert a altres societats científi -
ques que hi estiguin interessades.

A més de la cerca d’ofertes, els col·legiats compten amb el servei 
d’orientació professional, elaboració de CV, preparació per a en-
trevistes de feina i estratègies de recerca de feina, o reorientació de 
carrera. També es facilita informació sobre les possibilitats de fer 
l’especialitat o trobar feina a l’estranger, tot plegat conservant les 
característiques de confi dencialitat, dinamisme i atenció perso-
nalitzada en el tracte que els col·legiats mereixen, per part de tèc-
nics experts. Durant el 2013 està previst crear un perfi l del Servei 
d’Ocupació a la xarxa professional LinkedIn, on es publicaran 
ofertes de treball i notícies rellevants del sector.  
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L’any 2012 també va ser un any convuls, amb modifi ca-
cions normatives que afecten, en present o en futur, les 

condicions laborals i econòmiques dels metges. Per això, la 
Junta de Govern del COMB ha continuat reforçant l’Asses-
soria Jurídica per donar resposta a la demanda de consultes 
juridicolaborals que són conseqüència de les mesures empre-
ses o anunciades al sector sanitari, principalment el de fi nan-
çament públic. Aquest any s’han atès més de 1.300 consultes 
de tipus laboral.

Les consultes han minvat respecte a l’any 2011, que se’n 
van atendre 2.066, atès que el 2012 no es va aprovar cap 
norma de tant d’impacte immediat com la que determinava 
la incompatibilitat entre percepció de la pensió pública i el 
desenvolupament d’activitat privada, que va obrir molts in-
terrogants, avui resolts favorablement.

Tanmateix, el 2012 ens va portar, entre d’altres mesures, el 
manament via decret llei de la integració dels col·lectius de 
metges de contingent i dels metges d’APD. El manament, 
executiu inicialment abans del 31 de desembre de 2012, es va 
ajornar a fi nals del 2013.

Altres assumptes que han preocupat els col·legiats són la 
jubilació, els acomiadaments, les condicions laborals i les 
condicions retributives, la majoria relacionades directament 
o indirecta amb l’anunci o la implantació de mesures econò-
miques i reorganitzatives als centres sanitaris.

Davant dels moments d’incertesa provocats per la crisi 
econòmica que castiga el nostre país, es manté al Col·legi el 
servei d’assessoria juridicolaboral, tant presencialment, amb 
visita concertada, com a distància, per telèfon (935 678 880) 
o correu electrònic (juridica@comb.cat), que respon i atén 
els dubtes de caire legal que plantegen els col·legiats, vincu-
lats a les seves relacions laborals, tant en l’àmbit públic com 
privat. 
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