
34
Informe Anual 2013
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 

1

2

Activitat col·legial · La Junta informa

anterior, el Grup va aconseguir mantenir els 
seus resultats, tant en volum de negoci com 
en serveis oferts al col·legiat o client.

En segon lloc, es va presentar el codi de 
bon govern corporatiu aprovat pel Consell 
d’Administració del Grup MED, elaborat 
en col·laboració entre la Junta del COMB 
i el Comitè de Direcció del Grup MED. 
L’objectiu d’aquest document és regular les 
relacions entre les dues entitats, a més d’es·
tablir els principis de gestió del grup empre·
sarial. Aquesta iniciativa va fer mereixedor 
el COMB del premi Las Mejores Ideas de la 
Sanidad del Año 2013 per Diario Médico en 
la categoria de Política Profesional.

A l’últim, Albert Lluch va anunciar l’ober·
tura de l’aparcament Doctor Roig i Raven·
tós, situat al costat de l’edifici col·legial. El 
procés de projecció i construcció de l’apar·
cament ja s’havia exposat a l’Assemblea 
amb anterioritat i el procés ha complert els 
terminis i els pressupostos presentats.

Desembre
Comiat del doctor Vilardell i 
convocatòria d’eleccions
A l’última Assemblea del 2013, celebra·
da el 12 de desembre, es va informar de 
la convocatòria de les eleccions col·legials 
per al febrer de 2014 i es va elegir la Junta 
Electoral, encarregada de vetllar pel bon 
funcionament del procés. El doctor Vilar·
dell va anunciar que no s’hi presentaria i 
es va acomiadar com a president rebent la 
càlida aprovació dels compromissaris a la 
seva gestió. 

Al llarg del 2013 s’han celebrat, tal com 
s’estableix als Estatuts del Col·legi, 

tres reunions de l’Assemblea de Compro·
missaris. Aquest és l’òrgan de màxima re·
presentació dels col·legiats a la institució, 
que es renova cada quatre anys en les elec·
cions. Es compon de 300 delegats de les 
diverses comarques barcelonines escollits, 
de manera proporcional segons el nombre 
de col·legiats, en les eleccions col·legials.

Les sessions de l’Assemblea de Compro·
missaris són presidides pel president de la 
institució i hi participen també els mem·
bres de la Junta de Govern, així com altres 
professionals convocats segons l’ordre del 
dia. En cada sessió, el president del COMB 
exposa al seu informe als compromissaris 
les iniciatives més recents del Col·legi en 
relació amb el sistema sanitari, accions so·
bre programes col·legials i posicionaments 
de la Junta de Govern, a més de la resta de 
punts de l’ordre del dia.

El COMB publica un resum de les sessi·
ons de l’Assemblea de Compromissaris al 
web col·legial i a la revista del COMB.

Març
Memòria de Secretaria i liquidació del 
pressupost
La primera Assemblea del 2013 es va cele·
brar el 19 de març. En la primera trobada 
anual, l’ordre del dia es va centrar en la Me·
mòria de Secretaria, on es repassen els actes 
celebrats al Col·legi l’any anterior. La docto·
ra Arrizabalaga, secretària de l’última Junta 
de Govern, va ser l’encarregada de comen·
tar els prop de 1.000 actes que l’any 2012 es 
van celebrar al Col·legi, així com l’evolució 
de les col·legiacions, amb disminució del 
percentatge de nous col·legiats estrangers i 
continuïtat de l’increment de feminització.

A continuació, el doctor Sellarès, en aquell 
moment tresorer i actual vicepresident se·
gon de la nova Junta, va procedir a la liqui·
dació del pressupost del COMB de l’any 
2012. La seva exposició va deixar clar que el 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona és 
una institució sanejada en la qual augmen·
ten els ingressos, tot i mantenir les quotes 
congelades, i el nombre de col·legiats. El 
balanç final del COMB mostra una situa·
ció sòlida i sanejada que permet mantenir la 
independència econòmica.

Octubre
Exposició dels resultats del Grup MED
El 22 d’octubre es va celebrar la segona 
Assemblea de l’any. Es va centrar en la pre·
sentació dels resultats del Grup MED l’any 
2012 per part del seu conseller delegat i di·
rector general, senyor Albert Lluch. Malgrat 
el difícil entorn econòmic, es va emfatitzar 
amb xifres públiques que, al llarg de l’any 
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Comissió per al vot electrònic 
A l’Assemblea del mes de març, a inici·
ativa de la Junta de Govern i recollint 
també la inquietud mostrada per alguns 
compromissaris i col·legiats, el president 
Vilardell va anunciar la creació d’una 
comissió, liderada pel doctor Ramon 
Pujol, amb l’encàrrec d’estudiar la viabi·
litat d’implementar el vot electrònic per 
a futures eleccions col·legials. Al torn 
de paraules, el doctor Pujol va agrair la 
confiança dipositada en ell i va compro·
metre’s a estudiar i analitzar diferents 
experiències de vot electrònic, així com 
una possible adaptació electoral estatu·
tària del COMB.

A l’Assemblea del mes d’octubre, el 
doctor Pujol, juntament amb el senyor 
Ignasi Pidevall, assessor jurídic de la co·
missió, va exposar els resultats de l’es·
tudi efectuat. Respectant el marc legal 
i seguint la voluntat del COMB d’im·
pulsar les noves tecnologies, la comissió 
va proposar fer una primera experiència 
dual, que combinés una prova pilot de 
vot electrònic amb validesa jurídica mit·
jançant una àmplia mostra aleatòria de 
col·legiats, amb el vot tradicional per a 
la resta del cens electoral.

Finalment, a l’Assemblea del mes de 
desembre, conjuntament amb la con·
vocatòria de les eleccions, es va aprovar 
la proposta de prova pilot que es va po·
sar en pràctica a les eleccions col·legials 
2014, a més de la posterior comissió per 
a l’avaluació dels resultats. 1. Edifici col·legial. 2. Assemblea de 

Compromissaris del període 2010-2014.


