
 

 

La Junta Directiva del Sindicat Mèdic Català (SIMECAT) reunida en sessió ordinària ha analitzat 

l'acomiadament del Dr. Álex Ramos, secretari general del sindicat, per part del Col·legi Oficial de 

Metges de Barcelona (COMB) i vol fer constar el següent: 

1) La labor del Dr. Ramos durant 30 anys al càrrec del Centre d'Estudis Col·legials està avalada 

per una trajectòria impecable, que inclou l'organització de cursos de formació continuada, els 

Quaderns de Bona Pràctica i la posada en marxa de l'Oficina Tècnica d'Acreditació. Tot això, a 

més, amb un resultat econòmic anual positiu per als comptes del COMB. 

2) És sorprenent que el COMB hagi necessitat tants anys per a descobrir que, malgrat la seva 

dilatada i eficient labor, no desenvolupava bé el seu treball 

3) El Dr. Ramos ve sofrint assetjament des de fa almenys 2 anys, fet que el va obligar a plantejar 

una demanda laboral, l'acte de conciliació de la qual en el Servei de Mediació, Arbitratge i 

Conciliació del Departament de Treball de la Generalitat estava fixat el 23/11/2020. 

4) La causa real de l'acomiadament és política. La Junta Directiva no tolera al Dr.Ramos per les 

seves idees. Aquesta actitud és coherent amb el posicionament polític dels últims anys del 

COMB, amb abandó de la deguda i necessària neutralitat exigible als col·legis professionals. 

Alhora que oblida la representació i defensa del col·legiat. 

5) És inacceptable que el COMB permeti a uns activitats i declaracions polítiques i reprimeixi al 

Dr. Ramos, acomiadant-lo pel seu compromís personal, polític i sindical en pro de la llibertat i 

professió mèdica exercit fora de la seva activitat laboral acreditada. 

6) Per tot això el Sindicat Mèdic Català denúncia aquesta inacceptable situació i expressa el seu 

total suport personal, professional i sindical al Dr. Ramos, i farà totes les gestions necessàries 

per a defensar la seva posició i prestigi. 

A Barcelona a 16 de novembre de 2020 
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