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L’aplicació de la Instrucció 1/2011, impedeix a l’Administració la contractació de personal per varis 
supòsits. La instrucció excepciona al personal sanitari de l’ICS, no a la resta de personal sanitari. 
 
L’Administració ens informa que ja ha fet el tràmit per excepcionar al personal sanitari del 
Departament i espera que en menys de 15 dies pugui estar resolt, això permetria contractar el 50% 
dels descoberts de personal. 
 
Ens expliquen les mesures que s’han posat en funcionament per tal que el servei no es quedi 
descobert: 

 Voluntarietat per cobrir el serveis descoberts amb hores extres. Si no hi ha voluntarietat les 
guàrdies d’infermeria i metges de centre grans les cobrirà el que té assignada la guardià 
encara que s’hagi descartat. 

 Una plaça vacant de metge de Brians 1 es trasllada com a plaça de metge a Lledoners. 
 Una plaça d’infermera vacant de Brians 1, és trasllada com a placa d’auxiliar d’infermeria a 

Lledoners. 
 Es contractarà un metge per a Girona i Figueres per la cobertura dels servei de cap de 

setmana i festius i de les lliurances dels metges del dos centres 
 També plantegen per la cobertura dels reforços de personal auxiliar d’infermeria, una 

modificació substancial per augmentar la freqüència de guàrdies de caps de setmana. 
 

CCOO va exposar que la integració a l’ICS evitaria els problemes que s’han plantejat, per això va 
demanar que es faci efectiu amb la màxima celeritat. 
 
A la pregunta de CCOO si el problema s’havia solucionat amb personal voluntari, l’Administració va 
respondre que si. 
 
CCOO va demanar que s’estudiï la possibilitat d’organitzar el servei per tal de no modificar la 
freqüència de guàrdies. 
 
Us recordem: 

− Que demaneu per escrit les ordres de cobrir serveis fora del calendari laboral, per que consti 
a tots els efectes. 

− Les hores extres no podem excedir de 80, segons conveni. 
− Els dies de lliurança no es podem denegar, és el descans establert i en cas de no gaudir-lo 

sobrepassarien el còmput anual.  
− En el cas de les lliurances després dels serveis voluntaris de dissabtes, diumenges i festius, 

l’Administració esta d’acord, excepte en els serveis de nits. CCOO expressem el nostre 
desacord. 

 
CCOO estudiarem i proposarem mesures que redueixin l’impacte de les mesures aplicades. 


