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Canvis de personal sanitari 
en els centres penitenciaris 

 

 
Resum de la negociació sobre els nous canvis de personal sanitari en els 
centre penitenciaris. 
  
• Es reubica una plaça de metge de Quatre Camins per cobrir localitzacions, 

lliurances i altres serveis fins completar l'horari en els centres de Girona i 
Figueres. 

  
• Es reubica una plaça de metge de Brians 1, que incrementarà en una plaça la 

dotació de metges en Lledoners, que tindrà en total 8 metges. 
  
• Es converteix una plaça d'infermera de Brians 1 en plaça d'auxiliar de clínica en 

Lledoners. 
 
• Es recol·loca una plaça d'auxiliar de clínica de Quatre Camins a Lledoners. Es 

farà una oferta a la plantilla perquè sigui voluntari aquest passi, en cas de no 
existir voluntarietat es traslladarà l'interí menys antic. 

 
Amb aquests canvis la plantilla d'auxiliars de clínica de Lledoners passa a ser de 
9 i la rotació dels caps de setmana serà cada 3 amb una dotació de 3 auxiliars. 

  
La plantilla d'auxiliars de Quatre Camins passarà a ser de 16. La cadència de 
guàrdies cada 4 i el nombre de professionals a fer guàrdies 4. 

  
• Es reubica una plaça d'auxiliar de clínica de Brians 1, al centre de Brians 2. Igual 

que en el cas de Quatre Camins, es farà una oferta de voluntarietat a la plantilla, 
o es traslladarà a l'interí menys antic. 

 
La dotació d'auxiliars passarà a ser de 16, la cadència de guàrdia cada 4 i quatre 
el nombre de professionals per cada guàrdia. 
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La rotació de nits, festius i guàrdies per a infermeres i metges passarà a ser de 
10. 

 
Una infermera que en l'actualitat no fa guàrdies s'incorporarà a la roda, percebrà 
el complement d'atenció continuada i mantindrà el torn de treball. 

  
Els auxiliars d'infermeria lliuraran després de festiu, els dimecres, segons 
necessitats del servei. 

  
CCOO hem manifestat que: 
  
Aquesta reordenació es fa a petició de l'Administració per esmenar els problemes en 
la contractació que se'ls plantegen després de la instrucció 1/2011, mitjançant una 
modificació substancial de les condicions de treball, recollida en Conveni. 
  
Encara que nosaltres demanem la voluntarietat a l'hora de cobrir l'augment de 
festius en alguns centres, l'Administració prefereix mantenir les rotacions fixes 
anuals sense posar més imaginació en el tema i sense possibilitat de flexibilitzar els 
horaris en funció de les necessitats dels treballadors i del servei. Entenem que amb 
una mica d'imaginació podria haver sortit guanyant el servei i els treballadors, però 
l'Administració no ho entén així. 
  
Malgrat tot hem aconseguit que part de les hores que s'inverteixen fent més caps de 
setmana es compensin amb la lliurança dels festius, una lliurança que havíem 
demanat en moltes ocasions i que se'ns havia negat sistemàticament, i no es perdin 
les hores de més que es fan en minuts de menys que no serveixen per res. 
  
També hem fet constar en acta que s’han de millorar les condicions de les guàrdies 
en els centres i que es requereixin millores en els espais de treball. 
 
Podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol aclariment. 
 
 
Secció Sindical de CCOO 
Departament de Justícia 

 

CCoommpprroommeessooss  aammbb  ttuu 


