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Associació Catalana de Metges Forenses (ACMF) 

 

Excel·lentíssim Senyor President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

Sr. Jesús Maria Barrientos Pacho 

 

Excm. Sr. President, 

 

           Som coneixedors de la seva vàlua i del seu bon criteri, motiu pel qual li preguem 

ens permeti adreçar-nos a vostè per exposar-li els següents fets: 

 

Arran  la complexa situació en la que estem immersos els Metges Forenses a 

Catalunya, en relació a la voluntat del Departament, de modificar de forma unilateral 

les condicions i organització de la nostra activitat, l’Associació Catalana de Metges 

Forenses (ACMF), en reunió extraordinària de tots els Metges Forenses de Catalunya 

(Barcelona-l’Hospitalet, Barcelona Comarques, Lleida, Tarragona, Girona i Terres de 

l’Ebre), vàrem debatre i consensuar de forma presencial i per videoconferència l’ escrit 

que adjuntem. En ell mostrem la nostra total oposició a les mesures que es volen 

implantar des del Departament respecte al control telemàtic-electrònic o mecànic de 

l’horari de presència en el lloc de treball. Un lloc de treball que encara mai ha quedat 

definit en qüestió de la Relació de Llocs de Treball, tot i les demandes presentades en 

aquest sentit; com tampoc ho ha estat mai la Carrera Professional, reconeguda en la 

mateixa LOPJ com a dret professional pels funcionaris de carrera, com som els 

pertanyents a aquest Cos.  
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Aquest escrit, juntament amb les signatures dels assistents i dels representats 

per delegació del seu vot que constaren en annex adjunt, s’ha presentat a les diferents 

Delegacions del Departament de Justícia. 

Teòricament, el Departament diu que amb aquesta mesura de control pretén 

millorar la nostra activitat, considerant la situació del nostre col·lectiu com una 

“anomalia” (sic). Davant aquesta tessitura de desconsideració cap a l’esforç del nostre 

col·lectiu i el trencament de les promeses de diàleg constructiu i honest, solament ens 

queda el recurs de defensar la nostra dignitat com a professionals i com a col·lectiu. 

Per això, entenem que cap forense ha d’acceptar signar el control horari mecànic del 

lloc de treball, i molt menys sense que el Departament hagi concretat i dissenyat, de 

forma clara i definitiva la relació de llocs de treball. 

 

La nostra és una activitat pericial mèdica dedicada a l’administració de Justícia, 

però no per això exempta del secret mèdic o la protecció de dades, ambdós aspectes a 

tenir en compte en la comunicació d’incidències de les activitats desenvolupades, que 

el Departament vol acumular, no fent palesos els defectes del control esmentat.  

 

Tenim la percepció que, pel Departament de Justícia del nostre País, la qualitat, 

la professionalitat i l’esforç de la gran majoria del col·lectiu per millorar dia darrera dia, 

sent cada cop més útils a l’Administració de Justícia i als ciutadans, sense demanar res 

a canvi durant molts anys, no té cap importància. L’única cosa que sembla preocupar-

los és la robotització i burocratització d’un col·lectiu mèdic essencialment científic, 

mitjançant, repetim, l’anacrònic control de l’horari, en contra de les tendències 

modernes, europees i actuals del control del treball per objectius. 

 

Creiem que si es volgués realment valorar la qualitat de la nostra activitat en el 

servei de l’Administració de Justícia, s’hauria d’establir com a primera mesura 

l’existència de moderns criteris d’avaluació basats en indicadors. En aquest cas, un dels 

més importants és el que ve determinat per la satisfacció dels “clients”, entesos com a 

tals els/les Jutges/esses, Magistrats/ades, Audiència, Fiscalia, TSJC, Advocats/esses i 

Públic en general, tal i com s’ha de fer en una organització que pretén ser moderna i 

adequada al segle XX. Contràriament a això, el nostre Departament vol una regressió al 
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segle XIX amb mesures anacròniques de control-fitxatge, obviant, segons la nostra 

percepció, la qualitat científica, el valor afegit d’assessorament a l’Administració de 

Justícia i el servei als nostres clients i ciutadans en general, per assolir una robotització 

de la nostra activitat, menystenint de forma evident la nostra tasca. La intencionalitat 

d’aquesta mesura, entenem que mancada de racionalitat, tendeix a desvirtuar i 

desnaturalitzar l’essència de la nostra activitat professional i social. 

 

A més, aquest control horari que per decret es vol imposar als Metges 

Forenses, no s’ajusta, per les característiques de treball pròpies, amb el que diu 

l’article 2 de la Directiva 2003/88/CE sobre el concepte de “Temps de treball”, 

considerat aquest com: 

 a) Tot període durant el qual el treballador roman en el lloc de treball 

 b) Tot període durant el qual el treballador roman a disposició de l’ocupador 

(Jutjats, Tribunals, Fiscalia...) 

 c) Tot període durant el qual el treballador roman en l’exercici de la seva 

activitat o de les seves funcions 

Adequant doncs aquest concepte a les particularitats del  nostre col·lectiu, es 

relaciona en l’apartat a) el temps de permanència en el nostre despatx (clínica, 

laboratori o centre de patologia), el qual es computa com a temps de treball. Segons 

l’apartat b), és d’aplicació el temps que suposa estar a disposició de la Fiscalia, 

l’Audiència, els Jutjats,... per consultes, informes i/o presència en vistes orals. I, 

finalment, entenem molt important considerar com a temps de treball el que es 

disposa en l’apartat c). Segons aquest, s’ha de computar com a temps de treball tot 

aquell que el professional dedica a l’exercici de la seva activitat o funcions, incloent  

moltes activitats que amb el simple control horari no es podrien fer: formació, recerca 

investigadora o bibliogràfica, visita a hospitals per a dilucidar problemes de certes 

actuacions mèdiques i determinar la documentació mèdica pertinent, manteniment de 

relacions amb altres comunitats científiques i un innombrable conjunt d’activitats 

professionals i científiques que no es podrien dur a terme si, establint la rigidesa d’un 

control horari, solament es considera com a temps de treball l’exposat en els apartats 

a) i b) i s’obvia o es menysté l’apartat c). 
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Cal remarcar que els Metges Forenses hem estat permanentment a disposició 

de l’Administració de Justícia,   amb l’ ànim  fonamental de donar un excel·lent i 

immediat servei, sense jornada límit, renunciant en múltiples ocasions als nostres 

drets de lliurança i/o permís de vacances i assumptes personals, per tal de no provocar 

suspensions judicials o retardar assumptes importants, posant inclús de mutu propi els 

mitjans d’actuació que la pròpia Administració no ens facilitava. 

    

Tanmateix, si aquesta mesura anacrònica i poc racional envers la base de  les 

característiques de la nostra activitat acaba imposant-se per la raó de la força 

(potestas contra autoritas), els Metges Forenses hauríem de limitar-nos a complir 

estrictament l’horari de fitxatge obligat pel Departament i no podríem aportar més 

valor afegit que l’obligatori en presència. Aquesta situació comportaria el risc d’alterar 

la qualitat i rapidesa dels nostres informes i, àdhuc, esperem que no, afectar la pròpia 

Administració de Justícia.  

 

 Així doncs, per evitar qualsevol conflicte i que aquest ressentís la nostra 

activitat pericial, hem demanat reiteradament reunions i grups de treball amb el 

Departament per a redreçar la situació i detectar tots aquells errors o vicis que 

poguessin alterar la nostra qualitat de treball i el nostre servei. Hem posat la millor 

voluntat per a potenciar la Medicina Forense a Catalunya. Malauradament, a hores 

d’ara, no hem rebut resposta sincera i amb bona predisposició per part del nostre 

Departament.  

 

Excel·lentíssim Sr. President, li fem arribar molt respectuosament aquest escrit, 

així com l’adjunt esmentat en el cos del missatge, per donar-li a conèixer la nostra 

situació actual i per a que vostè ho valori, si així ho creu adient o convenient.  

 

 Amb el nostre total agraïment, restem a la seva total disposició. 

 Salutacions cordials 

            
 Barcelona, 24 d’abril de 2017 
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 Junta de l’ACMF 
 Dr. Xavier Bernal Martí 
 Dr. Joaquin Recio García 
 Dr. Francisco García Sayago 
 Dra. Victòria Bonastre Paredes 
 Dra. Maria Rifà Damunt 
 Dra. Maite Talón Navarro 


