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Serveis essencials per garantir el servei públic a l’IMLCFC 

 

S’identifiquen a continuació els serveis essencials que s’han de mantenir per garantir el 

servei públic que s’hagin de prestar presencialment amb una mínima dotació de persones. 

 

A) Personal Generalitat de Catalunya 

 

A.1. Funcionaris 

 

+  Barcelona 

- 1 personal administratiu en combinació amb personal AJ 

- 1 químic/a i  1 auxiliar laboratori 

+ Girona, Tarragona i Lleida 

- 1 secretària administrativa, en combinació amb el personal AJ de suport administratiu 

A.2  Laborals 

 

 Personal laboral Generalitat de Catalunya : Tècnics especialistes en patologia 

forense (TEPF) 

D’acord amb les mesures organitzatives internes adoptades, que es tracta d’atendre 

tasques de guàrdia i que la tasca no es pot fer mitjançant teletreball, cal disposar com a 

mínim del següent personal: 

 

+ Centre de Patologia Forense de Barcelona: 

- De dilluns a divendres:   

o Torn matí; 5 TEPF 

o Torn tarda: 2 TEPF 

- Cap de setmana i festius: 5 TEPF 

+ Centres de Patologia Forense de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre 

- 1 Tècnic especialista en patologia forense 

 

B) Personal Administració de Justícia 

 

B.1 Divisió núm. 1 Barcelona ciutat i l’Hospitalet de Llobregat 

 

B.1.1. Servei de patologia (autòpsies) 

1 metge forense. 
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B.1.2. Servei de guàrdia 

 

El presten els dies laborables 8 metges forenses i els caps de setmana i festius 9 metges 

forenses.  

 

B.1.3. Serveis administratius a l’edifici G 

3 funcionaris/àries en total. S’estableixen torns entre els cossos de gestió processal i 

administrativa, tramitació processal i administrativa, o auxili judicial de l’administració de 

justícia i personal funcionari administratiu de la Generalitat de Catalunya 

  

B.2   Divisió núm. 2  Barcelona Comarques 

 

A cada àrea de guàrdia, 1MF de guàrdia per àrea: 10 MF 

 

B.3  Divisió núm. 3 de Girona 

5 MF que cobreixen les àrees de guàrdia i 1 MF del servei de patologia. 

 

1 persona de personal administratiu: a torns entre Secretària Administrativa / TPA / Auxili 

Judicial. 

 

B.4 Divisió núm. 4 de Lleida 

3 MF que cobreixen les àrees de guàrdia. 

 

Personal administratiu de suport: 1 a torns secretària administrativa i auxili. 

 

B.5   Divisió núm. 5 de Tarragona 

2 MF de guàrdia els dies laborables. 3 MF de guàrdia els caps de setmana i festius.  

Personal administratiu: 1 (a repartir entre TPA/auxili i secretària administrativa) 

 

B.6  Divisió núm. 6 de Terres de l’Ebre 

1 MF de guàrdia. 
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