
AL GERENT D’ÀMBIT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE 
 ...................................................................................................................................................... 

 
En/Na ..........................................................................................................................., NIF ......................................., 

amb domicili a efectes de citacions i notificacions a 

.............................................................................................................................., núm. ....................,   del municipi 

..............................................................................., amb CP................................., com sigui més adient 

 
DIC: 
Primer. 
Que sóc metge especialista en ........................................................................, destinat al CAP 

............................................................................................................., amb nomenament (fix o temporal), per 

la qual cosa és d’aplicació la Llei 55/2003.  

 
Segon. 
Que en virtut de l’article 17 de l’esmentada norma, tinc dret a conèixer la durada de la meva 
jornada ordinària i la distribució de la jornada ordinària que he de complir al llarg del dia i de la 
setmana. 
 
Tercer. 
Que per la mateixa raó, tinc dret a conèixer la programació funcional del centre on treballo i a 
ser informat, de forma fefaent, de les variacions que es produeixen. 
 
Quart. 
Que així mateix tinc dret que qualsevol modificació de la distribució de la jornada o de la 
quantitat o qualitat de la mateixa, sigui comunicada, en primer lloc, a la Junta de Personal i, 
després, a mi mateix de forma fefaent.   
 
Cinquè. 
Que com a afiliat de METGES DE CATALUNYA tinc el dret que el meu sindicat sigui escoltat 
abans de modificar les meves condicions de treball (Sentència de 27/10/1975 del Tribunal 
Europeu de Drets Humans). 
 
Sisè. 
Que en el cas que es modifiqui la distribució de la meva jornada ordinària al llarg del dia o de la 
setmana, sense respectar el dret d’informació de la Junta de Personal i/o el dret a que m’ho 
comuniquin a mi de forma fefaent, així com al sindicat METGES DE CATALUNYA, ho 
consideraré com una coacció amb abús de superioritat envers la meva persona i com una 
vulneració del meu dret de llibertat sindical. 
 
Per tot això, 
DEMANO que tingui per presentat aquest escrit, per fetes les manifestacions que conté i que 
resolgui comunicar-me per escrit: 
 

1. Quina és la programació funcional del meu centre de treball. 
2. Quina és la distribució de la meva jornada ordinària al llarg del dia. 
3. Quina és la distribució de la meva jornada ordinària al llarg de la setmana. 
4. Quin és l’abast de la darrera modificació de la meva jornada laboral que s’ha comunicat 

a la Junta de Personal i en quina data es va dur a terme. 
 
.........................................................................., a ................., de ........................................ de 200.... 
 
 
 
 
Signar i presentar en el registre per duplicat. Conservar la còpia enregistrada. Notificar a la Junta de Personal. 
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