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INTRODUCCIÓ 

 

Des que va finalitzar la vigència de l’acord 2006-2009, hem anat subscrivint pròrrogues 
del mateix. Han quedat enrere aquells anys on la negociació d’un Acord implicava 
necessàriament millores pels treballadors i treballadores. Donat el moment de crisi 
que sacseja la nostra societat, aprofitat pel poder polític per deteriorar i reduir a la 
mínima expressió l’estat del benestar, a la última prorroga 2012-2013, l’Administració 
de la Generalitat es va erigir en ariet d’aquesta política de retallades i va començar a 
utilitzar el col·lectiu del personal funcionari com a ostatge de les seves polítiques 
econòmiques i socials: ens va espoliar drets aconseguits, amb moltes dificultats al llarg 
dels anys, com ara els dies de compensació de festius, els dies d’A/P, la reducció de 
jornada i sou del personal interí de rehabilitació, les pagues extraordinàries, el Fons 
d’Acció Social, la plenitud de drets econòmics durant el primer any dels fills, el còmput 
del torn de nit per hores, la rescissió del nomenament d’un bon nombre de companys i 
companyes etc. 

Aquest espoli, tant de drets laborals com de drets econòmics, que ha caigut sobre la 
classe treballadora, s’ha afegit el desprestigi i càstig dels moviments socials, tant per 
part del govern Espanyol com del Català, que aporten factors de resistència i oposició a 
les seves polítiques, entre els quals es troben els sindicats majoritaris. Tot això, 
acompanyat pel foment de sindicats propers a posicions de dretes, en un  intent 
d’acabar amb qui sempre ha lluitat i continuarem lluitant per la defensa i millora dels 
drets dels treballadors, ha ocasionat que una part molt important d’aquests 
treballadors es distanciïn dels que sempre han lluitat per aconseguir tenir unes 
condicions laborals i retributives dignes, en el nostre cas, l’Agrupació de Personal 
Penitenciari de CCOO. 

Ara s’acosta la finalització de la pròrroga del darrer acord. La força aconseguida gràcies 
a la mobilització, insistim, aconseguí reduir l’ impacte negatiu pretès per 
l’Administració penitenciària. És hora, doncs, de fer un pas endavant i lluitar per 
recuperar allò perdut i tornar a avançar. 

CCOO és conscient de la greu situació de la nostra economia, que afavoreix 
l’aprofundiment dels desequilibris en el nostre teixit social, però no hem de renunciar 
al manteniment i millora dels drets d’un col·lectiu que porta 4 anys patint els cops 
desaforats dels diferents governs.  Tenint en compte la situació socioeconòmica del 
país, us presentem els temes que integren la proposta negociadora de l’Agrupació de 
Personal Penitenciari de CCOO, amb unes fites  que incorporen realisme i justícia i que,  
al nostre parer, són assumibles i guarden absoluta proporcionalitat en el context 
actual, on economistes prestigiosos del país defensen que la insistència en l’aplicació  
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de polítiques d’austeritat i retallades progressives condueixen a la  pèrdua continua de 
llocs de treball i a l’empobriment real de la societat. 

Som conscients, igualment, que la voluntat de la Generalitat segueix sent la mateixa: 
menysteniment del servei públic i dels seus treballadors. Per tot això la nostra voluntat 
negociadora manté, al mateix temps, una decisió ferma i contundent en defensa dels 
nostres drets. 

Hem après de les darreres mobilitzacions que la Generalitat està disposada a utilitzar 
inclòs instruments aliens, com la mateixa Fiscalia, per menyscabar les nostres 
condicions laborals. Volem deixar clar aquí que hem pres nota i que actuarem amb tots 
els nostres mitjans, i altres de nous, per combatre qualsevol atac als nostres drets. 

 

Incentivació del Programa de Rendiment Professional 

Aquest complement ha demostrat la seva utilitat i ha permès incrementar, a nivells 
desconeguts a l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, l’efectiva presència del 
personal als centres de treball. Per aquest motiu, proposem la continuació i millora 
d’aquest complement, amb la següent periodificació: 

• Any  2014: increment del PRP a 140 €.  
 
• Any 2015: increment fins arribar als 160€ en el cas que la diferència, pel que fa 

al nivell d’absentisme, amb els cossos generals de la Generalitat superi els 0.5 
punts.  
 

• Any 2016: Augment a 170€ si la diferència de l’any anterior s’incrementa en 
0.25 punts. 

Aquest increment serà compatible amb la incorporació al complement específic d’un 
terç del PRP l’any 2015, un altre terç al 2016, i el terç restant, arribant al 100%, l’any 
2017. 

Aquests increment s’aplicaran un cop ja s’hagin afegit els corresponents increments 
que s’estableixin normativament per al personal dependent de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Compensació de festius 

Els dies de compensació de festius del personal d’interior, que no treballa 
exclusivament en caps de setmana i que en els seus torns de treball incorporen festius 
oficials, serà de 16 dies anuals. La gestió i còmput d’aquest dies es farà per serveis i no 
per hores.  

Tots aquells que treballin un torn o dos i coincideixi amb un dels dies festius que 
estableix la Generalitat o una de les festivitats locals del municipi del centre de treball, 
serà compensat amb un dia extra de compensació de festius per torn treballat. 

Aquests dies no poden estar subjectes a penalitzacions. La  normativa reguladora de la 
Funció Pública ja estableix mecanismes sancionadors en cas d’incompliment d’horaris. 

 

Promoció interna 

Activació de la promoció interna del C al B:  

• 100 places al 2014  

• 50 al 2015   

• 50 al 2016.  

Els tècnics especialistes podran presentar-se a les oposicions dels cossos 
d’Administració general de la Generalitat, tant en cossos específics, com en el 
d’Educadors o Treballadors Socials, com en cossos Generals. Els funcionaris del grup B 
de presons podran presentar-se a les oposicions del grup A, específiques o generals. 

Promoció interna especial del D al C. Els funcionaris que no puguin superar el procés 
de promoció interna, han de quedar exclosos de les proves físiques en els processos 
selectius del cos de Tècnics Especialistes. El personal interí cessat del grup D que no 
tingui la titulació necessària d’accés al grup C, passarà a la borsa d’interins de presons i 
a la borsa general d’interins del grup corresponent, D o en el seu cas grup C, ocupant el 
lloc corresponent a la llista de borsa d’acord amb el temps que hagi treballat i 
conservant la seva antiguitat. Aquesta antiguitat es conservarà, durant un període de 5 
anys, per  a l’accés al grup C de serveis penitenciaris. 
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Promoció horitzontal 

 

Establir un veritable sistema de promoció horitzontal, com es preveu a l’Acord 2006-
2009, aconseguint una plantilla més formada i competent. 

Promoció professional en el mateix lloc de treball.- Es procedirà, durant el període de 
vigència de l’acord, a realitzar noves convocatòries per a permetre la promoció 
professional en el mateix lloc de treball del personal, mitjançant la consolidació del 
grau superior en dos nivells al que posseeixen, donant prioritat als funcionaris/àries 
que no van poder participar en les anteriors convocatòries. 

 

Oposicions i concursos 

 

Convocatòria d’oposicions per a tots els col·lectius de professionals de tractament. La 
manca d’oposicions entre aquests col·lectius ha deixat a la més absoluta precarietat  la 
gran majoria de professionals. Alguns cossos, cal remarcar, fa més de deu anys que no 
han pogut gaudir de cap procés d’oposicions i els educadors, per exemple, encara no 
han tingut ni un. CCOO proposa que es porti a terme l’articulat corresponent de la llei 
de creació del cos d’educadors i que, degut a l’excepcionalitat de la situació viscuda 
per la resta de col·lectius a la llei d’acompanyament dels pressupostos de la 
Generalitat per a l’any 2.015, es legisli, com a supòsit excepcional, les convocatòries 
adients i amb els requisits establerts ja legalment per als educadors, per a la resta de 
cossos de l’àrea de tractament. Remarcant la idea que aquesta proposta no té cap 
repercussió de caire econòmic per a la despesa de Capítol I. 

Convocatòries anuals de concursos i oposicions al Cos de Tècnics Especialistes, que 
incloguin la totalitat de les places susceptibles de ser convocades. 

Restaran exclosos de les proves físiques i psicotècniques tots els opositors que hagin 
prestat serveis, durant un període de 24 mesos, en llocs del Cos de Tècnics 
Especialistes i/o d’Auxiliars  

En les proves a realitzar tan sols es tindran en compte les respostes correctes. Hi haurà 
una fase de concurs on es valoraran els serveis prestats en serveis penitenciaris 
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exercint les funcions pròpies del Cos de Tècnics Especialistes i/o Auxiliars Tècnics, amb 
una puntuació a raó de 0’18 punts per mes treballat fins a un màxim del 33% de la 
qualificació màxima de la fase d’oposició. Es computarà un mes com a 30 dies naturals. 

Comissions de servei. Creació d’una comissió paritària on es puguin estudiar  les 
comissions de servei, quan per raons de necessitat no es pugui esperar a un concurs. 
L’objectiu de les comissions ha de ser, exclusivament, l’atenció de necessitats 
extraordinàries, no pas com a mecanisme per substituir la manca de concursos de 
trasllats. 

Convocatòria immediata dels processos per la dotació necessària de personal  per a 
poder obrir el C.P. Mas d’Enric a El Catllar. 

Personal Laboral.- Aquest col·lectiu presenta un grau de temporalitat que arriba 
pràcticament al 90 % de la plantilla. Per això, l’Agrupació de Personal Penitenciari insta 
a la realització dels processos necessaris per a la provisió definitiva dels llocs de 
personal laboral, en condicions similars a les de la resta del col·lectiu de personal 
penitenciari.  

Concurs per a les places de tècnics intermedis de prevenció. Promoure el concurs per 
aquestes places de lloc singular, ocupades des de fa anys per personal que no ha tingut 
la possibilitat de consolidar-les. 

  

Horaris 

 

Racionalització d’horaris. Actualment hi ha incongruències en un mateix col·lectiu, pel  
sol fet de ser interí o funcionari. Personal amb funcions similars amb horaris diferents. 
Ha d’haver una veritable flexibilització i millora dels horaris en alguns col·lectius 
específics, com oficines, tractament, àrees mixtes, CUSI i CAF. Habilitar fórmules que 
permetin posar fi als horaris fixes de torn de tarda, comptant sempre amb la 
voluntarietat de l’interessat. 

Cercar noves formes per millorar la conciliació de la vida laboral amb la familiar per a 
tots els col·lectius, podent acumular les reduccions en jornades senceres. S’ha de tenir 
present que la majoria dels centres penitenciaris estan, i es continuen fent, als afores 
de les ciutats, sense mitjans de transport públic i els treballadors han d'invertir moltes 
hores en desplaçaments. Així mateix, es treballarà per adequar els horaris a les 
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necessitats de desplaçament per tal que coincideixin amb el transports públics 
establert fins als centres de treball. 

Reobrir el grup de treball per a tractar els horaris de Medi Obert. 

Educadors. Aplicació de formules que acabin amb la rotació de matins i tardes, sempre 
que no hi hagi voluntarietat i articular el mecanisme que permeti la possibilitat 
d’accedir al torn de cap de setmana, si hi ha demanda. 

 

Formació 

 

Donar compliment al dret a les 40 hores anuals de formació especialitzada en relació 
amb la funció penitenciaria. Aquesta formació s’adequarà a les necessitats de 
l’organització, amb la participació de les organitzacions sindicals signants de l’acord, 
tant en l’elaboració del programa, com en els criteris i control de l’adjudicació de 
cursos. Es farà un catàleg específic que s’actualitzarà trimestralment i que inclourà la 
valoració de tots els cursos, els que es facin i els que s’han fet fins ara. Aquest catàleg 
fixarà la compensació d'hores dels cursos segons els col·lectius, inclòs el personal 
laboral. 

Descentralització de la formació, per tal d’afavorir l’accés dels funcionaris adscrits a 
centres ubicats fora de Barcelona.  Aquesta descentralització ha de ser proporcional a 
tots els territoris. Ampliació d’horaris per tal de poder impartir cursos durant les 
tardes.  

La formació a distància es computarà dins les 40 hores anuals. Si per qualsevol raó no 
es pot fer la formació descentralitzada, el temps de desplaçament es computarà al 
marge de les 40 hores i serà compensat. Els desplaçaments seran a càrrec de 
l'Administració, la qual abonarà el transport. 

Per tal de garantir l’accés a la formació a tots els treballadors i treballadores, 
s’impartiran 24 hores anuals de formació continua, dins l’horari laboral en els propis 
centres de treball, a càrrec dels formadors adients en matèries com: autodefensa, 
plans d’autoprotecció, normativa, procediments, sistema informàtic, etc. Aquests 
formadors es seleccionaran pel procés selectiu que s’acordi entre l’Administració i 
sindicats representatius de la Mesa de negociació. 
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Tal i com recull el punt 4 de l'acord 2006-2009, es facilitarà la formació d'acollida als 
professionals que canvien de lloc de treball pels procediments ordinaris de provisió, 
dins de la seva pròpia categoria a llocs adscrits a departaments de règim tancat, 
psiquiàtrics, departaments d'atenció especialitzada, medi obert i oficines. La persona 
que tutoritzi aquesta formació obtindrà un certificat acreditatiu que tindrà validesa en 
els diferents concursos, així com una compensació horària equivalent a les hores de 
tutorització. Els tutors seran persones de les diferents àrees que estiguin de servei. La 
selecció dels tutors  la farà l'equip directiu, amb el vist i plau de les seccions sindicals 
del centre, dels sindicats signants de l'acord i es reflectirà al llibre de servei. 

La formació inicial, la formació d'acollida, la formació obligatòria i la formació 
estratègica no es computaran dins del total de 40 hores, establert per a la formació 
especialitzada. 

Respecte la compensació horària, s’han de compensar les hores de formació a tots els 
treballadors/ores sense cap discriminació pel torn horari, tant si fan torn de matí, 
tarda o cap de setmana. 

 

Reglament d’Organització  

 

Creació d’una comissió, amb la participació dels sindicats presents a la Mesa, per 
definir tots els cossos que participen als serveis penitenciaris i desenvolupar totes les 
funcions previstes dins el reglament. 

Modificació de l’article 46.4 del Reglament d’organització, en l’apartat destinat a la 
gestió dels dies de CF, establint que tant aquests, com els A/P, es computaran per 
serveis. 

 

Mobilitat  a altres departaments 

 

Mobilitat a d’altres departaments. Continuar i ampliar la possibilitat de concursar a les 
places del Cos d’ajudants d’IIPP a la resta de l’Estat, ampliant l’oferta al grup B. 
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Revisió del decret de 2a activitat 

Ampliació a tots els col·lectius de serveis penitenciaris que tenen contacte amb interns, 
inclòs el personal laboral. Eliminació del torn de nit al personal amb 55 anys o més i 
que ho demani, seguint les recomanacions de l’OMS. 

 

Salut laboral i Medi ambient 

 

Plans de mobilitat a tots els centres i adequats als horaris dels diferents col·lectius, 
inclòs el personal laboral. 

Incentivació del cotxe compartit (xecs benzina, bons transport públic, etc) 

Dotació a tots els centres de tècnic intermedi i  eliminació de la figura del treballador 
designat. 

Els centres amb més de 500 treballadors disposaran d’un tècnic superior (seguretat 
preferentment). 

Comitè de Seguretat i Salut Laboral a cadascun dels centres penitenciaris, mantenint 
l’actual comitè com a intercentres. 

Formació permanent i obligatòria en matèria d’incendis i plans d’autoprotecció. Els 
cursos de formació impartits per centres de provada solvència en matèria de salut 
laboral han de ser inclosos dins de la formació obligatòria, tant del personal funcionari 
com del personal laboral. 

Sales de descans a tots els centres amb les dotacions suficients de neveres, microones 
i els estris necessaris per menjar, així com mobiliari adequat. Sales de descans per a 
embarassades i mares alletants. 

Espais de treball amb condicions de sonoritat, lluminositat i higiene adequades a 
normativa. 

Reciclatge a tots els centres de plàstics, llaunes, paper, piles, etc. 

Polítiques d’estalvi d’energia i aigua. 
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Obertura nous centres i reformes 

 

Creació d’una subcomissió on es tractin tots els temes relacionats amb l’obertura i 
reformes dels CP’s i CO’s. A més de rebre informació, aquesta subcomissió arribarà a 
acords del què, com, quan i de quina forma es farà l’ocupació de personal als centres.  

Sis mesos abans de l’obertura del nou centre, se’ns ha d’informar del pla de mobilitat 
del mateix. Aquest pla de mobilitat inclourà transport  col·lectiu als centres allunyats 
dels nuclis urbans. S’han de tenir en compte tots els col·lectius. 

Avaluació inicial de riscos abans de l’obertura. El tècnic de prevenció ha de ser un dels 
primers funcionaris en arribar al centre. 

Dotació adequada, principalment a les cabines de seguretat dels mòduls, 1 funcionari 
per mòdul, o sigui, dos funcionaris a cada cabina, tenint en compte que en el model 
actual es controlen des d’una sola cabina, dos mòduls. 

Quan, a causa de la realització de reformes, el personal afectat hagi de ser traslladat a 
un altre centre, l’Administració facilitarà un  mitja de transport i compensarà el temps 
de més invertit pels treballadors en el desplaçament. Això no alterarà la seva 
destinació definitiva o provisional, es respectarà el torn horari i el lloc de treball. Es 
prioritzarà la voluntarietat, en cas de no haver voluntaris  es farà tenint en compte 
criteris d’antiguitat als serveis penitenciaris de forma seqüencial. Es compensarà al 
personal afectat amb un dia d’A/P per mes treballat.  

 

Millores socials 

 

Cobertura de totes les llicències: maternitat, paternitat, reducció de jornada, 
alliberament sindical i acumulació d’hores sindicals i/o reducció de jornada. 

Acumulació de reducció de jornada a petició del treballador/a, en tots els casos. En 
cas d’opció de reducció diària, el treballador escollirà l’horari que farà. Així mateix, 
també es podrà aplicar la reducció directament al còmput setmanal.  

Es cobriran totes les baixes que impliquin acumulació de tasques a la resta de 
personal. 
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Revisió de les hores per assistència a judici: en el cas que sigui fora de l’horari laboral, 
s’hauria de compensar aquest temps com si fossin hores extraordinàries i es tindrà en 
compte el temps de desplaçament, així com el dret a la percepció de dietes de 
desplaçament 

Revisió de les pòlisses d'assegurança de vida i d'accidents. 

Cafeteries: millorar la qualitat i baixar els preus dels menjars al nivell de 2010, 2’75€ x 
menú. 

Ajudes al transport: vals per a la benzina (cotxes compartits) i rebaixes als preus del 
transport públic. 

 

Altres 

 

Eliminació dels serveis extraordinaris mentre hi hagi personal cessat i/o reduït, amb 
l’experiència i formació necessària per a la prestació immediata de serveis.  

En cas de llocs de treball de nova creació, no contemplats en aquest acord, se’ls 
aplicaran els increments a les seves retribucions en els termes descrits en aquest 
acord, que es tractarà a la comissió de seguiment. 

Regulació de les comissions de serveis, borsa de treball, provisions provisionals. 

Elaboració d’un document que reguli la creació/modificació/supressió de serveis als 
centres. 

Programa de reconeixement i dignificació de les tasques dels personal penitenciari 
per part de la DG i la Conselleria. 

 

Col·lectius específics 

 

• PERSONAL INTERÍ.- Recuperació 100% jornada i retribucions pel personal 
d’oficines i tractament. La seva inclusió, per part de la Generalitat, contravenia 
la literalitat del text i de l’esperit que la mateixa Generalitat havia al·legat per a 
la seva implantació. La pèrdua de retribucions i la reducció d’horari ha anat 
contra la qualitat del servei que prestem i ha incrementat la precarietat laboral. 
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Recol·locació dels interins cessats. 

• TRACTAMENT I OFICINES 

Convocatòria d’oposicions, adaptades a les especificitats de l’àmbit 
penitenciari.  

Adequació dels barems dels concursos generals: reduir les diferències amb la 
resta de llocs penitenciaris. 

Equiparació salarial dels TTSS amb els educadors. 

Incorporar la figura del criminòleg als equips de tractament, de forma que els 
juristes no hagin de fer les seves funcions. 

Millorar la valoració dels cursos de tractament, igual que els treballs 
d'investigació, publicacions, ponències a congressos i treballs docents. 

Fer travesses cada any, possibilitant la mobilitat tant dels funcionaris de 
carrera, com dels interins.  

Flexibilitat horària. Eliminació de la tarda obligatòria per a tècnics, TTSS i 
oficines, possibilitant la recuperació de mitja hora cada dia. Possibilitar entrar a 
les 7’30 del matí i sortir a les 15’30h. Cobertura de tardes amb la jornada 
acumulada. Acumular en dues tardes, amb mitja hora per dinar computada 
com a horari laboral. Quan s’acumuli en una sola jornada es computarà  mitja 
hora per menjar dins l’horari i s’avançarà mitja hora l’hora de sortida. 

Possibilitat de realitzar dues jornades acumulades extraordinàries al mes. El 
gaudiment es podria gaudir al llarg de l’any, subjecte a les necessitats del 
servei. 

Monitors per supervisar totes les activitats que realitzin els interns. 

• SERVEI INTERIOR 

Convocatòries de promoció professional, del D al C, tenint en compte que 
encara no s’acabat el procés de promoció interna especial d’aquest Cos. 
Convocatòries del C al B. 

Adequació de l’uniforme. Revisió de sabates, cosit dels pantalons, camises 
dones. Polos a l’hivern i estiu. 
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• GAMP  

Definició dels llocs de treball i tasques. Eliminació dels serveis que fan a 
poliesportiu, escoles, etc, que no tenen una especificació concreta i podrien ser 
GAMV. Possibilitar el 2 i mig. Estudiar els mecanismes per permetre que el 4x3 
es converteixi en horari alternatiu. 

• GAMV 

Diferenciació amb GAMP. Possibilitar el 2 i mig i estudiar els mecanismes per 
permetre que el 4x3 es converteixi en horari alternatiu. 

• CAF 

Dotació mínima de 5 als centres petits i 8 als grans. Possibilitar el 2 i mig. 

• CUSI. 

4 CUSI per unitat de vida. Possibilitar el 2 i mig. 

• GSI 

Eliminar amb mitjans electrònics riscos innecessaris (rondes nocturnes). 

• TÈCNICS DE PREVENCIÓ 

Increment del complement específic equivalent als CAF. 

• PERSONAL CENTRES OBERTS 

Horaris i dotació de personal. 

• PERSONAL LABORAL 

El Departament es compromet a negociar amb l’òrgan de negociació 
corresponent, l’ impacte d’aquest acord, el qual servirà com a referència en les 
retribucions del personal  laboral. 

 

PER A TOTS ELS COL·LECTIUS 

 

Dia d’A/P a compte de la festivitat de la Mercè per a tothom. 

Canvis de servei sense límit. 

Definició de tasques. 


