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El passat 16 de març l’Administració va informar als sindicats que el Departament 
d’Economia, en resposta a la petició de l’anterior secretari general,autoritzava el pagament 
del PRP fins al mes de juny de 2016. L’Administració vinculava la continuïtat del PRP a partir 
d’aquesta data a l’inici d’un procés negociador per a aconseguir un nou acord pel 2017. 
CCOO considerava que el compromís de garantia del PRP pel 2016 estava tancat (el nou 
secretari general, poc desprès del seu nomenament, també es mostrava disposat a que es 
respectés aquest compromís) i que no es podia subjectar a nous condicionants o 
ajornaments.  Per aquest motiu el posicionament de CCOO, expressat a la reunió del dia 
16,era el de noiniciar les negociacionssense que es garantísla percepciódel PRP durant tot 
el 2016. 
 
El passat 28 d’abril, el secretari general va expressar el seu compromísa abonar un 
complement equivalent en quantia i condicions al PRP, però amb una altra 
denominació.Atès que es tractava d’un “nou” complement era necessari, en primer lloc, 
acordar-ho en Mesa Sectorial i, posteriorment, rebre la conformitat de la Comissió de 
Despeses i Retribucions del Departament per, finalment,aprovar-ho mitjançant Acord de 
Govern. 
 
El passat dilluns es va donar el primer pas: en la reunió de la Mesa Sectorial es va decidir, 
amb el vot favorable de tots els sindicats presents, iniciar la negociació d’un nou acord sobre 
les condicions de treball del personal penitenciari i el pagament durant el 2016 d’un 
complement retributiu excepcional, en els mateixos termes i quanties que el PRP com a 
màxim fins al 31 de desembre de 2016.  
 
Com ja va avançar el secretari general, en la reunió del dia 28 d’abril, era materialment 
impossible que la totalitat de tràmits (Mesa Sectorial, Comissió de Despeses i Acord de 
Govern) es realitzessin abans del tancament la nòmina del mes de maig, que és quan 
tocaria cobrar el primer trimestre del PRP de 2016 i, per aquest motiu, el cobrament de 
l’import del primer trimestre del complement es farà a la nòmina del mes de juny. 
 
Davant els intents d’algú de penjar-se medalles (alguns ja no deuen tenir espai) hem 
d’aclarir dues coses: 
 

 La posició de negar-se a iniciar la negociació sense tenir garantit el cobrament del 
PRP per tot l’any va ser defensada en exclusiva per CCOO, UGT i CATAC.  

 

 Juntament amb aquest posicionament l’altre factor decisiu és que darrera els 
sindicats es troba la força d’un col·lectiu integrat per totes les persones que 
treballem als serveis penitenciaris. No hi ha èxits individuals. 
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