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PERSONAL LABORAL DE CENTRES PENITENCIARIS 
PRP 

 
El personal funcionari de presons té un àmbit de negociació diferent al del personal laboral de 
presons i, per tant, els seus acords es negocien en el grup de treball de personal penitenciari i 
posteriorment es ratifiquen a la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’àmbit de negociació de personal laboral és completament diferent, primer es signen acords amb 
el comitè intercentres i el departament i desprès es ratifiquen a la Negociadora del VIè conveni de 
personal laboral de la Generalitat de Catalunya, que està oberta només durant el primer trimestre 
de cada any. 
 
El PRP de personal funcionari i laboral de presons tenia data de finalització el 31 de desembre del 
2013, amb la qual cosa el personal funcionari va començar les seves negociacions per renovar el 
programa 3 anys mes. Aquestes negociacions s’han allargat fins a la actualitat, per tant, encara no 
s’ha signat cap acord pel personal funcionari de presons. 
 
Com ja sabeu, històricament el PRP de personal laboral va enllaçat directament amb l’acord de 
personal funcionari. Això vol dir que, fins que el personal funcionari no signi cap acord,el personal 
laboral de presons no pot començar a negociar res amb el departament. 
 
CCOO hem fet un seguiment del tema, dintre de les possibilitats legals existents, estant en 
contacte amb el departament el qual no té cap problema en negociar un acord amb personal 
laboral de presons i és mes, està d’acord en incloure aquest personal dintre de la seva partida 
pressupostaria destinada al PRP. 
 
Malauradament, l’àmbit de negociació de personal laboral té data de tancament a les seves meses 
negociadores. CCOO hem proposat el tema a la CIVE del mes de març amb la intenció d’obrir una 
porta amb funció pública per incloure, com ja s’ha fet en diverses ocasions, l’acord del PRP 
desprès del 31 de març. 
 
Ara nomes ens queda esperar la finalització de l’acord del personal funcionari i continuar 
endavant, lluitant per això i tot el que puguem treballar en aquest temps de profunda crisi. 
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