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PROPOSTA D' ACORD del grup de treball de I'ambit penitenciari dependent de la Mesa
sectorial de negociaci6 de personal d'administraclo i tecnlc de la Generalitat de
Catalunya en relaci6 amb les condicions d'aplicaci6 de la prorroga durant els anys
2010 i 2011 de I'Acord 2006-2009 de condicions de treball del personal penitenciari.
Prearnbul
EI Departament de Justicia, a traves de la Secretaria de Serveis Penitenciaris , Rehabilitaci6 i
Justicia Juvenil, j les organitzacions sindicals que integren el grup de treball d'ambit
penitenciari, han realitzat una analisi de I'actual situaci6 i necessitats del sistema d'execuci6
penal a Catalunya.
Per un costat cal considerar prorrogat l'Acord 2006-2009 de condicions de treball del
personal penitenciari per a I'any 2010 ates que el mateix no ha estat denunciat per cap de
les parts. Per I'altra, les parts consideren convenient l'extensi6 d'aquesta prorroqa durant
I'any 2011, ateses les circumstancles del servei i el context general.
n tot cas l'aplicaci6 d'aquesta prorroqa requereix de la concreci6 d'una serie d'aspectes
ue es recullen en el present Acord.
Cal considerar, en primer lIoc, que la situaci6 economlca en la que estem situats des de
'inici de I'any 2008 i que s'ha anat agreujant no ha permes portar a terme algunes de les
ions previstes en I'Acord 2006-2009. Per aixo ambdues parts consideren que el perfode
/
. de prorroqa ha de ser de dos anys, per tal de finalitzar els processos endegats i acomplir les
previsions i compromisos de l'Acord 2006-2009, aixl com completar i matisar alguns
programes i questions pendents. En aquest sentit s'ha realitzat ja el proces de promoci6
interna del D al C convocat en aplicaci6 del punt 5.1. de I'Acord 2006-2009 resolt amb
efectes des del dia 1 d'abril de 2010.
En segon lIoc durant aquest perfode de temps s'han d'assentar les bases que ens permetin
desenvolupar dos aspectes considerats basics, tenint en compte les noves possibilitats que
ns ofereix I'actual i recent regulaci6 legal: el desenvolupament de l'ambit d'execuci6 penal i
el disseny d'un pia de carrera del personal penitenciari a partir de la definici6 de fes
mpetencies professionals, l'analisi de les necessitats formatives i de titulaci6 i la
implementaci6 de les accions formatives que se'n derivin, tot amb I'objectiu de millorar fa
qualificaci6 tecnlca deIs professionals de l'arnbit penitenciari, crear les condicions per a una
promoci6 interna i professional racional i vinculada ales necessitats organitzatives i oferir
uns itineraris de desenvolupament professional cJars.
En aquest sentit es tractaria d'adequar la programaci6 i els continguts de la formaci6 que
s'ha de donar als processos de promoci6 interna i professional i recopilar, validar i valorar
. els cursos i activitats de formaci6 relacionades amb l'arnbit de regim interior, administraci6 ;
rehabilitaci6, a fi de determinar aquells que hagin de ser tinguts en compte com a referencia
, en els processos de provisi6 de lIocs de treball per part dels organs de selecci6
\. \ \ corresponents, constituint un cataleq public i d'actualltzacio periodica.
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Dins el .context indicat, aquesta proposta d'acord constitueix la plasmaci6 conjunta de la
voluntat de oferir un servei public de qualitat i un model eficac en la consecuci6 de les fites
del sistema penitenciari, tenint en compte la realitat actual des de la vessant d'aprofitament
de recursos i situant-nos en un context de contenci6 de la despesa pressupostaria.
Aixi les parts representades en el si del grup de treball penitenciari adopten la sequent
proposta d'Acord en relaci6 amb les condicions d'aplicaci6 de la prorroqa durant els anys
2010 i 2011 de l'Acord 2006-2009 de condicions de treball del personal penitenciari.

1.- Prorroqa de I'Acord 2006-2009

L'Acord 2006-2009 de condicions de treball del personal penitenciari es prorroga fins a 31 de
esembre de 2011 . A partir d'aquesta data s'estara al previst en la Disposici6 Addicional 1a
e I'esmentat Acord.

- - -Ll/ 2.- Programa d'lncentivaci6 de la Presencia Efeetiva (PIPE)
prorroqa de l'Acord 2006-2009 implica la vigencia durant els anys 2010 i 2011 del
Programa per a la Incentivaci6de la Presencia Efectiva (PIPE), definit en el punt 7 de
I'esmentat Acord.
Aquest programa s'aplicara amb els parametres previstos en l'Acord i prenent com a base
de calcul les quantitats que es van establir per a la seva aplicaci6 I'any 2009.

3.- Promoei6 en el propi lIoc de treball. Segona Convocatorla.

EI punt 3.1 de I'Acord 2006-2009 preveia la promoci6 professional en el mateix lIoc de treball
ocupat pel personal penitenciari rnitiancant la publicaci6 successiva de 4 convocatories, de
les quais durant el perfode de vigencia inicial de l'Acord es va publicar i resoldre la primera
d'elles.
Ates que esta pendent de resoluci6 la segona convocatoria, es determina que aquesta es
resoldra durant el tercer trimestre del 2010 i tindra efectes economics des de 1'1 de gener de
2010.

4.- Promoei6 en el propi Iloe de treball. Tereera i Quarta Convoeatories.

La tercera i quarta convocatorles previstes en l'Acord 2006-2009 es faran conjuntament en
·una convocatoria unica a realitzar durant el mes de novembre de 2010 que englobara un
nombre de promocions igual al 50% del nombre de personal funcionari de carrera lnclos en
l'ambit d'aplicaci6de la mesura en la data de la convocatoria. Aquesta convocatoria es
resoldra en el primer quadrimestre de 2011 i tindra efectes des del dia 1 de gener de 2011.
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Sera necessari com a requisit per a poder prendre part en aquesta convocatoria unificada, a
part dels requisits minims ja previstos en l'Acord que ara es prorroga, la realitzaci6 d'un
minim de dos credits formatius durant I'any 2010 .

5.- Programa de normalitzaci6 dels horaris (PINHO)
L'article 8.2 de l'Acord 2006-2009 crea un programa que anomena "de normalitzaci6 dels
horaris" , establint un termini per a la integraci6 i consolidacio.
En aquest sentit iamb efectes des de el dia 1 d'octubre de 2010 aquest programa s'esten a
la totalitat dels funcionaris de l'arnbit de regim interior, que passaran tots ells sense excepci6
tenir la possibilitat de gaudir d'un maxim total de 12 canvis anuals en la planificaci6 del
s rvei i a percebre la quantitat mensual establerta en l'Acord ara prorrogat en concepte de
n rmalitzaci6 horaria previstos en I'Acord.
la seva vegada, aquests funcionaris podran, addicionalment, acceptar un maxim de 12
c vis anuals.
Amb efectes de gener de 2012 la quantitat anual que es derivi de l'aplicaci6 dels paraqrafs
anteriors s'inteqrara en el complement especific anual d'aquests lIocs.

6.- Estabilitzaci6 de la plantilla del personal de rehabilitaci6

.co

La creaci6 de l'arnbit funcional d'execuci6 penal mitjancant l'Acord GOV/54/2009, de 24 de
marc permet adequar els processos de selecci6 i provisi6 ales necessitats d'aquest ambit _
Ates aquest marc, la prioritat es centra en incrementar I'index d'estabilitat de la plantilla
eduint la interinitat. Aixl, es preveu :
a) En un primer moment impulsar l'aprovaci6 per part del Govern d'una oferta d'ocupaci6
publica parcial per a cada especialitat de les places vacants (no ocupades definitivament ni
reservades) i realitzar els corresponents processos selectius d'acces, destinant els nous
funcionaris que superin el proces selectiu en adscripci6 provisional.
Tenint en compte I'elevat 'nornbre de professionals en regim d'interinatge del collectiu de
rehabilitaci6 i per tal d'evitar el trastorn que per a la prestaci6 del servei public en cada unitat
orqanica podria suposar, atesa l'experiencia i el coneixement organitzatiu que han adquirit,
una substituci6 massiva d'aquests professionals per la resoluci6 del proces selectiu, en
l'adjudicaci6 provisional de les places convocades es vetllara per tal mantenir la continu"itat
en la prestaci6 del servei.
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A aquests efectes, s'adjudicaran en primer lIoc els lIocs de trebaJl vinculats a les places
convocades als aspirants que superin el proces selectiu i prestin serveis en el cos 0 escala
de l'ambit d'execuci6 penal objecte de la convocatoria i, posteriorment, a la resta d'aspirants.
b) Amb posterioritat ales convocatories d'acces es realltzara el corresponent proces de
mobilitat incloent-hi tots els llocs vacants, aixf com els ocupats de manera provisional pels
nous funcionaris, a banda dels ocupats de manera definitiva com a resultes.
La convocatorla del proces de mobilitat es produira en el termini maxim de 6 mesos des de
la resoluci6 del proces selectiu d'acces .
Ais efectes de garantir laidonettat de les persones aspirants pel desenvolupa
e es
funcions dels lIoes a proveir dins l'amblt funcional d'execuci6 penal s'exigira
e participaci6 en els processos de provisi6 la superaci6 d'un curs especi c rela - a
esenvolupament de les funcions de l'ambit funcional , del qual en resultara n exemptes les
ersones candidates que, per ra6 del temps de serveis prestats en l'arnbit funcional
ecuci6 penal, acreditin condicions d'idonettat generica per a la provisi6 dels esmentats
llocs de trebaJl.
'ixf mateix, en les bases de les convocatories dels processos de provisi6 s'adaptara la
valoraci6 dels merits ales funcions a desenvolupar en els Jlocs de trebaJl de centres
penitenciaris, centres educatius de justfcia juvenil i unitats que, en el marc del procediment
penal, desenvolupen funcions de suport a la reinserci6, emissi6 d'informes i propostes i
execuci6 de programes educatius i de rehabilitaci6, atesa la seva diferent singularitat.
c) La convocatorla del proces selectiu d'acces a la condici6 de funcionari es publicara durant
el quart trimestre de I'any 2010, pel que fa al col·lectiu de psicoleqs.
Les convocatories de juristes, educadors socials i treballadors socials es realitzaran durant
el perfode de vigencia de la prorroqa.
-, Les bases d'aquestes convocatorles es tractaran a la comissi6 de seguiment de I'acord i
s'adaptaran en el seu contingut a la singularitat de les funcions a desenvolupar dins les
diferents unitats de l'arnoit d'execuci6 penal.

7.- convocatorta de 150 places del cos de diplomatura, grup A (subgrup A-2) de
serveis penitenciaris.
Prevista en el punt 3.2.1 de l'Acord 2006-2009, aquestes places es cobriran a traves de
processos de promoci6 interna que hauran de ser determinats per lIei.
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8.- Tancarnent de centres
Les parts ratifiquen el pacte de 16 de juny de 2008 del grup de treball del personal
penitenciari depenent de la Mesa Sectorial del personal d'Administraci6 i Tecnic i aprovat
per aquesta Mesa en sessi6 de data 21 de juliol de 2008 relatiu ales condicions i garanties
de provisi6 de lIocs en la propia localitat, transport col-Iectiu, prioritat de retorn a la localitat
d'origen i compensacions econ6miques a aplicar als trasllats de dependencies dels centres
penitenciaris.

9.- Reunions de seguiment en els Centres Penitenciaris
Les reunions que s'hagin de realitzar en cada Centre per tal de tractar els aspectes deriva s
l'aplicaci6 de l'Acord que es prorroga aixi com dels diferents temes que vagi determina la
Comissi6 de Seguiment d'aquest es faran exclusivament entre la Direcci6 del Centre i els
representants deIs sindicats representatius signants.
A la seva vegada les reunions per tractar aquelles questions relacionades amb les activitats
de prevenci6 de riscos laborals i la seva adaptaci6 al Centre concret del que es tracti es
faran exclusivament entre les Direccions de cada Centre Penitenciari i dels representants
dels sindicats presents en el Cornlte de Seguretat i Salut Laboral de Centres Penitenciaris.

Disposici6 Addicional:
L'aplicaci6 d'aquesta proposta d'acord requerira la seva aprovaci6 previa, amb el format
documental escaient, per part de la Mesa Sectorial del Personal d'Administraci6 i Tecnic i
dels departamen1s d'Economia i Finances i de Governaci6 i Administracions Publiques amb
l'emissi6 d ~es--t-al.!.toritzacions pertinents d'acord amb la normativa vigent.
<,
Barcelona, 13 de maig de 2010
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