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3. Conserges escoles

Hivern Estiu

a) Cada any
Pantalons ........................................ 2 2
Camises ........................................... 2 2
Jersei ............................................... 2 -
Mitjons ............................................ 2 2

b) Cada 2 anys
Sabates ............................................ 2 2

c) Cada 3 anys
Anorac ............................................ 1 -
Roba d’aigua .................................. 1 -

4. Conserges d’Àrea d’Esports

Hivern Estiu

a) Cada any
Pantalons ........................................ 2 2
Camises ........................................... 2 2
Jersei ............................................... 2 -
Mitjons ............................................ 2 2
Camisetes ........................................ - 2

b) Cada 2 anys
Sabates ............................................ 1 1
Gorres ............................................. 1 -
Anorac ............................................ 1 -

c) Cada 3 anys
Roba d’aigua .................................. 1 -

5. Notificador

Hivern Estiu

a) Cada any
Pantalons ........................................ 2 2
Camises ........................................... 2 3

b) Cada 2 anys
Sabates ............................................ 1 -
Armilla ............................................ 1 -

c) Cada 3 anys
Jersei ............................................... 2 -
Sabates ............................................. - 1

6. Llar d’Infants
Sistema alternatiu d’entrega de roba, que con-

sisteix a donar 1 any l’equipament d’hivern com-
plet i, l’any següent, a donar l’equipament com-
plet d’estiu, de forma contínua i alternativa, roba
d’hivern i roba d’estiu.

Quantitat

a) Any roba d’hivern
Bates ................................................................ 2
Pantalons malla ............................................... 2

b) Any de roba d’estiu
Bates ................................................................ 2
Sabates ............................................................. 2

7. Oficina de Turisme

Hivern Estiu

a) Cada any
Pantalons ........................................ 2 -
Faldilla ............................................. - 2
Jersei ............................................... 1 -
Jaqueta ............................................ 2 2
Anorac ............................................ 1 -

ANNEX IV

Complements

a) Els complements específics del següent
personal dels departaments de Benestar Soci-
al i Família, Llar d’Infants i Joventut s’han d’ade-
quar a partir del mes de gener de 2006; queda
de la manera següent:

Lloc de treball: LT; Complement específic mensual se-
gons catàleg 2006: CEMC2006; Complement especí-
fic mensual adequat a llocs de treball similars 2006:
CEMA2006

LT CEMC2006 CEMA2006

Directora llar ................... 265,78 629,89
Treballador social ........... 128,46 629,89
Educador social .............. 128,46 629,89
Tècnic joventut ............... 114,21 629,89
Educador llar .................. 157,64 539,41
Informador juvenil ......... 260,10 539,41
Auxiliar llar ..................... 187,05 260,27

Aquests complements tenen els seus efectes
a partir del dia 1 de gener de 2006.

b) D’acord amb la disposició addicional cin-
quena del Conveni de condicions de treball del
personal laboral per als exercicis 2005-2007, els
imports mensuals de complement de producti-
vitat per perllongació de jornada de 40 h setma-
nals que passen a complement específic, que s’ha
d’aplicar al personal laboral de la Llar d’Infants
i de l’auxiliar administratiu adscrit a la Policia
Local que realitza funcions d’atenció al públic,
emissores i telèfons durant l’exercici 2006 són
els següents:

Departament: D; Lloc de treball: LT; Import mensu-
al que passa a complement específic: IMCE

D LT IMCE

Ensenyament Directora llar 426,20

Ensenyament Educadora llar 362,27

Ensenyament Auxiliar llar 277,03

Seguretat Auxiliar
Ciutadana informador 426,20

c) Respecte a l’exercici 2005 la quantitat que
s’ha de percebre com a paga única per jornades
especials referent al 2n semestre és la següent:

Lloc de treball: LT; Complement productivitat 2n se-
mestre 2005: CP

LT CP

Personal oficines i auxiliars adm.
Policia ..................................................... 179,08
Turisme, Esports i conductors grua ..... 223,84
Directora llar .......................................... 358,15
Educadora llar ....................................... 304,43
Auxiliar llar ............................................ 232,79
Brigades Obres, Cementiri
i Medi Ambient ...................................... 134,32
Conserges d’escola i similars ................ 134,32

(06.283.191)

RESOLUCIÓ
TRI/3706/2006, de 3 de novembre, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
del grup de treball de l’àmbit penitenciari depe-
nent de la Mesa Sectorial de Negociació de Per-
sonal d’Administració i Tècnic de la Generali-
tat de Catalunya en relació amb les condicions
de treball del personal penitenciari (codi de con-
veni 7901350)

Atès el text de l’Acord del grup de treball de
l’àmbit penitenciari depenent de la Mesa Sec-
torial de Negociació de Personal d’Administra-
ció i Tècnic de la Generalitat de Catalunya en

relació amb les condicions de treball del personal
penitenciari subscrit per la part empresarial, pels
representants de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, i pels representants del De-
partament de Justícia i per la part social, pels
representants de CCOO, UGT i CATAC, el dia
27 de març de 2006, de conformitat amb el que
disposen l’article 36 de la Llei 9/1987, de 12 de
juny (BOE de 17.6.1987) segons redacció dona-
da per la Llei 7/1990, de 19 de juliol (BOE de
20.7.1990), i l’article 11.2 de la Llei orgànica 4/
1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, i altres normes d’aplicació;

Vista l’aprovació expressa de 4 de juliol de
2006, per l’òrgan de govern competent, segons
el que disposa l’article 35 de l’esmentada llei 7/
1990, i a l’article 5 g) del Decret legislatiu 1/1977,
de 31 d’octubre,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord del grup
de treball de l’àmbit penitenciari depenent de
la Mesa Sectorial de Negociació de Personal
d’Administració i Tècnic de la Generalitat de
Catalunya en relació amb les condicions de tre-
ball del personal penitenciari (codi de conveni
7901350) al Registre de convenis de la Direcció
General de Relacions Laborals.

—2 Diposar que el text esmentat es publiqui
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió
Negociadora del Conveni.

Barcelona, 3 de novembre de 2006

MAR SERNA CALVO

Directora general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

PREACORD
del grup de treball de l’àmbit penitenciari depen-
dent de la Mesa sectorial de negociació de per-
sonal d’administració i tècnic de la Generalitat
de Catalunya en relació amb les condicions de
treball del personal penitenciari

Preàmbul

El Departament de Justícia, a través de la
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilita-
ció i Justícia Juvenil, i les organitzacions sindi-
cals que integren el grup de treball d’àmbit pe-
nitenciari, han realitzat un anàlisi profund de
l’actual situació i necessitats del sistema d’exe-
cució penal a Catalunya, amb motiu de la fina-
lització el 31 de desembre de 2005 de l’actual
acord de condicions de treball, amb l’objectiu
de definir els elements més significatius que en
aquest àmbit han de caracteritzar el període
2006-2009.

El context en el qual s’insereixen totes les
accions ja engegades pel departament, o en fase
d’elaboració i aplicació, en l’àmbit dels serveis
penitenciaris, està determinat per un ampli ven-
tall de variables externes que condicionen de
forma notable el funcionament del nostre siste-
ma. Cal destacar les contínues reformes legis-
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latives en matèria penal dels darrers anys; l’an-
tiguitat i la manca d’adequació de les instal·la-
cions penitenciàries; el creixement accelerat i
progressiu de la població reclusa i la massificació
dels centres, les dificultats derivades d’atendre
les necessitats d’un col·lectiu d’interns cada cop
més divers, la manca de capacitat legislativa i
l’absència fins ara d’una normativa organitzativa
pròpia de la Generalitat; una gestió poc eficient
dels recursos humans; l’aparició de nous perfils
delictius així com les reaccions contradictòries
de l’opinió pública derivades de l’exigència de
rigor al costat d’una consideració majoritària-
ment negativa per part de la ciutadania de la
funció penitenciària.

En atenció a aquesta situació, el Govern va
aprovar el mes de maig de 2004 les línies estra-
tègiques d’ actuació en matèria penitenciària,
amb una clara consideració de la funció peniten-
ciària com a funció social inserida en el conjunt
de les polítiques de benestar i orientada a la
rehabilitació i a la reinserció de les persones
sotmeses a mesures d’ execució penal i el pas-
sat mes de juliol de 2.005 el pla de desplegament
dels nous equipaments penitenciaris.

Per la seva importància, en tant que instru-
ments que han de possibilitar la superació de l’ac-
tual situació i l’impuls de l’acció del govern i dels
operadors públics en l’àmbit de l’execució penal
que permetin assolir els objectius establerts, cal
destacar el pla d’equipaments penitenciaris i l’ela-
boració d’un reglament d’organització i funcio-
nament dels serveis penitenciaris.

Tots aquests instruments, especialment en
l’horitzó de l’obertura dels nous centres peni-
tenciaris, comporten la necessitat de donar una
nova orientació en l’àmbit dels recursos humans
que ha de permetre el desenvolupament com-
partit d’una nova cultura organitzativa per tal
d’ adaptar el nostre model organitzatiu per a
adequar-lo a les noves necessitats, tot incorpo-
rant nous elements i reordenant-ne i simplifi-
cant-ne d’altres tot procurant la racionalització
i modernització del nostre sistema.

Les noves orientacions en matèria de recur-
sos humans s’adrecen al desenvolupament de les
competències i la carrera administrativa del
personal penitenciari, a enfortir els seus valors
professionals i a facilitar el seu compromís amb
el sistema, així com el suport i reconeixement
que requereix la seva tasca.

La introducció de les modificacions indicades
afecten a les condicions de treball del personal
penitenciari. Dins el context de millora de la
qualitat del servei públic, sensible a les aspira-
cions dels treballadors i sostenible en el consum
dels recursos públics, l’Administració i els repre-
sentants de les organitzacions sindicals amb
representació en el si del grup de treball peni-
tenciari han procedit a la valoració i negociació
de les condicions de treball afectades per les
modificacions abans enunciades i d’aquelles que
siguin susceptibles de millora.

Aquesta proposta d’ acord constitueix doncs
la plasmació conjunta de la voluntat de bastir un
servei públic de qualitat i un model eficaç en la
consecució de les fites del sistema penitencia-
ri, basat en unes relacions de col·laboració que
permetin bastir solucions constructives a les
noves necessitats i a les problemàtiques que en

l’àmbit de les relacions laborals puguin susci-
tar-se.

Així les parts representades en el si del grup
de treball penitenciari adopten la següent pro-
posta d’acord.

1. Polítiques d’ocupació
L’Administració i les organitzacions sindicals

representatives en el si del grup de treball pe-
nitenciari comparteixen la necessitat d’impul-
sar les actuacions adreçades a incrementar l’es-
tabilitat i a suprimir les situacions d’interinatge,
com a garantia i condició per a la prestació d’un
millor servei públic a l’àmbit penitenciari.

Amb aquesta finalitat l’Administració es
compromet a adoptar les mesures necessàries
per tal que la incorporació del personal neces-
sari a l’àmbit penitenciari de totes les àrees es
realitzi mitjançant ofertes d’ocupació pública.

En el cas del personal dels cossos penitenci-
aris: cos c, tècnics especialistes, i cos B, diplomats
es procedirà a la publicació de les ofertes públi-
ques d’ocupació i dels corresponent processos
selectius amb caràcter anual. En el si de la co-
missió de seguiment d’aquest acord es tractaran
el aspectes rellevants de les esmentades ofertes
i convocatòries.

Pel que fa al personal de cossos generals i
especials no penitenciaris la dotació dels llocs
de nova creació que es produeixin com a con-
seqüència de la implantació de nous equipa-
ments penitenciaris es farà amb caràcter general
mitjançant la incorporació de personal estable.
A tal efecte el Departament de Justícia i els al-
tres departaments de la Generalitat afectats im-
pulsaran la convocatòria dels corresponents
processos de provisió i selecció de llocs.

En el cas dels cossos especials amb una pre-
sència destacada a l’àmbit penitenciari i en con-
cret en el cas del cos de titulació superior, juristes,
del cos especial de psicòlegs i en els cossos de
diplomatura, assistents socials i educadors so-
cials el Departament de Justícia definirà el sis-
tema a fi i efecte que les ofertes de llocs de treball
necessaris es realitzin amb caràcter parcial i
recullin la totalitat de les places susceptibles de
ser ofertades. Així mateix, es convocaran con-
cursos de provisió de llocs de treball, previs als
processos de selecció, els quals inclouran la to-
talitat de les places vacants dels esmentats cossos
als centres penitenciaris.

Les bases de les convocatòries dels processos
esmentats es tractaran a la comissió de segui-
ment i s’adaptaran per tal de potenciar el conei-
xement de les especificitats de l’àmbit peniten-
ciari.

Igualment, es facilitaran comissions de ser-
veis internes al personal que presta serveis als
centres penitenciaris, sempre i quan no coin-
cideixi el calendari de gestió del corresponent
concurs de provisió amb l’obertura del nou
equipament, d’acord amb els criteris establerts
a la comissió de seguiment, per a tots els centres.

2. Mobilitat

2.1. Mobilitat interadministrativa
L’Administració es compromet a promoure

l’ampliació i manteniment del conveni subscrit
entre el Ministeri d’Administracions Públiques
i el Departament de Justícia amb data 3.6.2002
sobre mobilitat interadministrativa dels funci-
onaris del cos tècnic d’especialistes, amb l’ob-

jectiu d’ampliar la possibilitat de mobilitat in-
teradministrativa a la resta de cossos peniten-
ciaris de l’administració de la Generalitat de
Catalunya.

Així mateix es compromet a promoure la
participació de les organitzacions sindicals sig-
nants d’aquest acord i amb representació en la
Mesa sectorial de negociació del personal d’ad-
ministració i tècnic, en la comissió mixta prevista
a l’esmentat conveni.

En concordança amb el 3r. acord general
sobre condicions de treball del personal de
l’àmbit d’aplicació de la Mesa general de ne-
gociació de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, que preveu en el punt 6.4.2. la pos-
sibilitat de mobilitat dels funcionaris de les ad-
ministracions catalanes i la seva participació en
les diferents convocatòries de provisió, d’acord
amb els criteris que es fixin en els corresponents
convenis amb les administracions locals de Ca-
talunya, les parts acorden impulsar la inclusió
dels cossos penitenciaris, prèvia homologació
dels cossos per àrees de coneixement.

2.2. Mobilitat interdepartamental
S’acorda proposar a la Direcció General de

la Funció Pública l’impuls de la mesura prevista
en el punt 6.4.1 del 3r. acord general sobre con-
dicions de treball del personal de l’àmbit d’apli-
cació de la Mesa general de negociació de l’ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya sobre
mobilitat entre cossos d’un mateix grup, amb la
participació de la comissió de seguiment d’aquest
acord en el disseny i determinació del procés
selectiu per assegurar l’adequació del personal
als llocs de treball.

2.3. Mobilitat horitzontal
S’acorda la convocatòria anual de concursos

generals de provisió de llocs de treball per tal de
garantir la mobilitat horitzontal del personal del
cos de tècnics especialistes i del cos de diploma-
tura, grup serveis penitenciaris, sense perjudi-
ci de possibilitar amb caràcter excepcional les
permutes de llocs de treball, les quals es deci-
diran a la comissió de seguiment amb caràcter
trimestral per a tots els cossos.

3. Promoció professional

3.1. Promoció professional en el mateix lloc
de treball

Es considera carrera professional horitzon-
tal el conjunt de mesures que tenen com a ob-
jectiu permetre als professionals progressar de
manera individualitzada i en el mateix lloc de
treball com a reconeixement al desenvolupa-
ment professional en termes de coneixements,
habilitats, competències i compromís amb l’or-
ganització, així com contribuir a la millora de la
qualitat del servei.

En concordança amb les mesures establertes
en els punts 6.5.2. del 3r. acord general sobre con-
dicions de treball del personal de l’àmbit d’apli-
cació de la Mesa general de negociació de l’ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,
s’acorda l’articulació d’un model de carrera
professional horitzontal que permeti la progres-
sió professional del personal funcionari en el
mateix lloc de treball mitjançant la consolida-
ció del grau personal, d’acord amb els mecanis-
mes establerts a la normativa d’aplicació de les
convocatòries públiques periòdiques.

Anualment mitjançant convocatòria pública
es convocarà el 25% dels llocs inclosos en l’àmbit
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d’aplicació de la mesura. Als funcionaris que
acreditin els requisits especificats en la convo-
catòria i superin aquesta d’acord amb el nom-
bre de llocs convocats se’ls incrementarà dos
nivells, d’acord amb els mecanismes establerts
a la normativa d’aplicació. Així l’increment de
nivells es realitzarà respecte l’immediat superior
al grau personal consolidat.

Es facilitarà que en la primera convocatòria
el personal d’oficina i rehabilitació tinguin prio-
ritat.

Els comandaments intermedis i ateses les
millores derivades de la reestructuració prevista
a l’apartat 5è, podran optar a l’increment de
nivells en el mateix lloc de treball a partir de la
4ª convocatòria, llevat dels caps d’equip d’ob-
servació i tractament que ho podran fer a la
primera convocatòria.

Els funcionaris que d’acord amb el sistema
indicat obtinguin dos nivells superiors podran
presentar-se a les convocatòries successives
transcorreguts quatre anys des de la primera
convocatòria en que va assolir per primera ve-
gada l’increment de grau, i assolir progressiva-
ment un nivell més per convocatòria anual amb
el màxim de sis nivells i en tot cas fins el nivell
màxim del cos. En cap cas la mesura d’increment
de nivell tindrà efectes en el complement espe-
cífic.

Els requisits mínims de participació en la
convocatòria son els següents:

1. Tenir la condició de funcionari i consoli-
dat el grau mínim del cos.

2. Acreditar quatre anys d’antiguitat com a
mínim en el cos de referència. Cal indicar que
als efectes es computarà l’antiguitat en el cos
d’auxiliars tècnics atès el procés d’extinció del
cos.

El mateix criteri es seguirà en el cas de can-
vi de cos en el mateix lloc de treball.

3. Acreditar la realització de 10 crèdits. A
aquest efecte es considera un crèdit l’acredita-
ció de l’assistència a 12 hores de formació en
matèries relacionades amb el lloc de treball, així
com l’acreditació d’experiències professionals
i/o acadèmiques que hagin estat homologades,
per exemple; estades internacionals i idiomes.

4. No haver estat sancionat per faltes molt
greus i greus sense cancel·lar.

5. L’assistència a la formació ha de ser acre-
ditada pel que fa a la presència efectiva i a l’apro-
fitament dels cursos si es requereix i s’ha de
realitzar un mínim de dos crèdits durant l’any
natural immediatament anterior a la data de
publicació de la convocatòria.

Excepcionalment, a la primera convocatòria
no serà d’ aplicació el requisit d’ haver de rea-
litzar un mínim de dos crèdits durant l’any na-
tural immediatament anterior.

Sense prejudici del que disposa l’ apartat
anterior, es comptabilitzaran a efectes d’acredi-
tació dels crèdits, totes les activitats de forma-
ció desenvolupades fins a la data de publicació
de la convocatòria que hagin estat homologa-
des.

En la comissió de seguiment de l’acord, en la
que s’integrarà el Centre d’Estudis Jurídics i For-
mació Especialitzada , es tractaran les bases de
les convocatòries de referència, així com els sis-
temes de valoració objectiva dels serveis pres-
tats, i es procedirà a l’anàlisi i aprovació de la
homologació de la formació per les diferents
convocatòries. En tot cas es valoraran a efectes

de la seva homologació les activitats de formació
organitzades pel Centre d’Estudis i Formació
Especialitzada i altres centres oficials de forma-
ció adreçades al personal penitenciari, així com
les organitzades per les organitzacions sindicals
signants representatives, que tinguin relació amb
els llocs de treball de l’àmbit penitenciari.

La primera convocatòria es realitzarà durant
el primer semestre de l’any 2006 i es resoldrà en
el tercer trimestre del mateix any, amb efectes
d’ 1 de setembre de 2006.

Les següents convocatòries es publicaran
durant el primer trimestre de cada any i es re-
soldran durant el segon trimestre.

3.2. Promoció interna
3.2.1. Oferta de places del cos de diplomatu-

ra, grup serveis penitenciaris
S’acorda l’oferta de 150 places del cos de di-

plomatura, grup serveis penitenciaris. Els llocs
base vinculats a les places indicades es defini-
ran dins de la comissió de seguiment tant en
relació amb els actuals equipaments com en
relació amb els nous, especialment en les àre-
es d’administració i en l’àrea d’interior d’acord
amb el desenvolupament de la gestió de les pres-
tacions penitenciàries i sistemes de vigilància i
seguretat.

Les ofertes públiques es duran a terme durant
els anys 2007 al 2009 amb un 33% dels llocs cada
any.

En les convocatòries de processos selectius
del cos de diplomatura, grup B, serveis peniten-
ciaris es garantirà la reserva del 65 % de les pla-
ces pel torn de promoció interna.

Les proves selectives corresponents als torns
de promoció interna s’adaptaran a les caracte-
rístiques funcionals dels llocs i a aquests efec-
tes s’articularan mesures per tal d’afavorir la
selecció del candidat més adequat.

Amb independència d’allò acordat als parà-
grafs anteriors, en el si de la comissió de segui-
ment es valoraran els sistemes de promoció pro-
fessional vinculats a la promoció vertical a fi i
efecte de vincular la provisió de llocs de coman-
dament intermedi al cos de diplomatura, grup
serveis penitenciaris.

3.2.2. Participació pel torn de promoció in-
terna en convocatòries de cossos generals i es-
pecials

S’acorda promoure davant la Direcció Gene-
ral de la Funció Pública l’aplicació del punt 6.4.1.
del 3r. acord general sobre condicions de treball
del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa
general de negociació de l’administració de la
Generalitat de Catalunya, per tal de possibili-
tar la participació dels funcionaris de cossos
penitenciaris en els processos selectius de cos-
sos generals i especials pel torn de promoció
interna.

3.2.3. Promoció interna a llocs de comanda-
ment intermedi de totes les àrees

S’acorda la convocatòria anual dels concur-
sos específics per a la provisió definitiva dels llocs
de comandament intermedi vacants de totes les
àrees.

En els intervals, i quan concorrin raons d’ur-
gència, els llocs vacants es proveiran per l’ordre
de puntuació de la 1ª fase, de major a menor dels
funcionaris que hagin participat en el darrer con-
curs sense obtenir plaça.

Les bases dels concursos inclouran un curs
específic de formació de caràcter selectiu i pre-
veuran la integració en les comissions d’ avalu-

ació de les organitzacions sindicals, amb els
mateixos criteris que els seguits en l’ àrea de re-
habilitació.

4. Formació
La formació es configura com un dret inalie-

nable dels empleats i de les empleades públics,
ha d’afavorir el seu desenvolupament professi-
onal i personal i ha d’esdevenir alhora un mitjà
per a l’assoliment dels objectius de l’organitza-
ció mitjançant la seva vinculació a les polítiques
de recursos humans.

Els funcionaris adscrits als serveis d’execució
penal d’adults tindran dret a 40 hores anuals de
formació especialitzada en relació amb la fun-
ció penitenciaria.

L’Administració facilitarà fora del còmput de
les 40 hores la formació inicial selectiva desti-
nada a facilitar l’adaptació al lloc de treball dels
funcionaris de nova incorporació.

D’altra banda l’Administració facilitarà for-
mació d’acollida als professionals que canvien
de lloc de treball per procediments ordinaris de
provisió, dins de la seva pròpia categoria a llocs
adscrits a departaments de règim tancat, psiqui-
àtrics, departaments d’atenció especialitzada,
medi obert i oficines.

La formació estratègica es la destinada a fa-
cilitar l’enfrontament dels canvis, dels projec-
tes de millora o de noves línies de treball o la pro-
posada per òrgans interdepartamentals. Podrà
tenir caràcter obligatori, en funció dels objec-
tius anuals de l’organització.

La formació contínua d’actualització i apro-
fundiment és la destinada a facilitar el desenvo-
lupament de les competències professionals per
dur a terme les funcions pròpies del lloc de tre-
ball, contribuint així a l’assoliment dels objec-
tius organitzatius estratègics i a la millora del
servei públic. Té caràcter voluntari. Es comp-
tabilitza dins de la jornada laboral dins del límit
de les 40 hores. En cas que, per necessitats del
servei, l’activitat de formació no es pugui dur a
terme dins l’horari laboral, es compensarà amb
el temps equivalent, dins dels tres mesos se-
güents a la realització de l’activitat, sempre i
quan les necessitats del servei ho permetin.
Quan les hores no es puguin compensar per
raons acreditades de servei durant els tres pri-
mers mesos es gaudiran durant l’any en curs, en
el cas en que es generin durant el darrer trimes-
tre, es gaudiran amb el mateix criteri incloent
l’any següent al de la celebració del curs fins el
31 de gener.

La formació bàsica es la destinada a millorar
les competències del personal amb vista a la mo-
bilitat i a la promoció vertical i horitzontal amb
l’objectiu d’augmentar el seu potencial profes-
sional, independentment de les tasques que
desenvolupa. Té caràcter voluntari i es porta a
terme fora de la jornada i horari laboral.

Els programes de formació anual preveuran
activitats de caràcter descentralitzat per tal d’afa-
vorir l’accés dels funcionaris adscrits a centres
ubicats fora de Barcelona a la formació. Així
mateix es procurarà la progressiva planificació
d’activitats de formació a distància, així com
l’adequació de l’oferta formativa a les necessi-
tats de la organització.

En aquest sentit, l’Administració es compro-
met a organitzar cada any activitats de forma-
ció que es duguin a terme en els centres de tre-
ball, especialment a Figueres, Girona, Lleida, i
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Tarragona, atesa la dificultat que representa per
al personal d’aquests centres el desplaçament
per a participar en cursos organitzats a Barce-
lona.

La comissió de seguiment d’aquest acord amb
la incorporació del personal del Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada farà un segui-
ment de les activitats formatives amb caràcter
trimestral. Els seus informes s’integraran en la
comissió de formació del Departament de Jus-
tícia.

Per tal de vincular les activitats de formació
a les polítiques de personal, les bases de les con-
vocatòries de processos per a la provisió de llocs
de treball de l’àmbit penitenciari preveuran l’in-
crement del valor d’aquest mèrit en relació amb
la puntuació màxima assolible.

4.1. Criteris de selecció
Els criteris de selecció emprats per a l’admis-

sió a les activitats de formació s’ajustaran als ob-
jectius en funció del tipus d’activitat.

En el cas de la formació d’acollida, estratè-
gica o d’actualització i aprofundiment, la selecció
tindrà en compte la vinculació de la formació
amb les tasques de les persones destinatàries.

En les activitats de formació de caràcter vo-
luntari es seleccionaran els assistents seguint
criteris objectius que garanteixin els principis
d’igualtat en l’accés i d’idoneïtat de la formació
i concretament:

Es donarà prioritat als alumnes que durant
l’any no hagin efectuat cap altra activitat forma-
tiva, tot i haver-la sol·licitat; i en segon lloc tin-
dran prioritat els que no han fet cap altra acti-
vitat formativa (encara que no l’hagin sol·licitat).

Si aquest criteri no resulta suficient per a fer
la selecció, s’aplicarà en els mateixos termes a
anys anteriors (fins a tres anys anteriors).

Si encara aquest mecanisme no resulta sufi-
cient per a dur a terme la selecció, es tindrà en
compte l’ordre d’arribada de les sol·licituds al
CEJFE.

4.2. Difusió de les activitats formatives
La Secretaria de Serveis Penitenciaris, Reha-

bilitació i Justícia Juvenil (SSPRJJ) es compro-
met a informar tots els seus treballadors, mitjan-
çant el seu fulletó informatiu, de la publicació
del programa anual d’activitats del i CEJFE, un
cop aquest es trobi disponible a la intranet del
Departament, a la web del CEJFE i/o als cen-
tres penitenciaris en suport paper.

4.3. Participació dels funcionaris en les acti-
vitats de formació com a formadors

S’acorda que els funcionaris que reuneixin els
requisits podran participar com a formadors en
les activitats de formació organitzades pel Cen-
tre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitza-
da, en qualitat d’instructor en el cas d’ activitats
teòriques i de tutor en el cas d’activitats pràc-
tiques.

Requisits:
Tenir la condició de funcionari de carrera del

cos destinatari de l’activitat formativa.
Estar en situació d’actiu en l’esmentat cos o

ocupar un lloc de comandament intermedi de
l’àrea de que es tracti.

Dos anys d’antiguitat com a mínim.
No haver estat sancionat per falta disciplinaria

molt greu o greu no cancel·lada.
40 hores de formació com a mínim durant

l’any anterior.

Procediment:
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Es-

pecialitzada mitjançant convocatòria pública
adreçada exclusivament al personal penitenciari.

Valoració dels mèrits:
Currículum professional.
Formació: es valorarà especialment la parti-

cipació amb aprofitament en determinades ac-
tivitats de formació.

Capacitat docent.
Superació del curs específic de formació que

el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especi-
alitzada programarà a l’efecte.

Comissió d’avaluació: amb participació de les
organitzacions sindicals.

Els funcionaris que desenvolupin tasques com
a instructor, durant el període necessari pel des-
envolupament de l’activitat tindran únicament
dedicació a l’activitat docent mitjançant una
acreditació d’activitat docent, sense modifica-
ció de les condicions retributives i en relació amb
el lloc de treball de referència. L’horari s’adap-
tarà a les necessitats docents.

5. Model organitzatiu
Amb l’objectiu de dotar de major autonomia

de gestió als centres penitenciaris per tal d’in-
crementar els seus nivells d’eficàcia i adaptar les
seves estructures a les necessitats actuals, s’acor-
den les modificacions següents respecte el per-
sonal base i de comandament que presta serveis
als centres penitenciaris.

5.1. Estructura dels llocs de treball de l’àrea
de vigilància interior i supressió del cos d’auxi-
liars tècnics, grup serveis penitenciaris

La classificació dels llocs de vigilància en llocs
de treball del grup C, de tècnics especialistes i
del grup D, d’auxiliars tècnics comporta limita-
cions en l’adscripció de serveis dels funcionaris.
Aquest fet i la tendència a requalificar els llocs
de treball del grup D en grup C aconsellen la
supressió del cos d’auxiliars tècnics i la regula-
ció àmplia de les funcions del cos de tècnics es-
pecialistes.

Aquesta mesura millora la flexibilitat en la
gestió de la plantilla de vigilància, permet mi-
llorar el grau de presència efectiva i facilita l’apli-
cació dels criteris d’adequació en la planificació
dels serveis així com la implementació de siste-
mes de rotació.

Les parts acorden instar la regulació norma-
tiva necessària per a l’aplicació de la mesura de
supressió del cos d’auxiliar tècnics, grup serveis
penitenciaris, que estableixi una implantació
progressiva i permeti, segons les diferents situ-
acions, el passi al cos de tècnics especialistes.

Les mesures específiques que s’establiran als
esmentats efectes són les següents:

Identificació dels llocs de treball dels actuals
llocs del cos d’auxiliars tècnics, grup serveis pe-
nitenciaris a extingir en la relació de llocs de
treball.

Convocatòria de torns especials de promoció
interna pels funcionaris del cos d’auxiliars tèc-
nics que tinguin els requisits de titulació, o una
antiguitat superior a 10 anys, o una antiguitat
entre 5 i 10 anys i el curs d’habilitació superat,
per accedir al cos de tècnics especialistes.

El nombre de convocatòries serà de 4 en un
període de 5 anys. Les proves d’aquestes con-
vocatòries s’adaptaran a les característiques
especials del procés. La no superació o no par-
ticipació en els processos comportarà l’ocupa-

ció de places a extingir. La primera convocatòria
es realitzarà l’any 2.006. El nombre de places
convocades per any serà el 25 % de les dotaci-
ons a 1 de gener de 2.005. Els candidats que
superin la fase d’oposició sense plaça quedaran
exempts en les següents convocatòries de la fase
d’oposició sense que aquesta mesura afecti la
fase de concurs.

Es preveurà la possibilitat que els funcionaris
dels cos d’auxiliar tècnic, grup serveis penitenci-
aris, que es trobin en situació administrativa d’ex-
cedència, puguin participar en els processos de
promoció interna especial que es convoquin,
independentment del temps d’antiguitat en el
cos d. En aquest supòsit i en cas que superin el
procés, seran adscrits definitivament al lloc de
treball que els correspongui per ordre de pun-
tuació.

La reconversió de llocs d’auxiliar tècnic a llocs
de tècnic especialistes es farà d’acord amb el lloc
de treball ocupat, si be en cada procés s’oferi-
rà un nombre superior de places de genèric àrea
mixta superior al d’auxiliars tècnics efectivament
ocupats per a potenciar l’ocupació voluntària a
llocs de genèric d’àrea mixta des del lloc d’au-
xiliar tècnic de servei interior.

En qualsevol cas, els funcionaris del cos d’au-
xiliars tècnics que ocupin una plaça d’àrea mixta,
en el moment que passin a tècnics especialistes
ocuparan una plaça de genèric d’àrea mixta en
el mateix centre. Pel que fa als auxiliars tècnics
que ocupin una plaça de servei interior passa-
ran a genèric de servei interior del mateix cen-
tre, llevat d’aquells que de forma voluntària
sol·licitin ocupar una plaça d’àrea mixta.

En cap cas el passi del cos d al cos c no com-
portarà canvi del torn horari.

Així mateix, els funcionaris que ocupen una
plaça del cos d’auxiliars tècnics adscrits als ac-
tuals centres oberts, podran passar pel mateix
procediment al lloc de genèric medi obert que
es creïn en aquests centres.

Els funcionaris en actiu del cos d’ auxiliars
tècnics, grup serveis penitenciaris, que es trobin
en excedència del cos de tècnics especialistes
passaran a ocupar places d’ aquest últim cos en
les mateixes condicions que els participants a les
convocatòries dels torns especials de promoció
interna.

Els barems dels futurs concursos generals i
específics s’adaptaran per tal de disminuir la
diferència del valor del mèrit del treball desen-
volupat en el cos C i en el cos D.

Igualment s’acorda la ocupació, d’acord amb
les necessitats del servei, de llocs de treball de
genèrics de vigilància perifèrica.

D’altra banda l’Administració es compromet
a que el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Es-
pecialitzada organitzarà anualment un curs es-
pecífic d’habilitació adreçat als funcionaris dels
cos d’auxiliars tècnics que no tenen en aquest
moment l’antiguitat requerida de més de 5 anys,
als efectes de possibilitar el seu accés al cos de
tècnics especialistes pels corresponents torns de
promoció interna.

Igualment s’acorda facilitar la mobilitat ge-
ogràfica dels funcionaris del cos d’auxiliars tèc-
nics que romanguin en places a extingir a través
del sistema de permutes voluntàries, amb publi-
citat anual.

5.2. Estructura i configuració dels comanda-
ments intermedis de l’àrea de vigilància interior
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L’actual situació dels centres penitenciaris,
així com l’experiència en aquests darrers anys
van aconsellar reobrir el debat sobre l’existència
simultània de les figures de cap de servei i cap
de centre.

La rellevància de la funció del cap de serveis
en el model organitzatiu dels centres així com
el matís poc significatiu entre les dues figures fan
convenient la seva unificació.

El lloc de cap de centre parteix d’una concep-
ció de centre penitenciari on l’organització de
la vigilància es porta a terme des d’un espai
central identificat físicament, concepció aquesta
que no es correspon amb les necessitats orga-
nitzatives i funcionals dels centres actuals ni amb
els models funcionals dels nous equipaments,
caracteritzats per la compartimentació de la
població interna en unitats de vida autònoma.

El seu paper auxiliar al cap de serveis, la re-
gulació de les seves funcions que el vinculen amb
tasques de control de tipus documental, així com
el fet de ser el comandament que realitza els
torns de matí, tarda i nit i, per tant, el coman-
dament amb presència efectiva en el centre de
treball amb major grau de responsabilitat durant
el torn de nit, el configura com el lloc idoni per
a l’objectiu pretès de reforç i increment de les
dotacions dels llocs de cap de serveis.

Així mateix, el paper clau de la figura del cap
d’unitat en els centres penitenciaris aconsella el
seu reforçament.

La necessitat de coordinar els serveis d’inte-
rior de determinades àrees funcionals en els
centres penitenciaris determina la oportunitat
d’establir altres llocs de comandament intermedi
amb aquesta missió.

Per tot això, s’acorden les següents mesures:
Reconversió dels llocs de cap de centre en

llocs de caps de servei.
Reforçament dels llocs de caps de servei i caps

d’unitat.
Reconversió dels llocs de cap de departament

especial en llocs de coordinador de departament
de règim tancat.

Provisió dels llocs de coordinador per concurs
específic de mèrits i capacitats: departaments
règim tancat, unitats semiobertes, departaments
d’atenció especialitzada, unitat hospitalària psi-
quiàtrica de Brians i equips multidisciplinaris.

Creació del lloc de comandament intermedi
de cap de l’àrea funcional.

Reconversió dels llocs de cap de centre en
caps de serveis

S’acorda l’amortització del lloc de cap de
centre i la seva reconversió en caps de servei
mitjançant l’instrument de racionalització pre-
vist a la normativa de funció pública de la redis-
tribució d’efectius el qual requerirà el correspo-
nent acord de govern.

Els funcionaris que en el moment de l’apli-
cació de la mesura de racionalització ocupin de-
finitivament un lloc de cap de centre podran
accedir, sense perdre la destinació definitiva, a
les noves places de cap de servei mitjançant un
concurs restringit.

Amb l’objectiu que el procés produeixi el
mínim impacte sobre el personal, la participa-
ció en el concurs restringit no significarà, en cap
cas mobilitat geogràfica respecte dels centres
actuals.

En els centres on la dotació de caps de servei
i de centre CP Ponent i CP Tarragona , no per-
meti articular el procés de referència sense mo-

bilitat geogràfica, el nombre de funcionaris que
excedeixen del màxim de caps de servei del
centre quedaran a extingir com a caps de servei
en la Relació de llocs de treball.

Configuració del lloc de cap de serveis
El cap de serveis, que depèn directament del

subdirector/a d’interior del centre, com a encar-
regat de coordinar i supervisar tots els serveis
de l’àmbit de règim interior, ha de garantir
l’adopció de totes les mesures que siguin neces-
sàries per mantenir l’ordre i el bon funcionament
dels serveis penitenciaris.

S’acorda adequar funcionalment i retributi-
va, el lloc de cap de serveis, com a responsable
del centre penitenciari en matèria de vigilància.
Es reconeix la rellevància d’aquesta funció, tant
pel que fa a l’exercici efectiu de les seves atri-
bucions com per la necessitat de la seva incor-
poració al torn de nit, mitjançant l’increment de
les dotacions necessàries.

El nombre de dotacions de llocs de cap de
servei necessaris pel bon funcionament dels
centres penitenciaris és de: 14 dotacions pels
centres de 1ª e. 1 ª i de 12 dotacions pels centres
de 2ª i de 8 dotacions pel PHPT.

L’horari preveurà la cobertura del servei en
torn de matí i tarda i nit de dilluns a diumenge
els 365 dies de l’any en tots els casos. El model
ha de garantir la vinculació real del cap de ser-
veis amb les vicissituds de la plantilla i dels in-
terns i la seva connexió amb la vida quotidiana
del centre en totes les franges horàries.

En el transcurs d’un mes des de la signatura
de l’acord la direcció de cada centre amb par-
ticipació de les seccions sindicals signants
d’aquest acord, presentaran a la comissió de
seguiment la concreció de l’horari per centre pe-
nitenciari per a la seva valoració i aprovació.

Per tal d’adequar les noves condicions de tre-
ball tant per les funcions a desenvolupar com per
les modificacions horàries s’acorden les retribu-
cions següents:

IM=increment mensual; IA=increment anual

Tipus de lloc IM IA

Cap servei 1 e 204,99 2.459,88

Cap servei 1 194,51 2.334,12

Cap servei 2 184,35 2.212,2

L’increment es distribueix en increment del
complement específic anual dels caps de servei
en 2.026,8 euros (Centres 1e), 1.901,04 euros
(centres 1), i 1.779,12 euros (centres 2), i incre-
ment de 433,08 euros del complement de des-
tinació per increment del nivell del lloc de nivell
21 al 22.

Les retribucions anuals pel que fa al comple-
ment de destinació i complement específic son
les següents:

Lloc c. Destinació c. Específic

Cap servei 1 e 6.050,16 19.913,28

Cap servei 1 6.050,16 19.511,52

Cap servei 2 6.050,16 19.107,24

En relació als caps de servei actuals definitius
en el seu lloc de treball atès el canvi substanci-
al de condicions horàries i les modificacions
funcionals s’acorda l’increment de les seves
retribucions segons la taula següent:

IM=increment mensual; IA=increment anual

Tipus de lloc IM IA

Cap servei 1 e 256 3.080

Cap servei 1 243 2.938

Cap servei 2 233 2.799

L’increment es distribueix en increment del
complement específic anual dels caps de servei
en 2.647,17 euros (Centres 1e), 2.504,8 euros
(centres 1), i 2.366,63 euros ( centres 2), i incre-
ment de 433,08 euros del complement de des-
tinació per increment del nivell del lloc de nivell
21 al 22.

Les retribucions anuals en relació amb el
complement específic i de destinació son les
següents:

Lloc c. Destinació c. Específic

Cap servei 1 e 6.050,16 20.533,65

Cap servei 1 6.050,16 20.115,28

Cap servei 2 6.050,16 19.694,75

El lloc de treball de caps de servei amb les
retribucions indicades pels caps de servei actuals
definitius es declarà a extingir en la RLT. Els fun-
cionaris que per motiu del procés de tancament
de centres s’hagin de traslladar de centre de
treball percebran en concepte de complement
personal transitori l’import de la diferència entre
les seves retribucions i les del lloc de cap de
servei.

Creació del lloc de comandament intermedi
de cap de l’àrea funcional

Es regula el lloc de treball de cap d’àrea fun-
cional, i serà l’encarregat de coordinar, dirigir
i gestionar els serveis i les prestacions pròpies
de l’àrea que se’ls assigni; haurà de vetllar per-
què els serveis es duguin a terme de forma que
es garanteixi la seguretat interior i l’execució del
que s’estableix als programes individualitzats de
tractament i als models d’intervenció dels in-
terns.

Els caps d’àrea funcional seran assignats a
àrees com ara les de comunicacions, de tallers
productius, de dependències de formació aca-
dèmica o per al treball, quan, ateses les carac-
terístiques de la prestació del servei es faci ne-
cessari.

El nivell del lloc serà el 19 i el seu complement
específic anual de 15.188,97 euros (1e), 14.964,04
euros (1), 14.702,83 euros (2).

El lloc de cap d’unitat d’àrea mixta s’adaptarà
al nou lloc de cap d’àrea funcional.

S’acorda que la dimensió i distribució de la
jornada es determini per la comissió de segui-
ment d’acord amb l’anàlisi funcional dels nous
centres.

Cap d’unitat servei interior
S’acorda adequar funcionalment i retributi-

va, el lloc de cap d’unitat servei interior, com a
responsable de l’àrea de vigilància en les diverses
unitats de classificació interior. Es reconeix la
rellevància de la seva funció de supervisió i co-
ordinació de les esmentades unitats.

Per tal d’adequar les retribucions del lloc de
treball als requeriments legals i mantenir la co-
herència de les taules retributives s’acorda in-
crementar el complement específic anual corres-
ponent a aquest lloc en 1.856 euros (centres 1e),
1.754 euros (centres 1), i 1.624,98 euros (centres



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4766 – 22.11.200649162

2) i l’increment del complement de destinació
en 533,28 euros pel canvi del nivell 17 al nivell
19.

ID=increment c. destinació; IE=increment c. especí-
fic; IT=increment total

Lloc ID IE IT

Cap unitat 1e 533,28 1.856 2.389,28

Cap unitat 1 533,28 1.754 2.287,28

Cap unitat 2 533,28 1.624 2.156,28

Les retribucions anuals pel que fa al comple-
ment de destinació i complement específic son
les següents:

Lloc c. Destinació c. Específic

Cap unitat 1 e 4.951,44 18.240,92

Cap unitat 1 4.951,44 17.863,04

Cap unitat 2 4.951,44 17.460,42

Els centres penitenciaris es dotaran d’un
nombre de caps d’unitat suficient per donar
cobertura efectiva a un CUSI per unitat de vida
en torn de matí, tarda i cap de setmana.

La comissió de seguiment procedirà a l’estudi
de les plantilles necessàries per l’acompliment
del criteri anterior i, en cas que sigui necessari
per garantir la cobertura òptima indicada, es de-
terminarà el nombre de llocs de tècnic especi-
alistes que sigui necessari amortitzar i reconver-
tir en caps d’unitat.

En cas que per part de la direcció dels centres
i amb l’acord de les seccions sindicals signants
d’aquest acord es presentin propostes de millora
de l’horari dels caps d’unitat, hauran de ser va-
lorades i aprovades per la comissió de segui-
ment.

Les modificacions retributives acordades es
faran efectives, per a tots els llocs de treball afec-
tats simultàniament, amb l’objectiu de mante-
nir la coherència de les taules retributives, a
partir de la resolució del concurs restringit pre-
vist per a la reconversió de caps de centre en caps
de servei , i com a màxim el darrer trimestre de
l’any 2006.

L’increment del complement de destí que
s’especifica als diferents punts d’ aquest apar-
tat, es quantifica sense prejudici del que cor-
respongui en concepte de pagues extraordi-
nàries.

5.3. Estructura i configuració dels llocs de
comandament intermedi de l’àrea de rehabili-
tació

Amb la finalitat d’adaptar les estructures de
l’àrea de rehabilitació a la realitat dels centres
penitenciaris, i garantir una millor eficàcia en la
prestació del servei, s’acorden les següents me-
sures:

Reconversió dels llocs de cap d’equip d’ob-
servació i tractament en cap de programes
d’atenció especialitzada. Cos accés A nivell 23.

Reconversió del lloc de coordinador equip
educadors en cap de programes d’educació so-
cial. Cos accés B nivell 23.

Reconversió del lloc de coordinador treball
social en cap de programes de treball social. Cos
accés B nivell 23.

Creació del lloc de coordinador d’equip mul-
tidisciplinari. Cos A/B nivell 24 en els centres de
1ªe i 1ª i nivell 23 en els centres de 2ª.

Es tracta de reconversions derivades del
canvi en la denominació dels llocs ja que el
contingut funcional dels nous llocs incorpo-
ra essencialment les funcions dels anteriors ja
existents.

Per això, els funcionaris que actualment ocupen
definitivament aquests llocs de treball, mantindran
la destinació definitiva mitjançant resolucions
individuals d’adaptació dels nomenaments a la
nova denominació dels llocs.

Coordinador d’equips multidisciplinaris
En aquells establiments penitenciaris en què

l’organització de les actuacions dels diferents
professionals de l’àrea de rehabilitació ho reque-
reixi, de conformitat amb allò que prevegi la re-
lació de llocs de treball vigent, podrà existir un/
a coordinador/a dels equips multidisciplinaris
per tal de vetllar per l’aplicació homogènia dels
programes de tractament i d’intervenció que es
dissenyin , així com del correcte desenvolupa-
ment dels programes existents per part dels di-
ferents equips de tractament. La dotació per
centre de treball es d’1 per centre.

El lloc es un lloc a proveir per concurs espe-
cífic de mèrits i capacitats entre els funcionaris
del cossos generals i especials del grup A i B,
amb nivell de destinació 24 en els centres de 1A
e. i 1ª i nivell 23 en els centres de 2ª i complement
específic anual de 19.650 euros .( 1 e), 19.200
euros ( 1) i 18.000 euros (2).

Les modificacions de nivell acordades es fa-
ran efectives a partir de la data de publicació de
l’acord.

5.4. Estructura i configuració dels llocs de
comandament intermedi de l’àmbit d’adminis-
tració

Amb l’objectiu d’adaptar les actuals estruc-
tures a la complexitat de la gestió dels actuals
centres penitenciaris, i dotar-les d’una major au-
tonomia i capacitat de gestió que les permeti
incrementar els seus nivells d’eficàcia, es crea-
ran els següents llocs de caps de les unitats de
gestió administrativa acords amb la regulació de
les àrees de gestió dels centres penitenciaris
establertes en el reglament organitzatiu:

Cap d’unitat de gestió penitenciària: encar-
regada de vetllar per la correcta gestió dels pro-
cessos administratius derivats de la gestió uni-
ficada dels expedients dels/de les interns/es.

Cap d’unitat de gestió de recursos humans:
encarregada de vetllar per la correcta tramita-
ció dels procediments dels assumptes de perso-
nal a l’àmbit del centre penitenciari.

Cap d’unitat de gestió econòmica: encarre-
gada de vetllar per la correcta gestió dels ser-
veis i recursos materials i patrimonials assignats
al centre penitenciari, així com de la tramita-
ció dels procediments administratius que se’n
derivin.

Cap d’unitat de suport administratiu als
equips directius: encarregada de la gestió admi-
nistrativa derivada del desenvolupament de les
funcions directives dels membres del consell de
direcció del centre penitenciari.

Als efectes de la dotació de personal de les
oficines esmentades s’acorda procedir a la re-
conversió dels actuals llocs de cap d’oficina en
llocs de cap de les unitats de gestió administra-
tiva. El dimensionament del lloc de cap d’uni-
tat d’àrea administrativa serà de 4 per centre
penitenciari. El lloc es proveirà per concurs

específic de mèrits i capacitats. Els cossos d’accés
son els cossos del grups B i C. El nivell del lloc
serà el nivell 22.

Els funcionaris que actualment ocupen defi-
nitivament llocs de cap d’oficina i reuneixin els
requisits d’accés als nous llocs seran adscrits, en
funció de la seva especialització i perfil profes-
sional, a les unitats de nova creació, i mantindran
en tot cas la seva destinació definitiva mitjan-
çant resolucions individuals d’adaptació dels
respectius nomenaments.

Els funcionaris que ocupen definitivament i
actualment els llocs de cap d’oficina de règim es
reconvertiran en caps de la unitat de gestió pe-
nitenciària.

Els lloc d’encarregat d’àrea administrativa,
manté la seva denominació i configuració. i es
modifica el seu nivell a 19. Els funcionaris que
desenvolupen aquestes funcions seran adscrits
a les unitats de nova creació seguint els matei-
xos criteris d’especialització i perfil professio-
nal.

D’acord amb les particularitats de cada centre
penitenciari a la comissió de seguiment, es de-
terminarà el dimensionament i increment de
llocs d’encarregat d’àrea administrativa, el nom-
bre de funcionaris/àries dels diferents cossos en
llocs base que podran ser assignats/des a aques-
tes unitats, així com les modificacions de les con-
dicions i càrregues de treball derivades de la re-
estructuració esmentada.

Amb caràcter general es mantindrà l’actual
proporció entre funcionaris/àries del cos c, tèc-
nics especialistes, genèrics d’oficina i funcionaris/
àries dels cos d’administració general, auxiliars
administratiu. D’altre banda, s’acorda que el lloc
de treball d’administratiu de serveis penitenci-
aris passi de nivell 14 a 15, en concordança amb
el nivell del genèrics oficina. Igualment, el lloc
de treball d’auxiliar administratiu incrementarà
el seu complement específic en la quantitat de
310,66 euros anuals, amb data d’efectes de la
signatura de l’acord.

Així mateix es potenciarà la presència de
tècnics mitjà oficina en les àrees de major espe-
cialització de les esmentades unitats.

S’articularan les mesures necessàries per tal
de procurar la especialització dels funciona-
ris/àries que prestin serveis a l’àmbit d’admi-
nistració, mitjançant la promoció i vinculació
d’activitats formatives als procediments de se-
lecció i provisió d’aquests llocs de treball, així
com la programació de les activitats de forma-
ció d’actualització que es considerin necessà-
ries.

En la comissió de seguiment es durà a terme
un estudi específic de l’àrea d’informàtica amb
l’objectiu de redefinir els llocs de treball de
RIET (responsable d’instal·lacions i equips tèc-
nics) i de EIET (especialista instal·lacions i
equips tècnics) en relació amb les seves funci-
ons i nivells retributius, amb la referència actual
dels comandaments d’oficina (caps d’oficina i
encarregats d’àrea administrativa, respectiva-
ment), un cop aplicat el punt 5.4 d’ aquest do-
cument.

Així mateix, en la comissió de seguiment es
tractarà el procés d’unificació de les actuals
oficines de règim i tractament, així com la dis-
tribució de tasques i càrregues de treball entre
els diferents cossos que presten serveis en les
esmentades unitats.
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Les modificacions retributives acordades es
faran efectives a partir de la data de publicació
de l’acord.

6. Classificació centres
A partir de l’entrada en vigor d’aquest acord

i com a conseqüència de l’impacte de la massifi-
cació dels actuals centres en les condicions de
treball, així com de les necessitats de raciona-
lització derivades del desplegament del pla de
nous equipaments penitenciaris, s’acorda la
adequació dels complements específics en fun-
ció de les categories dels centres penitenciaris,
d’acord amb els següents criteris:

Els complements específics dels llocs de tre-
ball de: tècnics mitjà servei interior, genèric ser-
vei interior, genèric àrea mixta vigilància, genèric
àrea mixta prestacions dels centres penitenciaris
de Quatre Camins, Brians i Ponent s’incremen-
tarà en 149,40 euros, 276,24 euros, 149,52 euros
i 149,28 euros anuals respectivament.

Així mateix els complements específics dels
esmentats llocs de treball (TMSI,GSI, GAM.V,
GAM P. dels centres penitenciaris de joves ,do-
nes, Tarragona, Figueres ,Girona i PHPT) s’in-
crementarà en 150,60 euros 273,24 euros ,150,60
euros , i 150,84 euros anuals, respectivament.

El complement específic corresponent als
mateixos llocs de treball del Centre Penitenci-
ari Homes de Barcelona s’incrementarà en la
mateixa quantitat que l’aplicada als comple-
ments específics dels actuals centres de 1º.

El personal del Centre Penitenciari d’Homes
de Barcelona que hagi de ser traslladat a un altre
centre de treball com a conseqüència de les
mesures de racionalització derivades del desple-
gament del pla de nous equipaments peniten-
ciaris, mantindrà la diferència actual del com-
plement específic com a complement personal
transitori.

7. Incentivació a la presència efectiva
Amb la finalitat de reconèixer i d’incentivar

la presència efectiva i continuada en el lloc de
treball, així com d’avaluar l’evolució dels dife-
rents indicadors, s’estableix per a tot el perso-
nal inclòs dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest
acord el dret a la percepció d’una quantitat eco-
nòmica mensual, sempre i quan es compleixin
les condicions de presència fixades.

L’avaluació de la presència continuada inclou
les incapacitats per maternitat i accidents de
treball, els permisos i les llicències i el règim de
compensació de festius i vacances així com els
supòsits excepcionals de baixa per incapacitat
transitòria vinculats a incidents greus en els
centres penitenciaris. Qualsevol altra situació
tindrà la consideració d’absència.

El període de còmput és trimestral i implica,
partint de la quantitat fixada, aplicar una reduc-
ció proporcional en funció de les absències,
d’acord amb el quadre següent. La reducció s’in-
crementarà progressivament a partir del segon
mes i successius. L’abonament serà també tri-
mestral.

Reducció per absència de l’incentiu

1ª columna 2ª columna
Primer mes Segon i tercer mes

1 jornada 15 % 1 jornada 25 %

2 jornades 30 % 2 jornades 50 %

1ª columna 2ª columna
Primer mes Segon i tercer mes

3 jornades 50 % 3 jornades 75 %

4 jornades 70 % 4 jornades 100 %

+ jornades 100 %

La reducció establerta a la 2ª columna única-
ment s’aplicarà en el supòsit que en el primer
mes s’hagi produït alguna reducció.

L’aplicació d’aquest programa determina la
reducció progressiva durant l’any 2006 de les
substitucions per incapacitat transitòria per
malaltia comuna derivades de l’acord de condi-
cions de treball 2003-2005.

La comissió de seguiment de l’acord determi-
narà el sistema de seguiment dels indicadors
d’absències i valorarà trimestralment l’evolució
del programa, així com l’ impacte de les mesu-
res acordades.

Igualment l’Administració es compromet a
impulsar i millorar l’aplicació del programa
específic d’avaluació i seguiment de l’absentisme
laboral per incapacitat temporal per malalties
comunes establert per la Direcció General de
la Funció Pública i l’Institut Català d’Avaluaci-
ons Mèdiques (ICAM), sense perjudici quan
correspongui, de l’exercici de la potestat inspec-
tora i sancionadora de l’Administració, tot això
amb l’objectiu de corregir les situacions irregu-
lars que es puguin produir.

Les quanties per aquest programa durant la
vigència de l’acord seran les següents:

Any 2006: 70 euros mensuals
Any 2007: 90 euros mensuals
En cas que com a conseqüència de l’ impac-

te d’ aquest programa durant l’ any 2007, es
redueixi la taxa global d’ absentisme al 9%, es
devengarà la quantitat de 120 euros mensuals
a cobrar l’any 2008 i 2009.

En el supòsit que durant el 2007 no es redu-
eixi la taxa d’absentisme global fins el 9%, però
durant el 2008 s’ aconseguís reduir l’ absentis-
me fins la taxa indicada, es devengarà igualment
la quantitat de 120 euros mensuals a cobrar l’ any
2009.

En el cas que la taxa d’ absentisme global es
redueixi al 7% durant el 2008, es devengarà la
quantitat de 140 euros mensuals a cobrar l’ any
2009, amb els mateixos criteris i requisits que
durant els anys anteriors.

El programa tindrà efectes d’1 d’abril de
2006, es comptabilitzarà la presència des del
mes d’abril i el primer pagament es farà afectiu
a la nòmina del mes de juliol.

8. Horari del personal en llocs base de servei
interior

8.1. S’acorda que les condicions mínimes en
el compliment horari son les de no realització
d’un torn de matí desprès de realitzar un de nit
i no treballar 24 hores seguides

En relació amb el sistema de canvis de servei
s’acorda que per part de la comissió de segui-
ment de l’acord es tractaran els sistemes de re-
gistre i validació dels canvis que siguin necessaris
per a la correcta implantació del sistema ÈPO-
CA en els centres penitenciaris.

8.2. Programa de normalització dels horaris
i de millora del model de prestació del servei

S’acorda l’aplicació d’un programa de norma-
lització dels horaris i de millora del model de
prestació del servei del personal en llocs base i
llocs de comandament de vigilància i àrea mixta
dels establiments penitenciaris.

El programa significa l’aplicació d’un comple-
ment en concepte de normalització horària de
100 euros mensuals als funcionaris dels centres
penitenciaris que s’adhereixen i que ocupin els
llocs de treball de comandament intermedi de
vigilància, tècnic mitjà de servei interior, genèric
de servei interior, genèric d’àrea mixta presta-
cions, genèric d’àrea mixta vigilància, genèric de
vigilància perifèrica, genèric de medi obert,
auxiliar tècnic de servei interior i auxiliar tèc-
nic d’àrea mixta, i consisteix en la supressió del
sistema de flexibilització dels canvis de servei
establerts a l’acord de 1998.

El programa es fonamenta en la necessitat de
millorar l’estabilitat del personal en les unitats
de servei i de garantir les condicions de conti-
nuïtat en la prestació de servei. Igualment es
condició necessària per a reduir les conseqüèn-
cies sobre les condicions de seguretat i salut del
personal que treballa en règim de torns.

L’adhesió al programa es voluntària i indivi-
dual , per a tots els funcionaris i interins dels
grups B, C i D, grup serveis penitenciaris, que
estiguin prestant serveis o ho hagin fet amb
anterioritat en els esmentats cossos, i es realit-
za mitjançant sol·licitud en document que es nor-
malitzarà a l’efecte, adreçada al director del
centre penitenciari al qual estigui adscrit el fun-
cionari o interí en el moment de la petició per
un únic cop i amb caràcter permanent.

El termini per a l’adhesió al programa s’ini-
cia a partir de las publicació de l’acord i com a
màxim fins el 15.10.06.

Els funcionaris o interins que actualment no
presten serveis en l’àrea de vigilància també
hauran de dur a terme l’adhesió dins el termi-
ni assenyalat. En aquest cas la compensació es
faria efectiva en el moment que accedissin a
l’àrea d’interior.

Els canvis de servei que s’hagin de sol·licitar
pels funcionaris seran autoritzats per la direc-
ció de cada centre fins a un límit màxim de 12
a l’any, sempre que no suposin unir un torn de
nit amb un torn de matí, ni treballar 24 hores
continuades.

La direcció dels centres podrà autoritzar ex-
cepcionalment canvis de serveis que superin els
límits indicats, quan siguin compatibles amb les
necessitats del servei i els criteris de manteni-
ment de les condicions de seguretat, estabilitat
i continuïtat abans indicades.

Els canvis autoritzats s’hauran de retornar
en un termini màxim de tres mesos. En cas d’in-
compliment no s’autoritzarà cap altre canvi al
mateix funcionari en el termini de tres mesos
i en cas de reincidència en el termini de sis
mesos.

El programa afecta als funcionaris, interins
(inclosos els substituts) que actualment presten
servei en els centres penitenciaris i en cap cas als
funcionaris de nova incorporació ni als nous
equipaments penitenciaris en els quals no serà
d’aplicació el sistema de flexibilització dels can-
vis, llevat dels funcionaris no adherit al programa
que passin a prestar serveis en un nou equipa-
ment per trasllat forçós derivat del tancament
del centre al qual estigui adscrit.
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Es garantirà el manteniment de programa de
normalització d’horaris als funcionaris i/o inte-
rins adherits en cas de mobilitat.

En el termini de sis mesos des de la signatu-
ra de l’acord es tractarà en la comissió de segui-
ment el sistema d’integració en les retribucions
del personal el complement variable de referèn-
cia, el qual s’integrarà i consolidarà d’acord amb
el programa d’execució del pla d’equipaments
penitenciaris.

8.3. Horari del personal de les àrees d’admi-
nistració i de rehabilitació

La comissió de seguiment estudiarà durant el
primer trimestre de l’any 2006 l’aplicació del 3r.
acord de condicions de treball de 10 d’octubre
de 2005 al personal penitenciari que presta ser-
veis en aquestes àrees, així com les seves espe-
cificitats.

En aquest sentit, a les 70 hores anuals de
permís per assumpte personal, s’ afegiran les
hores equivalents a les dels dies indicats al punt
7.4.5. de l’ esmentat acord (els dies 24 i 31 de
desembre, les tardes anteriors a les dues festes
locals i la festivitat de Reis i la tarda de Sant
Jordi).

Així mateix, l’ horari d’ estiu (per període
comprès entre el 1 de juny i 30 de setembre
ambdós inclosos serà de 35 hores setmanals) i
durant els períodes compresos entre el 15 de
desembre i el 10 de gener, ambdós inclosos, i
durant la Setmana Santa, la jornada ordinària
laboral serà de 7 hores diàries.

9. Àmbits específics: medi obert i serveis so-
cials penitenciaris

9.1. Especificitats de la intervenció en medi
obert

La intervenció en medi obert i llibertat con-
dicional constitueix una de les actuacions més
efectives per facilitar reinserció social de les per-
sones penades.

És per això que un dels objectius estratègics
dels serveis d’execució penal és facilitar que el
major nombre possible de penats accedeixen a
aquestes situacions penitenciàries i garantir,
alhora, que reben una atenció de qualitat.

Per tal d’adaptar les estructures dels actuals
serveis de medi obert s’estableixen les següents
mesures:

Definició de les condicions de treball del lloc
de treball de tècnic especialista, genèric medi
obert.

Les tasques d’aquest lloc de treball seran les
pròpies dels cos dins dels centres, més el suport
al seguiment exterior dels interns d’acord amb
els programes de treball individual i la col·-
laboració en els programes de reinserció dels
interns.

Per tal d’afavorir la especialització del perso-
nal que presti serveis en medi obert, el Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
programarà anualment un curs de formació
específic que es valorarà especialment en els
processos de selecció i provisió d’aquests llocs
de treball.

Horaris: els horaris dels genèrics medi obert
s’adaptaran a les especials necessitats del servei
en aquest àmbit, d’acord amb els requeriments
bàsics següents:

S’identifiquen dos trams d’horari setmanal,
en funció de la presència d’interns a la unitat:

1. De diumenge tarda a divendres matí (mà-
xima presència d’interns).

Alhora, en aquest tram es defineixen les fran-
ges horàries punta d’entrada a la unitat de 20 a
23.30 hores, i de sortida des de les 6.30 a 9 ho-
res.

2. De divendres tarda a diumenge matí (mí-
nima presència d’interns).

Atès que els requeriments d’aquestes franges
horàries determinen la prestació de serveis en
horari nocturn en un nombre de jornades equi-
valent a les dels genèrics servei interior, la quan-
titat del complement específic d’aquets llocs de
treball serà la mateixa.

Els llocs de treball de genèric medi obert s’im-
plementaran en els centres oberts i en els cen-
tres que actualment tenen seccions obertes de
Dones i Joves (Barcelona) mitjançant concurs
restringit.

Atès el procés de supressió del grup D la
dotació del centre obert es distribuirà de manera
transitòria, proporcionalment a les dotacions
globals dels centres pels cossos C i D. A l’efec-
te de proveir els llocs de genèric de medi obert
es realitzarà un concurs restringit entre el per-
sonal del grup C definitiu del mateix centre. Les
places transitòriament a ocupar pel personal del
grup D també s’oferiran amb caràcter restrin-
git.

A les funcionàries adscrites al CP de Dones,
que hagin accedit a la condició de funcionaris
de carrera en processos selectius amb places se-
parades, se’ls garantirà la prestació de serveis en
unitats de vigilància amb internes, si manifesten
expressament aquesta voluntat.

9.2. Creació del lloc de treball de cap d’unitat
de medi obert:

Aquest nou lloc de comandament interme-
di desenvoluparà les funcions pròpies dels caps
d’unitat en els centres oberts.

La comissió de seguiment determinarà la
dimensió, horari i retribucions d’aquest nou
lloc.

9.3. Serveis socials penitenciaris
El col·lectiu d’assistents socials ha estat im-

mers dins d’un procés de reestructuració orga-
nitzativa i, alhora, d’integració en equips mul-
tidisciplinaris i impuls del model de mesures
penals alternatives, atès el canvis indicats s’acor-
da un increment de 867 en complement específic
anual a imputar en els anys 2007 i 2008.

Per tal de reduir l’elevat índex de tempora-
litat que es dona en el col·lectiu de treballadors
socials es duran a terme les actuacions necessà-
ries per tal que es convoqui, durant el primer
semestre de l’any 2.006 el corresponent procés
de selecció , les bases del qual es tractaran a la
comissió de seguiment.

Per tal de fer el seguiment dels alliberats con-
dicionals i dels penats sotmesos a mesures pe-
nals alternatives s’acorda la creació del lloc de
treball de delegat d’execució de mesures. El di-
mensionament del lloc i calendari es tractarà en
el si de la comissió de seguiment . El lloc serà
d’accés pel cos especial de treballadors socials
i obert al cos de diplomatura, especialitat d’edu-
cació social. El temps de serveis prestat com a
treballador social serà especialment valorat en
els processos de provisió d’aquests llocs de tre-
ball. Les seves retribucions seran les correspo-

nents a un nivell de destinació 19 i un comple-
ment específic de 13.097,40 euros anuals.

El delegat s’integra en els equips multidisci-
plinaris de les unitats orgàniques responsables
de la gestió dels serveis socials penitenciaris i
s’encarrega de fer el seguiment del programa de
treball individual de cadascun dels alliberats
condicionals que té assignat i del programa
d’execució de la mesura penal alternativa de
cadascun dels penats assignats.

Els altres professionals que formin part
d’aquests equips actuaran de manera especia-
litzada, quan es detecti la necessitat de la seva
intervenció d’acord amb les funcions pròpies de
la seva professió.

10. Millores socials
Les millores incloses en els punts Millores

incloses en els punts 11.2. 11.4. 11.5. i 11.6. de
l’acord 3r., acord general sobre condicions de
treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la
Mesa general de negociació de l’ administració
de la Generalitat de Catalunya seran d’aplica-
ció al personal penitenciari.

Així mateix, la comissió de seguiment va-
lorarà l’aplicació de les altres millores de
l’acord indicat que es puguin traslladar al
personal penitenciari, igualment s’ estudia-
rà l’ aplicació de la reducció de jornada per
interès particular.

Tanmateix, l’Administració promourà el
desplegament reglamentari necessari per a l’
efectiva aplicació al personal penitenciari de les
mesures incloses en el text que resulti aprovat
pel Parlament de Catalunya del projecte de llei
de mesures de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya.

10.1. Segona activitat
Durant la vigència d’aquest acord l’Adminis-

tració es compromet a regular com a llocs de
segona activitat 15 llocs de treball a l’any en
centres de treball diferents dels centres peniten-
ciaris.

Així mateix , s’arbitraran les mesures orga-
nitzatives necessàries per tal de minimitzar l’im-
pacte de les adaptacions de llocs de treball que
requereixin canvis de lloc en els nivells de co-
bertura dels serveis.

10.2. Jubilació anticipada
L’Administració es compromet a promoure,

davant de la Direcció General de la Funció
Pública i d’acord amb les previsions del 3r. acord
general sobre condicions de treball del perso-
nal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa general de
negociació de l’administració de la Generalitat
de Catalunya, el règim de jubilació anticipada
adient a la funció penitenciària. A l’esmentat
efecte la comissió de seguiment de l’acord for-
malitzarà una proposta durant el primer any de
vigència de l’acord.

Igualment en el supòsit de produir-se una
modificació legislativa que afecti les modalitats
de gaudiment de la segona activitat , règim de
jubilació anticipada i/o avançament de l’edat de
jubilació específica del personal de cossos espe-
cials de les administracions públiques, el Depar-
tament de Justícia impulsarà les modificacions
normatives necessàries per tal d’adaptar les ca-
racterístiques i model de prestacions socials del
personal de cossos penitenciaris de l’administra-
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ció de la Generalitat de Catalunya. El resul-
tat de l’esmentada valoració es tractarà en el
si de la comissió de seguiment i s’impulsaran
les mesures necessàries per a la seva aplica-
ció.

10.3. Transport
Durant el primer semestre de vigència de

l’acord es crearà un grup de treball derivat de
la comissió de seguiment per tal de dur a terme
un estudi de mobilitat a tots els centres peniten-
ciaris. Els resultats de l’estudi pel centre peni-
tenciari de Quatre Camins es presentarà a la
comissió de seguiment abans de que finalitzi el
primer any per a la seva aprovació i posada en
funcionament.

Progressivament, i amb una antelació míni-
ma de sis mesos a la posada en funcionament
dels nous centres penitenciaris, es presentaran
a la comissió de seguiment la resta d’estudis i es
tractaran les mesures organitzatives adequades
a cada centre.

Amb la mateixa finalitat l’Administració durà
a terme les gestions necessàries davant les en-
titats competents en matèria de transport per tal
de possibilitar l’establiment de beneficis econò-
mics en la utilització dels seus serveis pel perso-
nal penitenciari en els seus desplaçaments per
accedir als centres de treball o per desenvolu-
par les funcions pròpies del llocs de treball de
l’àmbit penitenciari.

10.4. Cafeteries
Es crearà una comissió mixta amb la finali-

tat d’avaluar i proposar actuacions per a la mi-
llora de la qualitat dels serveis de les cafeteri-
es dels centres penitenciaris.

Així mateix es duran a terme les gestions
necessàries per tal de d’homogeneïtzar progres-
sivament els preus dels productes de les diferents
cafeteries.

10.5. Vestuari de treball
La comissió de seguiment valorarà la possi-

bilitat de millorar el vestuari del personal peni-
tenciari.

10.6. Polítiques de medi ambient
S’arbitraran les mesures necessàries per a

traslladar al medi penitenciari les propostes
derivades de la comissió paritària de medi am-
bient, d’acord amb el apartat 13 del 3r. acord
general de condicions de treball.

Durant el primer any de vigència de l’acord
es posaran en funcionament programes especí-
fics de reciclatge.

10.7. L’Administració es compromet a im-
pulsar les iniciatives legislatives necessàries per
tal de garantir la reserva de la identitat dels tre-
balladors de l’àmbit penitenciari en cas de com-
pareixença com a pèrits a o testimonis en pro-
cediments judicials com a conseqüència de
l’exercici de les seves funcions.

11. L’Administració es compromet a dotar
tots els nous equipaments de més de 350 treba-
lladors amb un tècnic en prevenció de riscos
laborals.

En la comissió de seguiment de l’acord es
tractaran els plans anuals de cursos específics del
personal penitenciari en matèria de prevenció
de riscos i s’establiran les formules necessàries
per garantir la difusió i l’accés de tot el perso-
nal.

Les activitats formatives en aquest àmbit
seran reconegudes i valorades com a mèrit en
els processos de provisió de llocs de treball.

Comissió de seguiment
Es constituirà, pels signants d’aquest acord,

una comissió de seguiment en un termini màxim
de 15 dies a partir de la seva entrada en vigor.

Aquesta comissió és un instrument primor-
dial per efectuar l’anàlisi i l’avaluació de l’apli-
cació de l’acord, i per harmonitzar les interpre-
tacions i la casuística que pugui sorgir en el seu
desenvolupament.

La comissió es reunirà amb caràcter ordinari
un cop cada mes, i amb caràcter extraordinari,
quan així ho sol·liciti la meitat de la represen-
tació d’alguna de les parts.

La comissió de seguiment podrà delegar en
grups de treball, per un temps determinat, algu-
na de les seves funcions en relació amb matèries
específiques.

En la comissió de seguiment es tractaran es-
pecíficament els punts de l’acord el desenvolu-
pament dels quals es remet a la comissió de se-
guiment.

La comissió de seguiment elaborarà d’acord
amb el pla de desplegament dels nous equipa-
ments i tancament dels centres obsolets, els cri-
teris del procés en matèria de personal. A aquest
efectes serà d’aplicació allò previst a l’apartat
sisè de l’acord del grup de treball de l’àmbit
penitenciari 2002/2005, publicat al DOGC 4047
de 13 de gener de 2004.

S’acorda la creació d’un grup específic per a la
millora de la imatge del personal penitenciari.

Així mateix amb l’objectiu de dur a terme el
seguiment i aplicació de l’apartat 4 sobre forma-
ció s’acorda la constitució d’una comissió espe-
cífica de formació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1. Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, llevat dels aspectes per
als quals s’estableixi una altra data, i tindrà vi-
gència fins al 31 de desembre de l’any 2.009. A
partir d’aquesta data, serà prorrogable, tàcita-
ment, per períodes anuals successius si no es
produeix l’oportuna denúncia per part de l’Ad-
ministració o de la majoria de les organitzaci-
ons sindicals signants, dins del termini d’un mes,
abans de la finalització dels seu període de vi-
gència.

2. Les condicions pactades en aquest acord
formen un tot orgànic i indivisible i, a l’efecte de
la seva aplicació pràctica, han de ser considera-
des globalment i conjuntament. L’anulació en ins-
tància jurisdiccional d’alguna de les seves clàu-
sules implicarà la seva renegociació immediata
amb la finalitat de restablir l’equilibri del que s’ha
acordat, i es mantindrà la resta en vigor.

3. Es respectaran els acords o pactes subscrits
en aquest àmbit sobre les matèries aquí regula-
des en tot allò que no contradigui el contingut
d’aquest document.

4. Si durant la vigència d’aquest acord es pro-
dueixen canvis normatius o nous acords de con-
dicions de treball de Mesa general que afectin a
alguna de les seves parts, aquestes seran objecte

de valoració, de conformitat amb el que preveu la
normativa relativa a la participació del personal
al servei de les administracions públiques.

5. A partir de l’entrada en vigor d’aquest
acord es duran a terme les gestions necessàri-
es per tal d’adequar les retribucions del perso-
nal funcionari del l’àrea sanitària a les retribu-
cions establertes per les mateixes categories
professionals al 4rt. conveni únic del personal
laboral de la Generalitat de Catalunya amb efec-
tes d’1 de gener de 2006.

6. L’impacte d’aquest acord en el personal
laboral que presta serveis en els centres peniten-
ciaris es valorarà dins del comitè intercentres del
Departament de Justícia.

7. Les parts signants es comprometen a man-
tenir un clima laboral en el qual la bona fe, el
diàleg i la confluència d’interessos entre les parts
sigui l’element fonamental de relació respecte
a totes les matèries regulades en aquest acord.

(06.318.107)

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
TRI/3688/2006, de 16 de novembre, per la qual
es modifiquen els imports màxims destinats a la
concessió de subvencions previstes a la Resolu-
ció TRI/776/2006, de 20 de març, per la qual
s’obre la convocatòria per a l’exercici 2006 per
presentar les sol·licituds per a l’obtenció de sub-
vencions públiques destinades al foment del des-
envolupament local: estudis i campanyes per a la
promoció local; a la contractació d’agents d’ocu-
pació i desenvolupament local (AODL), i a les
empreses qualificades d’iniciatives locals d’ocu-
pació (I+O).

Atès que l’article 1.3 de l’Ordre TIC/125/2006,
de 17 de març, per la qual s’estableixen les ba-
ses reguladores de les subvencions destinades
a programes per al desenvolupament local i
l’ocupació en col·laboració amb entitats locals,
estableix que anualment es publicaran mitjan-
çant resolució del director del Servei d’Ocupació
de Catalunya les convocatòries de les subven-
cions previstes en aquesta Ordre, d’acord amb
el que preveu l’article 2 de l’Ordre TRI/211/
2005, de 27 d’abril, per la qual es regula el pro-
cediment comú relatiu als atorgaments de les
subvencions gestionades pel Servei d’Ocupació
de Catalunya;

Atès que la Resolució TRI/776/2006, de 20 de
març, per la qual s’obre la convocatòria per a
l’exercici 2006 per presentar les sol·licituds per
a l’obtenció de subvencions públiques destina-
des al foment del desenvolupament local: estudis
i campanyes per a la promoció local; a la con-
tractació d’agents d’ocupació i desenvolupament
local (AODL), i a les empreses qualificades
d’iniciatives locals d’ocupació (I+O), preveu, als
articles 50 i 51, les partides pressupostàries i els
imports màxims per a l’atorgament d’aquestes
subvencions per a l’any 2006;

Atès que l’article 50.3 de la Resolució TRI/
776/2006, de 20 de març, preveu que aquests
imports màxims podran ser objecte de modifi-


