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Programa d’estabilització de les plantilles dels centres penitenciaris  
 
1. Objectius 
 

 Implementar el Pla Estratègic d’Execució Penal d’Adults (2019-2027). 

 Reduir l’índex d’absentisme laboral al 6% i el nombre de nomenaments de reforços o 
substitucions al 4%. 

 Reduir el nombre d’hores extraordinàries realitzades. 

 Fomentar la cultura de la responsabilitat col·lectiva, el reconeixement del treball individual 
i, en concret, la millora en l’eficàcia de la prestació del servei. 

 
2. Àmbit d’aplicació  
 
El personal inclòs en l’àmbit de negociació del Grup de Treball Penitenciari de la Mesa 
Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic. 
 
3. Vigència 
 
Aquest Acord entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i tindrà vigència fins al 31 de 
desembre de 2021. 
 
A partir d’aquesta data serà prorrogable, tàcitament, per períodes anuals successius, si no 
es produeix l’oportuna denúncia per part de l’Administració o la majoria de les organitzacions 
sindicals signants, dins el termini d’un mes abans de la finalització del seu període de 
vigència. 
 
4. Definició del complement d’estabilització de les plantilles dels centres penitenciaris 
i criteris per a la seva percepció 
 
El complement d’estabilització de les plantilles dels centres penitenciaris és una modalitat de 
sistema de retribució variable que no forma part de les retribucions atribuïdes al lloc de 
treball i està lligat a la cobertura i realització efectiva dels serveis. 
 
El complement es basa en l’acompliment de resultats amb 2 components: un de grupal o 
d’equip, i un d’individual. 
 
a) Component grupal:  
 
És la quantitat que poden percebre els components del grup en funció del compliment dels 
objectius grupals o d’equip. 
 
Les quantitats individuals descomptades mensualment al personal d’un mateix grup de 
treball (servei interior, rehabilitació i oficines) i centre, es repartiran entre la resta de 
persones del mateix grup i centre que tinguin dret a percebre el 100% de l’import inicial 
del complement individual i no acumulin més de 5 absències justificades  
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Definició de grup: S’entén per grup el conjunt de persones assignades a cada col·lectiu per a 
exercir les seves competències i es concreten en: 
 
Servei interior: 
 

 Genèric Servei Interior (GSI)/Auxiliar Tècnic Servei Interior (ATSI 

 Genèric Àrea Mixta Vigilància (GAMV)/Auxiliar Tècnic Àrea Mixta (ATAM 

 Genèric Àrea Mixta Prestacions (GAMP) 

 Cap de Unitat (CU) i Cap d’Àrea Funcional (CAF) 

 Cap de Servei  
 
Rehabilitació: 1 grup per col·lectiu (juristes, monitors/es...). 
 
Oficines:1 grup únic per centre. 
 
Per a garantir l’eficàcia i la seguretat del servei als centres penitenciaris, la plantilla està 

dimensionada perquè es pugui acceptar que el 28%, en els col·lectius de l’àmbit de 

vigilància, i el 40%, en l’àmbit de rehabilitació i oficines, d’acord amb la definició dels grups 

establerta es puguin absentar simultàniament per qualsevol de les causes previstes a les 

normes i disposicions vigents en matèria de funció pública. 

 

Atès que la superació d’aquest 28% o 40% provoca un problema en la cobertura del servei i 

genera la necessitat de nomenar personal interí per substitució o per excés o acumulació de 

tasques per acumulació d’incidències, els objectius del component grupal són: 

 
 No superar el 28% d’absències, en l’àmbit de vigilància, i el 40%, en l’àmbit de 

rehabilitació, 10 torns en el període d’un mes.
 

 
 

En aquest càlcul es tindran en compte totes les absències, tant les que són motiu de 

descompte individual com les que no. 

 No tenir més d’un 4% de personal substitut nomenat. 

 No realitzar cap servei extraordinari, llevat de casos excepcionals que hauran de ser 

autoritzats prèviament per la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció, i Atenció a la 

Víctima . 

 

L’anàlisi del límit d’absències del 28% o del 40%, segons l’àmbit, haurà de ser diari i per 

col·lectiu, ja que s’ha de valorar diàriament la necessitat de la cobertura del servei. 

 

Cal complir els objectius del component grupal, per tal de poder percebre el complement 

individual del programa d’estabilització de les plantilles dels centres penitenciaris per part 

dels membres del grup. 

 

b) Component individual: 
 
És la quantitat que pot percebre cada funcionari/ària, sempre que es compleixi l’objectiu 
grupal, derivada del seu comportament individual, la percepció de la qual estarà 
condicionada a la prestació efectiva dels serveis ordinaris i s’anirà reduint per cada jornada 
no realitzada.  
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5. Descomptes grupals i descomptes individuals 
 
5.1 Descomptes grupals 
 
Per cada torn en què el percentatge d’absències del grup superi el 28% en els col·lectius de 
l’àmbit de vigilància i el 40% en l’àmbit de rehabilitació i oficines, d’acord amb la definició de 
grups es reduirà un 10% l’import inicial mensual del component individual del complement 
per a cadascuna de les persones integrants del grup. En cas que es superi 10 torns en un 
mes no es podrà percebre cap quantitat del complement individual. 
 
En aquest càlcul es tindrà en compte totes les absències, tant les que impliquen descomptes 
individuals en les quanties a percebre com les que no. Les quantitats deduïdes per aquest 
concepte no estaran subjectes al repartiment. 
 
5.2 Descomptes individuals 
 
No seran objecte de descompte individual les incidències següents: 
 

 La baixa per incapacitat temporal derivada d’accident laboral o de malaltia professional. 

 La llicencia o el permís per maternitat o paternitat. 

 Les incapacitats laborals derivades de risc per l’embaràs. 

 Les vacances reglamentàries i els permisos per assumptes personals, compensació de 
festius, compensació de les hores de formació i compensació d’hores extraordinàries 
generades a partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord.  

 Absència per assistència obligatòria a tribunals, sempre que tingui relació amb el 
desenvolupament de les tasques com a funcionari penitenciari.  

 
Les absències per raons diferents de les relacionades en el paràgraf anterior implicaran els 
següents descomptes en la quantitat a percebre trimestralment:  
 
- 1a absència del mes: 40% de l’import inicial mensual. 
- Resta d’absències:    15% de l’import inicial mensual. 
 
Absències en dates especials : S’aplicarà un descompte del 50% de l’import trimestral per 
les absències per baixa mèdica, malaltia sense baixa i no presentació injustificada al servei, i 
del 20% de l’import trimestral per la resta d’absències que impliquin descompte, per 
cadascuna de les absències que es produeixin en algun dels següents torns de treball: 
  
- Torn de nit del 31 de desembre i torns diürns de l’1 de gener. 
- Torn de nit del 5 de gener i torns diürns del 6 de gener. 
- Torns diürns del dilluns de Pasqua. 
- Torns diürns del dia 23 d’abril. 
- Torn de nit del 23 de juny i torns diürns del 24 de juny. 
- Torn de nit del 24 de desembre i torns diürns dels dies 25 i 26 de desembre. 
 
Resta de festius intersetmanals: S’aplicarà un descompte del 30% de l’import trimestral per 
les absències per baixa mèdica o malaltia sense baixa i del 15% de l’import trimestral per la 
resta d’absències que impliquin descompte. 
 
Penalització per no presentació injustificada al servei: En aquests casos, el descompte serà 
d’un 30% de l’import trimestral, excepte les absències en dates especials que serà d’un 50% 
de l’import trimestral. 
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6. Metodologia i seqüència del càlcul 
 
6.1. Regla general 
 
La quantia del complement retributiu té caràcter variable i es percep en funció de 
l’assoliment de l’objectiu grupal i el comportament individual. Per tant, es pot veure 
incrementat per les quantitats generades pels descomptes individuals dels membres del 
grup. 
 

 L’import inicial del component individual del complement és el següent:  
 

Mensual Trimestral Anual 

133,16€ 399,48€ 1.597,92€ 

 
En els casos de reducció de jornada i de prestacions a temps parcial, els imports es reduiran 
proporcionalment a la jornada anual no realitzada, llevat dels casos en què la normativa 
especifica relativa a reduccions de jornada per conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral estableixi un altre percentatge. 
 
En cas de vaga legal, únicament es descomptarà l’import de la part proporcional al temps en 
què s’exerceix aquest dret. 
 
El personal interí percebrà els imports especificats si s’acredita una prestació continuada de 
serveis a jornada completa de 6 mesos, en centres penitenciaris. A aquests efectes es 
considerarà prestació continuada de serveis les discontinuïtats inferiors a 15 dies. 
 
6.2. Metodologia i seqüència de càlcul 
 
Per cada torn en que es superi el 28% o el 40%, per qualsevol absència, es reduirà un 10% 
l’import inicial mensual del complement individual per a cadascuna de les persones 
integrants del grup. 
 
 

Un cop obtingut el nou import inicial mensual del component individual a aplicar als 
membres del grup, en el seu cas, s’aplicaran els descomptes individuals que corresponguin 
a cadascuna d’aquestes persones. 
 
Finalment, es farà el repartiment dels descomptes individuals de les persones del grup entre 
les persones del grup que reuneixin els requisits següents: 
 

a) Haver treballat efectivament durant el mes i, per tant, que es tingui dret a percebre el 

100% de l’import inicial del complement individual. 

b) No tenir més de 5 absències justificades durant el mes. 

 

7. Període d’avaluació i percepció  
 
El pagament del complement esmentat es farà efectiu trimestralment, però els càlculs dels 
descomptes els faran els centres mes per mes. 

 
 
Barcelona, gener de 2020 


