0c0
Aprovat
c9iasessod&Co'ern

1 4 JWjY 2016

Abbad Sort, Neus
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SEGUIMENT DE DISPOSICIONS
Autenticat 17.06.2016 12:46:02

EI sccretan dei Covcrn

7
4

,,

;

ti.

-

'-

L'

ACORD
del Govern pel qual es ratiflca I'Acord de Ia Mesa Sectorial de Negociacio dei personal
d'administració i tècnic, de 23 de maig de 2016, que aprova Ia proposta de I'Administració
d'aplicació d'un complement retributiu per aI personal penitenciari, excepcional ¡ temporal, per a
I'any 2016.
Mitjançant I'Acord del Govern de 4 de juIioI del 2006 es va aprovar I'Acord de Ia Mesa Sectorial
de Negociacio del personal d'administració I tecnic, de 27 de març de 2006, de ratiflcació de Ia
proposta d'acord del grup de treball de I'àmbit penitenciari sobre condicions de treball (20062009), eI qual va ser publicat mitjançant Ia Resolució TRI/3706/2006, de 3 de novembre (DOGC
núm 4766, de 22 11 2006)
Per Acord del Govern de 14 de desembre de 2010 es va ratiflcar I'Acord de Ia Mesa Sectorial de
Negociació del personal d'administració i tècnic, de 2 de juliol de 2010, que va aprovar Ia
proposta del grup de treball de I'ambit penitenciari en relació amb Ies condicions d'aplicació de
Ia prôrroga durant els anys 2010 i 2011 de I'Acord 2006-2009 de condicions de treball del
personal penitenciari
Mitjançant Acord del Govern de 3 d'abril de 2012 es va ratificar I'Acord de Ia Mesa Sectorial de
Negociació del personal d'administració i tècnic, de 16 de març de 2012, que aprovava Ia
proposta del grup de treball de I'àmbit penitenciari d'aplicació de Ia prôrroga durant els anys
2012 i 2013 de I'Acord 2006-2009 de condicions detreball del personal penitenciari
De Ia mateixa manera, mitjançant I'Acord del Govern de 22 de juliol de 2014 es va ratificar
I'Acord de Ia Mesa Sectorial de Negociacio del personal d'administració i tecnic, de 14 de juliol
de 2014, que aprova la proposta del grup de treball penitenciari de Ia prôrroga durant els anys
2014 i 2015 de I'Acord 2006-2009 de condicions detreball del personal penitenciari
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EI Programa de Rendiment Professional (PRP), objecte també dels refents Acords de pròrroga,
va perdre Ia seva vigèncla eI proppassat 31 de desembre de 2015
En data 23 de maig de 2016 s'ha sotmês a aprovació de Ia Mesa Sectorial de Negociació del
personal d'administració i técnic, Ia proposta de I'Administració d'aplicació d'un complement
retributiu durant Iany 2016, temporal i excepcional, en els mateixos termes i quanties que
I'extingit PRP, condicionat a l'inici de Ia negociació amb eI grup de treball penitenciari, amb
I'objectiu de consensuar un nou Acord que substitueixi eI vigent i tambe els pactes continguts en
els successius acords de prôrroga
En I'esmentada reunió de Ia Mesa s'ha complimentat eI corresponent tràmit de consulta i
negociació sindicaL de conformitat amb eI que estableixen els articles 33 i 37 del Text refós de
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Ia LIei de I'Estatut basic de Iempleat públic, aprovat pel Reial decret Iegislatiu 5/2015, de 30
d'octubre
Ates que I'article 5 g) del Text únic dels preceptes de determinats textos Iegals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret Iegislatiu 1/1997, de 31 d'octubre,
preveu que correspon aI Govern dictar Ies instruccions, Ies directrius i els Iímits a què s'han de
subjectar els representants del Govern en Ies negociacions amb els representants sindicals dels
funcionaris sobre Ies condicions de treball, aprovar els acords assolits, per donar-Ios validesa i
eficàcia, i establir Ies condicions de treball en els casos en que no es produeixi acord en Ia
negociació
Atès que Ia Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Consell per a I'Impuls
I'Ordenació de Ia Reforma de I'Administració ha emès informe favorable
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Per tot aixô, a proposta del conseller de Justícia, del vicepresident del Govern i conseller
d'Economia i Hisenda, i de Ia consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
eI Govern
Acorda
1. Ratificar I'Acord de Ia Mesa Sectorial de Negociació del personal dadministració i tècnic, de
23 de maig de 2016, que aprova Ia proposta de I'Administració del pagament, durant I'any 2016,
d'un complement retributiu excepcional, en els mateixos termes i quanties que I'extingit
Programa de Rendiment Professional (PRP) del personal penitenciari
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2 Autoritzar els departaments de Justícia, de Vicepresidència, Economia i Hisenda i de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge a donar Ies instruccions necessàries per a
I'aplicació d'aquest Acord
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