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GUIÓ DE TREBALL 2ona activitat 

 

0.‐Introducció/justificació. 

Els centres propis de la DGAIA (CA, CRAE i CREI) porten una mitjana de 30 anys funcionant i molt 

del personal que hi presta serveis són els que inicialment o al poc temps, van ser‐hi contractats. 

Preveient aquesta situació, ja va ser proposat fa anys, per CCOO, a diferents àmbits, el tema de 

la 2ona activitat. Dins l’àmbit de Personal Laboral se’ns va respondre que les places de la RLT de 

Funcionaris no podien ser ocupades per personal Laboral i que el catàleg de Personal Laboral no 

donava per absorbir tot el personal susceptible de poder acollir‐s’hi. Passat el temps la situació 

en que es troba el Personal Educatiu s’ha agreujat, però també és cert que  la funcionarització, 

en concret de la categoria d’educador/a social, possibilita el concretar d’una manera més real el 

catàleg de places i la possibilitat d’accés a la 2ona activitat, tant per a personal Funcionari com 

Laboral. 

L’increment de la piràmide d’edat per la part superior, així com la nul∙la possibilitat de promoció 

i difícilment de mobilitat,  afegida a  la  sobrecàrrega  tant  física  com psíquica de  les  funcions  i 

tasques del personal educatiu en centres posen de manifest el que, per una altra via com ha 

estat l’avaluació de riscos psicosocials s’ha constatat, sigui urgent el poder crear i reglamentar la 

2ona ACTIVITAT per aquest col∙lectiu. Si bé, en un primer moment, el benefici més directe en 

serà pel treballador/a que hi vulgui optar, de retruc, el centre de treball on presta els serveis la 

persona, també se’n veurà afectat positivament, amb un relleu generacional de manera gradual. 

I  un  altre  aspecte  a  tenir  en  compte  és  com,  el  servei  en  general,  pot  aprofitar‐se  de 

l’experiència acumulada en tants anys pel personal educatiu dels centres. 

CCOO presentem aquest document per tal que es posi fil a l’agulla i es faci realitat una demanda 

històrica, d’una vegada per totes. 

 

1.‐Diferència 2ona activitat/Canvi de lloc per motius de salut 

Si bé és indiscutible que la 2ona activitat esdevé també un element important de la prevenció i 

que  ha  estat  proposada  com  a  eina  per  a  evitar  riscos  en  el  personal  educatiu,  cal  tenir  en 

compte  que  no  és  el mateix  i massa  vegades  s’ha  volgut  confondre  els  dos  termes. Cal  que 

partim de la base que, per a l’accés a la segona activitat no calen unes circumstàncies mèdiques 

que ho certifiquin sinó els requisits d’edat o anys en la categoria i en centre, depenent nomes, 

de la voluntarietat de la persona que la sol∙liciti, així com els requisits de titulació en el cas que 

la plaça a la que opti en sigui preceptiu.                                                            
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2.‐Àmbits de negociació     

Dins  un  termini  que  acordin  les  parts,  caldrà  constituir  una mesa  de  negociació  en  ambdós 

àmbits : personal Laboral (Comitè Intercentres), personal Funcionari (Seccions sindicals) , amb el 

Departament, per tal d’elaborar el catàleg definitiu de places susceptibles de poder ser oferides 

per a 2ona activitat, i concretar i acordar requisits i procediment, etc. 

                                                                                                                                                         

3.‐Requisits 

‐ Ser funcionari/a de carrera o personal  laboral fix o  indefinit no fix  i complir un dels dos 

requisits: 

a) Tenir a partir de 55 anys (i amb 20 anys de serveis prestats) 

b) 25 anys d’antiguitat en la categoria prestant servei en CA, CRAE o CREI. 

 

4.‐Catàleg de places 

Abans del 30 de  ..... de 2016, el Departament  i  la part  social elaboraran el  catàleg de places 

susceptibles de ser tipificades com a reservades per a segona activitat  i que s’oferiran així que 

vagin quedant desertes per jubilació, cessament voluntari, vacant per trasllat no adjudicat, nova 

creació... 

Totes  aquelles  places  del mateix  grup  retributiu  (personal  laboral, B) o  superior  si  se’n  té  la 

titulació. Excepcionalment, es poden reservar algunes places del grup  immediatament  inferior. 

Per  aquest  col∙lectiu  serà  més  difícil  degut  al  poc  nombre  de  places  que  no  siguin  a 

funcionaritzar o no  requereixin d’una  titulació específica. Per  contra, poden optar  (però amb 

més edat, a la jubilació parcial). 

Pel  personal  funcionari,  totes  aquelles  places  del mateix  grup  o  superior  (si  se’n  disposa  de 

titulació  que  es  requereixi).  Excepcionalment,  es  poden  reservar  algunes  places  del  grup  o 

nivells inferiors. 

Es  prioritzarà  inicialment,  les  places  d’EFI,  o  de  coordinació  similar  o  gestió  administrativa 

(tècnic de Gestió, Treball Social si se’n té  la titulació específica) o en Medi Obert, en  la pròpia 

DGAIA,  o  al  ICAA,  Secretaria  d’Afers  Socials  i  Famílies,  DG.  Joventut...,  i  en  les  Unitats  que 

gestionen Formació (poden esdevenir Formador/a en cas d’estar‐hi capacitat/da). 

4.1. Proposem,  i sobretot per tal d’aprofitar  l’experiència en el propi centre  i  la referència que 

se’n pugui ser, que la persona es pogués quedar en el mateix centre si així ho sol∙licita,  per a  
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suport administratiu (substituint‐lo en la seva plaça), sobretot en moments de puntes de feina 

com elaboració de calendaris, redacció de projectes, matriculació escoles  i subministraments a 

principi  de  curs,  cerca  d’extraescolars  i  activitats  d’estiu  coordinant‐se  amb  les  entitats  dels 

municipis. I també com a figura de reforç a la resta d’educadors, per a: 

‐  acompanyaments  individuals  :  mèdics,  CSMIJ,  escoles,  judicis,  (en  el  cas  de  no  ser 

necessàriament a fer pel tutor/a) i participant en les reunions de l’equip educatiu.   

‐  acollida  i  acompanyament  inicial  personal  educatiu  nou  en  el  centre. Malgrat  el  personal 

substitut pugui tenir experiència en centres no propis o de la pròpia Direcció general o d’altres 

Departaments,  cal  tenir  en  compte  que  cada  centre  té  particularitats  diferents,  situacions 

puntuals que s’estiguin vivint, etc. 

                                                                                                                                             

5.‐Retribucions 

La  persona  que  accedeixi  a  una  plaça  reservada  a  2ona  activitat  percebrà  la  totalitat  de  les 

retribucions bàsiques de  la seva categoria així com  la totalitat de  les reconegudes de caràcter 

personal  (a  excepció  de  la  roba  de  treball).  Pel  que  fa  a  les  retribucions  complementàries  o 

específiques, deixaria de percebre les del lloc d’origen i percebrà les del nou lloc. En cas d’existir 

una deferència retributiva, se’l compensarà amb un Complement Personal Transitori Absorbible 

(CPTA). 

 

6.‐Procediment 

El personal  interessat  i que  reuneixi els  requisits ho sol∙licitarà detallant  la plaça o places a  la 

que opta, per ordre de preferència. L’adjudicació ha de ser resolta dins el termini de........ 

En cas de coincidència de candidats/es per una mateixa plaça, i estar en disposició dels mateixos 

requisits pel que fa a titulació específica i formació, s’aplicaran els següents factors de desempat 

i per ordre prelatiu: 

1er: Coincidir els dos requisits (a i b) 

2on: Més edat 

3er: Més anys mesos de servei. 

L’adjudicació de  la plaça  serà provisional,  i esdevindrà definitiva  si  la persona no hi  renuncia 

tàcitament passat un any. I així i fins a la jubilació. 
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Mobilitat i promoció: la persona en 2ona activitat conserva tots els drets a participar en  

concursos de  trasllats  sempre  i quan no  sigui per a  reingressar a un CA, CRAE o CREI  si  ja ha 

passat un any que està en 2ona activitat, a no ser que sigui per una plaça també reservada per a 

2ona activitat. 

També pot participar en la promoció interna en les condicions que li corresponguin. 

 

7.‐ Comissió Paritària de seguiment i adjudicació: 

Estarà formada per representants del Departament, de la DGAIA i de la part social, que revisarà 

periòdicament  l’actualització del  catàleg de places  susceptibles de  ser  reservades per  a 2ona 

activitat  i tant  les adjudicacions com els casos de desacord que poguessin sorgir amb possibles 

candidats/es. 

 

 

Barcelona, febrer 2016 

Secció Sindical de CCOO al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
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