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Complement del col·lectiu de Dinamitzadors Lingüistes del departament de justícia. 

Els dinamitzadors Lingüistes  es un col·lectiu propi del departament de justícia les seves 

funcions  neixen al 1985-1991 amb actuacions puntuals de normalització lingüística a l’àmbit 

judicial (cursos de català, edició de formularis i versions catalanes d’algunes lleis). 

Tot això ha canviat i ha evolucionat amb el temps tant que aquest col·lectiu s’ha convertit amb 

imprescindible pel departament de justícia per les seves noves funcions i responsabilitats 

dintre de la Generalitat de Catalunya. 

Segons el VI conveni Únic de la Generalitat de Catalunya les funcions son : 

ANNEX 7 ÀREES DE FUNCIONS ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I INFORMÀTICA Aquesta àrea comprèn 

el conjunt d’activitats o tasques relacionades directament amb tasques d’administració, tant 

de personal com de béns, amb els processos informàtics i de comunicació i, en general, amb 

aquelles altres que configuren l’aparell de gestió del servei o centre respectiu. Formen part 

d’aquesta àrea les següents categories professionals: 

ANNEX 8 DEFINICIÓ DE CATEGORIES PROFESSIONALS 

Dinamitzador/a lingüista  

És el treballador/a encarregat/ada de fomentar l'ús del català en els centres de treball 

mitjançant l'oferiment de cursos de català, la distribució de material bibliogràfic i la traducció 

de la documentació pel sistema informàtic corresponent. 

 A l’Informe de política lingüística de 2007, elaborat per la Secretaria de Política Lingüística 
trobem, sota l’epígraf “Principals actuacions del Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial”, un 
perfecte compendi de totes les tasques que duem a terme, curiosament distribuïdes en les 
tres àrees d’actuació dels planificadors lingüístics (formació, assessorament i dinamització), 
com si ho fóssim. Hi apareixen el projecte LexCat i la nostra intervenció en els processos 
selectius de l’Administració de justícia, en l’aplicació del PIV de la Generalitat i en la Intranet i 
el web del Departament. Les paraules emprades també són molt indicadores de la magnitud 
de les tasques dutes a terme: “organització, elaboració, disseny, definició, estructuració, 
avaluació, regulació, fixació de criteris, execució, edició i distribució”. Tot aquest vocabulari és 
clarament propi d’un cos A. 

Per tot això considerem que 

Està justificada la seva reclassificació professional al grup A , que malgrat això aquest col·lectiu 
deu  augmentar las seves retribucions amb un complement adient a les seves responsabilitats i 
tasques . 
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Proposta de complement mensual. 

 
VI conveni únic de personal laboral de la Generalitat de Catalunya 
Taula de retribucions a partir del 1 de gener del 2020 
Increment del 2% sobre  retribucions desembre del 2019 
 
Subgrup A1               Sou total mensual     2265.68 
Subgrup B1               Sou total mensual    1908,84 
 
Diferencial .................................................356,84 
 
 

COMPLEMENT MENSUAL DE  356,84 EUROS 
 
Es te que afegir el increment de 0,9 % de pujada salarial pel 2021 pendent de 
aplicació . 

  

 
 

 


