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PERSONAL LABORAL
CENTRES PENITENCIARIS
La secció sindical de CCOO al departament de Justícia us volem informar d’una sèrie de
temes que poden ser del vostre interès.

PRP Centres Penitenciaris.
CCOO hem lluitat i negociat amb el comitè intercentres el complement pel Programa de
Rendiment Professional de Centres Penitenciaris que finalment es va signar en data
18/7/2022. Aquesta negociació canvia molt la situació retributiva, ja que és un
complement retributiu mensual inclòs en el complement de Centres Penitenciaris,
amb la qual cosa queda introduït permanentment, i sense cap penalització, al complement
de centres que tenim en nòmina mensualment. Demà divendres, CCOO l’aprovarem a la
reunió de la Comissió Negociadora del Conveni per tal que es pugui percebre, amb
efectes retroactius a 1 de gener, ja a la nòmina del mes de setembre d’enguany.

Modificació horària de monitors/es de Centres Penitenciaris.
A la mateixa reunió negociadora del dia 18 de juny, l’Administració ens va comunicar que
estan d’acord en la nostra proposta de canvi d’horari 4/2, però que havien de fer encara
un estudi sobre l’impacte que suposaria pel servei i per això ens convocarien al setembre
per a comunicar als representants dels/de les treballadors/es com ho plantejarien per fer
primer una prova pilot a partir d’octubre. Actualment no hi ha res tancat, perquè per
aplicar un canvi d’horari ha d’haver un acord signat per l’Administració i el comitè
intercentres i de moment no tenim ni la proposta per escrit.
CCOO som molt prudents a l’hora de donar informacions definitives. Considerem molt poc
afortunat difondre rumors com a certs i jugar amb les il·lusions dels/de les treballadors/es.
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CCOO som els primers en lluitar per les demandes del col·lectiu de monitors/es però amb
responsabilitat. Per això, per part del comitè intercentres (que és l’òrgan legitimat per
representar a tot el col·lectiu), es va fer la consulta a tot el personal afectat.
CCOO fa anys que ja vam treballar i aconseguir el canvi d’horari que teníem llavors a les
presons que era 5/4, l’horari més desfavorable de tot el personal penitenciari.
Per aquest motiu i perquè sabem què és el que implica per al personal aquests canvis, no
confirmarem negociacions que encara no estan signades. És una bona notícia, però no
tenim resposta ferma. Companys/es us demanem una mica de paciència.

Concurs de mèrits, calendarització.
•

22 juliol: publicació del llistat de persones admeses/excloses.

•

Del 22 juliol al 5 d'agost: la persona podrà consultar a la web mitjançant el seu
codi d'inscripció, les dades que l'Administració té que puntuen: serveis prestats,
certificats català, certificats competències digitals, etc. Cal comprovar-les i si són
correctes, enviar l’acceptació. En cas de trobar a faltar punts o mèrits, cal rebutjarla, demanar que s’esmeni, i aportar la documentació que acrediti el que es vol
esmenar.

•

1 de setembre: publicació de les llistes provisionals de superació o no del concurs i
inici d’un període de reclamacions.

•

3 d'octubre: Publicació de la llista definitiva de persones que s'estabilitzen.

•

Durant el mes d'octubre: es faran els nomenaments com a funcionaris/àries de
carrera o laborals fixes i aquest personal romandrà en destinacions provisionals
fins al proper concurs general de trasllats.

Concurs-Oposició d'estabilització
Es preveu la seva publicació durant el mes de novembre.

CCOO CONTINUAREM LLUITANT
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