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PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT 
DE JUSTICIA  

 
La Secció Sindical del Departament de Justícia de CCOO informem dels següents temes que 
afecten el personal laboral del Departament. 
 
 
PRP Centres Penitenciaris 
 
CCOO hem lluitat i negociat des del comitè intercentres amb el Departament de Justícia, el 
complement pel Programa de Rendiment Professional de Centres Penitenciaris que finalment es 
va signar amb data 18/7/2022 (consultar Acord). 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. 
 
Tot el personal laboral de Centres Penitenciaris cobrarà a la nomina de setembre amb caràcter 
retroactiu a gener d’aquest any 2022 els imports que anomenem a continuació: 
 
D’aquesta manera, l’increment mensual s’aplica amb els imports següents: 
 

Lloc  Grup  Increment en brut 
Monitor/a formació ocupacional  B1  95 € 
Educador/a llar d'infants  B1  95 € 
Encarregat/ada  C1  90 € 
Tècnic/a administratiu/iva  C1  85 € 
Cap d'equip  C2  90 € 
Especialista d'oficis  C2  90 € 
Conductor/a (carnet B)  D1  90 € 
Oficial/a 1a cuiner/a  D1  90 € 
Oficial/a electricista  D1  90 € 
Oficial/a 1a llauner/a  D1  90 € 
Oficial/a 1a manteniment  D1  90 € 
Oficial/a 1a paleta  D1  90 € 
Telefonista  D1  85 € 
Personal de serveis especialitzats - netejador/a  D2  85 € 
Subaltern/a  E  90 € 
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Complement de productivitat del 2022 
 
Recuperem els diners i millorem el procediment. CCOO valorem positivament l’acord assolit 
perquè hem aconseguit que el Govern retorni els diners del complement i accepti moltes de les 
nostres propostes.  
Tot el personal laboral cobrarà de nou ,al mes de desembre del 2022 el complement de 
productivitat. Aquest any per negociació sindical es podrà cobrar el 150% del complement, 50% de 
l’any 2021 i 100% de l’any 2022. Autoavaluació: 40%, avaluació del cap directe: 60 %. 
 

GRUP  
QUANTIA 

2021  QUANTIA 2022  TOTAL  
A, subgrup A1 277,90 € 584,30 € 862,20 € 
B, subgrup A2 240,30 € 505,30 € 745,50 € 
C, subgrup C1 180,40 € 379,40 € 559,80 € 
D 150,10 € 315,70 € 465,90 € 
E, agrupació prof. 137,40 € 289,00 € 426,40 € 

 
 
Procés extraordinari d’estabilització per concurs de mèrits. 
 
Actualment en fase d’al·legacions, la qual cosa comporta que es produiran canvis en els llistats 
provisionals. És per això que CCOO no vam publicar cap nota de tall.  
 
Quan es resolgui aquest concurs de mèrits, el personal que ho superi romandrà en el seu lloc de 
treball actual de manera provisional fins el proper concurs de trasllats, que es convocarà després 
del concurs oposició, sempre i quan es trobi en servei actiu en el cos/categoria en el qual 
s’estabilitza.  
 
A la resta de personal que superi el concurs i que no es trobi en servei actiu en aquell Cos o 
Categoria, se’ls assignaran places provisionals al cos/categoria on s’hagin estabilitzat. Quan 
finalitzi aquest procés extraordinari d’estabilització per concurs de mèrits es publicaran dos llistats 
oficials: un per ordre alfabètic i un altre per ordre de puntuació. 
 
 
Procés extraordinari d’estabilització per concurs oposició 
 
La fase d’oposició comptarà un 60% de la nota final i la fase de concurs un 40%. Les proves de la 
fase d’oposició no seran eliminatòries entre sí, és a dir, es realitzaran totes. Resta per acordar la 
baremació dels serveis prestats en la fase de concurs on també meritarà el català, l’ACTIC i la 
superació sense plaça de processos selectius d’accés. 
 
Posteriorment sortirà la publicació del concurs de trasllats  
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