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Acta de la reunió de la Comissió de Seguiment del G rup de Treball del personal 
penitenciari 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Caràcter: extraordinari 
Dia:   30 de gener de 2012 
Horari:  de 18:00h a 18:30h 
Lloc:   Sala de Juntes de la desena planta, de la Direcció General de Serveis 

Penitenciaris 
 
Assistents  
 
Per l’Administració: 
 

• Rosa Pérez i Vallverdú, subdirectora general de Recursos Humans i Econòmics 

• Jesus Plaza i Gomez, cap del Servei de Gestió de RRHH 
• Ferran Caparroz Pérez, cap del Servei de Selecció i Provisió 

 
Per les organitzacions sindicals 
 
Albert Antón    CCOO 
Carles Membrado Garcia  CATAC 
Xavier Martínez Martí   UGT 
 
Secretari 
 
Ferran Caparroz Pérez 
 
Ordre del dia 
 
Únic.- Interpretació del concepte “absència” al punt 3 de la proposta d’acord del grup de 
treball de l'àmbit penitenciari dependent de la Mesa sectorial de negociació de personal 
d'administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya d’aplicació de la pròrroga durant els 
anys 2012 i 2013 de l’Acord 2006-2009 de condicions de treball del personal penitenciari, de 
21 de gener de 2012. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
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La subdirectora general de Recursos Humans i Econòmics obre la sessió fent esment ha 
que aquesta convocatòria respon a la petició de les organitzacions sindicals, arran dels 
dubtes mostrats per la plantilla en les diverses assemblees informatives als treballadors 
portades a terme per les mateixes, sobre l’abast i interpretació que ha de tenir el concepte 
d’”absència” en referència al punt 3 del preacord. 
 
Els representants dels treballadors esmenten que durant les sessions anteriors de 
negociació de la nova pròrroga sempre s’havia plantejat com a “absència” als efectes 
d’aplicar descomptes en els dies de compensació de festius els mateixos supòsits previstos 
per a les absències al nou programa de rendiment professional, previst al punt 5 del 
preacord. 
 
L’Administració coincideix amb l’anterior i esmenta que ella també en fa la mateixa 
interpretació.  
 
D’aquesta manera, les parts representades al grup de treball acorden interpretar el terme 
“absència” del punt 3 de preacord de conformitat amb el previst al punt 5, relatiu al nou 
programa de rendiment professional, de manera que es considerarà absència qualsevol falta 
d’assistència al torn de treball, llevat que aquesta sigui a causa d’alguna de les següents 
circumstàncies: 
 
- Pels permisos i llicències legalment establerts llevat de la llicència per assumptes propis 
sense retribució i de la llicència per fer estudis quan no es concedeixi en interès de 
l’Administració. 
- Pel règim de vacances i compensació de festius. 
- Per les baixes per accident laboral o malaltia professional i per situació de risc durant 
l’embaràs.     
- Per l’assistència a formació impartida per l’Administració, relacionada amb el lloc de treball 
desenvolupat i proposada i autoritzada pels superiors jeràrquics o la impartició, prèviament 
autoritzada, de cursos i seminaris en centres públics de formació de funcionaris.  
- Per vaga legal. 
 
 
La subdirectora general de Recursos Humans i Econòmics aixeca la sessió, de la qual com 
a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
L’Administració    Les Organitzacions Sindicals 


