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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 15/04/16 
Horari: 12.10-13.40 hores 
Lloc: Institut del Teatre, Pl. Margarida Xirgu, s/n -  Barcelona 
 
 
Assistents:  
 
Sr. Jordi Roig, Gerent de l’Institut del Teatre 
Sra. Francesca Alaminos, Cap del Servei de Gestió i Administració 
 
Sra. Elisenda Castell, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Núria Plana, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Montserrat Vellvehi, representant de la secció sindical d’UGT 
 
Sr. Jaume Ayza, representant de la secció sindical de CCOO 
Sr. Artur García, representant de la secció sindical de CCOO 
Sr. Antonio Zarco, representant de la secció sindical de CCOO 
 
Sra. Meritxell Caparrós, secretària d’actes 
 
S’excusen: 
 
Sra. Montserrat Lloret, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Esmeralda Maycas, representant de la secció sindical de CCOO 
Sr. Carles Salas, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Aleix Soler, representant de la secció sindical de CCOO 
 
 
A continuació i d’acord amb el contingut dels assumptes de l’ordre del dia 
debatuts en el desenvolupament de la reunió i l’acta formalitzada, es detallen 
els acords assolits: 
 
1. Aprovació de l’acta i els acords corresponents a la sessió del dia 18 de 

març de 2016 
 

Un cop aprovada l’acta i el document d’acords assolits, es procedeix a la 
seva signatura per part de tots els assistents. 
 

2. Suplència baixes Unitat d’Informàtica i Audiovisuals 
 

Atesa la demanda de la Secció Sindical de CCOO, en relació a la previsió 
de cobertura de diverses baixes, Gerència informa que s’ha sol·licitat a la 
Diputació de Barcelona la seva cobertura. Pel que fa a la vacant de Tècnic 
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Mitjà Informàtica, explica que no es disposa de borsa de treball i està previst 
convocar un procés de provisió interna. 

 
3. Informe d’incidències informàtiques 
 

En resposta a la demanda de la representació sindical, Gerència es remet a 
l’informe que va traslladar relatiu a les incidències informàtiques. 
 
S’acorda ajornar aquest tema a l’espera que es reincorpori el Cap de la 
Unitat d’Informàtica i Audiovisuals i pugui donar informació detallada al 
respecte. 
 

4. Reducció lectiva majors de 55 anys (personal no fix i de suport a la 
docència) 

 
D’acord amb la petició de la representació sindical, Gerència insisteix en la 
necessitat de tractar aquest tema dins de la negociació de la revisió de 
l’OLA, que va quedar aturada a petició de la representació sindical a 
l’espera del nomenament del Director/a General de l’IT.  
 
La Secció Sindical de CCOO és partidària de tractar aquest tema al marge 
de la NOLA, donada la repercussió que suposa al PAMO. 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència recorda 
que es va signar l’acta de constitució d’una Mesa de Negociació de la NOLA 
i consultarà si disposa d’actes signades pel que fa a reunions ulteriors. 
Mantindrà informada la representació sindical. 
 

5. Espai personal a IntraIT 
 

Arran del requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica que 
encara no es disposa del calendari previst per a la implementació d’un 
Portal del treballador a la IntraIT. Aquest i altres temes estan pendents 
donada la situació de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals, afectada per 
diverses incidències en el seu personal.   
 
La Secció Sindical de CCOO demana que es prioritzi aquest tema. 
 

6. Accés restringit a Intradiba  
 
D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica 
que està pendent rebre una resposta de la Diputació de Barcelona. 
Reclamarà una resposta al respecte.   
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7. Accés remot a Talia i Tickets 
 

La Secció Sindical de CCOO reclama l’accés remot al Talia i a l’aplicació 
tickets. 
 
Gerència reitera la voluntat d’analitzar la possibilitat de donar accés remot a 
l’aplicatiu Talia i l’aplicació tickets. Tanmateix, es remet al treball tècnic que 
comportaria i indica que cal esperar a la reincorporació del Cap de la Unitat 
d’Informàtica i Audiovisuals. Cal tenir en compte la complexitat en delimitar 
els accessos a la informació. 
 

8. PAMO 
 
Davant de la demanda de la representació sindical, Gerència indica que  
està pendent que la Direcció General i Coordinació Acadèmica determinin 
les places a convocar cada any. Quan es disposi d’informació es traslladarà 
a la representació sindical.  
 
A petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa de les places de 
personal docent i de suport a la docència previstes d’incloure al PAMO. 
 

9. POA 
 
D’acord amb la consulta de la representació sindical, Gerència es remet al 
calendari d’elaboració del POA 16-17 i informa del seu estat. Respecte a la 
previsió d’obrir una línia de Batxillerat, Gerència informa que està pendent 
l’autorització per part del Departament d’Ensenyament i està previst que 
s’obri el curs 17-18.  

 
10. Hores en escreix docents 
 

Atès el plantejament de la Secció Sindical d’UGT, en relació al nombre 
elevat d’hores en escreix realitzades i no retribuïdes del personal docent, 
Gerència indica que les direccions de les escoles són les responsable de 
comunicar aquestes hores. Davant d’aquests casos es fa una ampliació de 
la contractació o es retribueixen com a hores extres. No li consta que quedin 
hores sense retribuir; tanmateix, analitzarà la casuística plantejada. 

 
11. Revisió normativa de CPD i CPI en referència als permisos, consulta 

pendent a Diputació 
 

En resposta a la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa que 
segons indicacions de la Diputació de Barcelona, en tractar-se d’un model 
propi de l’IT, l’Organisme disposa d’autonomia per revisar la normativa i 
decidir si es reactiven les convocatòries. No obstant això, manifesta la 
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necessitat de resoldre l’actual convocatòria 2010 en base a la normativa 
actual. 
 
S’acorda iniciar la revisió de la normativa de CPD i CPI durant el primer 
trimestre de l’any 2017 de cara a possibles properes convocatòries. 

 
12. Provisió del lloc de Director/a IT Dansa 
 

La representació sindical reclama la provisió definitiva d’aquest lloc de 
treball. Lliura a la Gerència un escrit del Comitè d’Empresa mitjançant el 
qual demana que en el termini d’un mes es convoqui el procés de provisió 
d’aquest lloc de treball, advertint que en cas contrari emprendrà les mesures 
que consideri pertinents. 
 
Gerència traslladarà aquesta petició a la Diputació de Barcelona i en donarà 
resposta al Comitè d’Empresa. 
 

13. Requisits de la plaça de Repetidor IT Dansa 
 

La Secció Sindical d’UGT es remet a les bases de la convocatòria de 
Repetidor d’IT Dansa, que estableixen com a requisit per concursar 
“Qualsevol titulació superior o experiència professional adquirida, acreditada 
mitjançant document oficial en el qual constati la prestació de serveis 
professionals en els últims 3 anys sobre la matèria objecte de l’assignatura 
a impartir”. Manifesta que és partidària d’exigir una titulació.  
 
Gerència indica que la figura de Repetidor té un perfil més professional que 
acadèmic. Es remet a l’article 15 del RD 303/2010, que estableix que 
determinades matèries poden ser impartides per professionals que no 
necessàriament compleixin el requisit de titulació superior. Si s’exigeix una 
titulació es limitaria l’accés a professionals en actiu. D’altra banda, ha estat 
regulat oficialment l’accés a les assignatures en què seria d’aplicació 
l’esmentat article. 
 
Arran del plantejament de la representació sindical, Gerència estableix un 
termini d’un mes per analitzar les bases de la convocatòria i fer les 
aportacions que la representació sindical consideri convenients. Així mateix, 
es revisarà la figura de Repetidor per a futures convocatòries. 
 

14. Revisió dels protocols per ajuts al menjar; estat de la qüestió 
 

D’acord amb la demanda de la Secció Sindical d’UGT, Gerència indica que 
s’ha reforçat la informació a les direccions de les escoles sobre el protocol 
establert. Demana que si es detecta alguna incidència es comuniqui. 
 



 5

Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, respecte a les 
reunions del Comitè d’Empresa, Gerència demana que es comuniqui 
l’assistència. 

 
15. Hores de dedicació al centre dels docents, estat de la qüestió 
 

La Secció Sindical d’UGT insisteix en la problemàtica existent en els horaris 
dels professors/es que presten serveis a diverses escoles. 
 
Gerència indica que la Coordinació Acadèmica ha mantingut una reunió 
amb les Direccions de les escoles per tractar aquesta tema i, d’acord amb la 
petició de la Secció Sindical d’UGT, sol·licitarà les instruccions donades al 
respecte i informarà a la representació sindical.  

 
16. Informacions de la Gerència 
 

Gerència informa del següent: 
 
 Està previst que la Diputació de Barcelona aprovi un decret de delegació 

parcial de competències de la Presidència de l’IT a favor de la Gerència de 
l’IT, en matèria de contractació administrativa i privada i en matèria de 
contractació laboral temporal. 

 
 A l’agost es realitzarà a l’IT una altra edició de l’IBStage. 

 
A la vista de la demanda de la Secció Sindical de CCOO de deixar la 
porta oberta de l’entrada de la S2 per facilitar l’accés del personal durant 
el període de vacances, Gerència indica que aquesta porta es tanca per 
garantir la seguretat de l’edifici. 

 
Davant de la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència consultarà si 
és possible l’assistència del personal docent de l’IT a les classes com a 
oient a petició prèvia. 

 
 
 
Barcelona, 20 de maig de 2016 


