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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 15/07/16 
Horari: 12.05-13.15 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. Montserrat Lloret, 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. Elisenda Castell, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Cosme Gómez, 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 17 de 

juny 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. Substituts amb perfil diferent del docent titular 
 

Davant del plantejat per la Secció Sindical d’UGT, que observa que hi ha 
casos en els que el perfil del personal docent substitut no coincideix amb el 
perfil del titular, Gerència indica que es tracta de casos excepcionals i 
explica la casuística que els motiva. 
Demana que s’identifiqui el cas concret plantejat per tal d’analitzar-lo. 
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3. Cap de l’especialitat de Coreografia del CSD 
 

D’acord amb el requeriment de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa 
del nomenament com a Sostdirector del CSD a favor de l’actual cap de 
l’especialitat de Coreografia del CSD, el qual assumirà les funcions dels dos 
càrrecs percebent només un únic complement retributiu, atès que els 
complements retributius, a diferència de la descàrrega lectiva, no són 
acumulables. 
 
A la vista de la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència indica que els 
càrrecs de cap d’especialitat han de constar en el POA i comprovarà si en el 
POA 16-17 hi apareix el càrrec de cap d’especialitat de Coreografia del CSD. 
 

4. Mecanisme de publicitat d’oferta laboral 
 

Davant del manifestat per la Secció Sindical d’UGT, que ha observat una 
baixa participació en les convocatòries de POA, Gerència explica que, 
complint amb la normativa, les convocatòries de selecció es publiquen al 
BOPB, DOGC i al web de l’IT. A més, li consta que el servei de graduats de 
l’IT informa als postgraduats. Tanmateix, es reforçarà la publicitat de les 
convocatòries de POA. 
 

5. Llistat de matèries que poden ser impartides sense requisit de titulació 
(pendent) 

 
La Secció Sindical d’UGT demana el llistat pendent d’assignatures amb 
identificació de la titulació requerida per impartir-les segons el seu perfil. 
 
Gerència comunica que encara no disposa d’aquesta informació, que va ser 
requerida a les escoles fa alguns mesos. La reclamarà a les escoles i en 
donarà trasllat a la representació sindical. 
 

6. Plaça de Dansa Clàssica ocupada per una docent, estat de la qüestió 
 
La Secció Sindical d’UGT sol·licita informació respecte a la situació de la 
vacant generada per l’excedència d’una docent. 
 
Gerència explica que aquesta empleada gaudeix d’una excedència per 
interès particular sense reserva de lloc de treball i la vacant generada es va 
cobrir mitjançant un interinatge fins a provisió. 
Es remet al que estableix la normativa respecte a les excedències. Tot i que 
la responsabilitat per sol·licitar el reingrés és del propi empleat/ada, en 
aquests casos l’IT informa a l’interessat de la finalització del termini per 
sol·licitar el reingrés. 
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7. Cursos de formació docents/suport a la docència, reconeixement del 
tiquet gourmet 

 
La Secció Sindical de CCOO reclama una resposta en relació a la petició de 
l’ajut al menjar per al personal docent i de suport a la docència per a 
l’assistència a cursos de formació fora de l’horari laboral. 
 
Gerència informa que ha analitzat la petició i la voluntat és concedir l’ajut al 
menjar per a l’assistència a cursos de formació fora de l’horari laboral per al 
personal docent i de suport a la docència, així com també per al personal 
PAS. Si és assumible amb el pressupost 2016 es farà efectiu amb caràcter 
retroactiu des de l’1 de gener de 2016. Està previst fer un càlcul mitjà anual i 
incorporar-lo al pressupost 2017 i successius. 
Tot i que a la Diputació de Barcelona no es contempla aquest supòsit, s’ha 
considerat que atesa l’especifitat de l’IT no són d’aplicació exclusiva els 
criteris de la Corporació. 
 

8. Provisió del lloc de Director/a de l’IT Dansa 
 

En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència recorda 
que la modificació de plantilla i Rllt està pendent d’aprovació definitiva per 
part del Ple de la Diputació de Barcelona, i està previst que es ratifiqui el dia 
28 de juliol de 2016. Quan hagi estat aprovada es procedirà a tramitar la 
provisió d’aquest lloc de treball. 
 

9. Provisió del lloc de Tècnic en Imatge i Comunicació  
 
Davant de la petició d’informació de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
explica que aquest lloc de treball s’ha cobert mitjançant una adscripció 
directa d’un funcionari de la Diputació de Barcelona. Es remet al reglament 
de provisió de llocs de treball de la Diputació de Barcelona i al procediment 
establert per la Corporació per a la cobertura de llocs de treball. 
 
Pel que fa a la vacant generada d’un lloc d’auxiliar administratiu, indica que 
en aquest cas s’ha cobert a través de la borsa de treball de la Diputació de 
Barcelona. 
 

10. POA instrumentistes 
 

La Secció Sindical de CCOO manifesta que el personal de suport a la 
docència encara no disposa dels seus horaris i pregunta per l’estat del POA 
16-17 d’aquest col·lectiu. 
 



 4

Gerència indica que la voluntat de la Gerència era que el personal docent i 
de suport a la docència disposés del seu horari al juliol de 2016. Traslladarà 
la petició de la Secció Sindical de CCOO a la Directora de l’IT.  
 
Pel que fa al POA 16-17, algunes escoles tenen pendent tancar alguns 
horaris i espais, cosa que afecta al POA del personal de suport a la 
docència. Informa que té previst reunir-se amb Coordinació Acadèmica per 
tractar aquest tema i informarà a la representació sindical de l’estat del POA 
16-17 del personal de suport a la docència. 
 

11. Portal de Transparència 
 

Gerència informa que està previst aprovar el Protocol de gestió del Portal de 
Transparència de l’IT a la Junta de Govern de l’IT del 20 de juliol de 2016. 
Es remet al portal que ja ha posat en marxa la Diputació de Barcelona i al 
que estableix la llei al respecte. El portal de l’IT garantirà la màxima 
transparència de la informació atenent als límits de la seguretat i protecció 
de dades. 
 

12. Pautes d’actuació comunes en l’àmbit de l’IT en aplicació de la llei de 
protecció jurídica del menor 

 
Gerència informa que a la Junta de Govern de l’IT del 20 de juliol de 2016 
està previst aprovar un dictamen relatiu a les pautes d’actuació comunes en 
l’àmbit de l’IT en aplicació de la llei de protecció jurídica del menor. Es remet 
al que estableix la llei, que exigeix com a requisit per a l’accés i l’exercici de 
les professions, oficis i activitats que impliquin un contacte habitual amb 
menors, el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, fet que cal acreditar mitjançant 
un certificat negatiu del registre central de delinqüents sexuals. Explica que 
a l’IT per facilitar aquesta acreditació al personal, s’ha sol·licitat l’a 
certificació conjunta al registre, prèvia autorització dels empleats. El 
personal de nou ingrés haurà d’aportar aquesta acreditació i s’ha inclòs com  
a requisit en les bases dels processos de selecció. 
 

13. Torn obert de paraula 
 

 La Secció Sindical de CCOO es remet a la informació enviada per la 
Secció Sindical de CCOO de la Corporació relativa a les places de 
promoció interna de l’IT incloses al PAMO 2016 i pregunta si corresponen 
a la informació facilitada anteriorment per la Gerència de l’IT. 
 
Gerència ho confirma i informa de les places de promoció interna 
incloses al PAMO 2016. 
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 Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència explica 
que està previst enviar un recordatori als empleats relatiu a la finalització 
del termini per a sol·licitar l’ajut de prestacions socials. 
 

 En resposta al requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
indica que no disposa d’informació respecte a l’accés pendent del personal 
de l’IT a l’espai personal d’intradiba, que ha de facilitar la Direcció de 
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de 
Barcelona. 
 

 Gerència manifesta la voluntat de portar a la Junta de Govern de l’IT del 
dia 20 de juliol de 2016 un dictamen relatiu a la regulació de les activitats 
docents no reglades de l’IT, el qual es traslladarà a la representació 
sindical amb caràcter previ a la seva aprovació, respectant el compromís 
adquirit. 
 

 La Secció Sindical de CCOO s’interessa per les reduccions lectives del 
personal docent interí majors de 55 anys. 
 
Gerència es remet a l’acord subscrit entre l’IT i la representació sindical, 
segons el qual el personal interí no té dret a aquesta reducció. Afegeix 
que la Generalitat de Catalunya ha modificat la seva aplicació, en el 
sentit d’aplicar la reducció dins de les hores de dedicació. 
Insisteix en la necessitat de regular aquest i altres aspectes a la NOLA. 

 
 

 
Barcelona, 16 de setembre de 2016 


