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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 18/11/16 
Horari: 12.10-13.20 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. Montserrat Vellvehi, representant de la secció sindical d’UGT 
 
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: 
 
Sr. Jaume Ayza, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Montserrat Lloret, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Esmeralda Maycas, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Núria Plana, representant de la secció sindical d’UGT 
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 28 

d’octubre 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. Proposta de modificació de plantilla i RLT de 16 de novembre 
 

La Secció Sindical de CCOO demana els motius de l’amortització d’una 
plaça de “Tècnic Auxiliar Informàtica”. Es remet a la contractació vigent del 
“Servei d’assistència per a la gestió i manteniment dels sistemes informàtics 
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i de comunicacions de l’Institut del Teatre”. Atès que fa anys que 
s’externalitza aquest servei qüestiona l’amortització d’aquesta plaça.  
 
Gerència indica que es tracta de temes independents. Pel que fa a la 
modificació de plantilla, explica que l’amortització d’aquesta plaça està 
motivada per la necessitat d’adequació de la plantilla i la relació de llocs de 
treball de l’IT a conseqüència de la provisió del lloc de treball de “Tècnic 
Auxiliar Informàtica” que es trobava vacant. 
D’altra banda, la Gerència ha considerat adient dotar a l’IT d’un equip 
d’informàtics qualificat el màxim polivalent possible. Es remet al procés de 
millora i adequació de les TIC que s’està duent a terme a l’IT, en concret, la 
renovació del software i hardware dels ordinadors, que està previst realitzar 
en un termini de 3 anys. Això comporta una càrrega de feina que fa 
necessari disposar d’un suport informàtic extern. Quan finalitzi la referida 
contractació de serveis externs, s’analitzarà si es pot cobrir amb personal 
propi o és necessari crear un nou lloc de treball de personal informàtic. 
 
La Secció Sindical de CCOO comunica que la Junta de Personal de la 
Diputació de Barcelona ha sol·licitat informació al respecte i li traslladarà el 
manifestat per la Gerència en la present reunió. 
 
Davant de la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència enviarà a 
la representació sindical el text refós de plantilla i relació de llocs de treball 
actualitzat i traslladarà la informació referent al procés de selecció que ha 
passat l’empleada que ocuparà el nou lloc de treball de “Tècnic mitjà de 
gestió” adscrit a al Direcció General, la qual actualment disposa d’un 
nomenament fora de plantilla. 
 

3. Convocatòria POA 21/16-17 (informe de la direcció de l’ESTAE) 
 
La Secció Sindical de CCOO reclama l’informe de la direcció de l’ESTAE 
que estava pendent. 
 
Gerència recorda que aquesta convocatòria estava aturada a la vista de les 
objeccions manifestades per la Secció Sindical de CCOO en relació amb les 
bases de la mateixa. Es va sol·licitar un informe a la direcció de l’ESTAE, 
d’acord amb el qual, es continuarà amb el procediment de la convocatòria. 
Es traslladarà el referit informe a la representació sindical. 
 

4. Número(s) de patronal  
 

En resposta a la petició de la Secció Sindical de CCOO, d’acord amb la 
consulta formulada a la Diputació de Barcelona i la Tresoreria de la 
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Seguretat Social, Gerència informa que no és possible unificar els números 
de patronal atesa la diversitat de les situacions administratives del personal 
de l’IT. 
 

5. Catàleg de requisits de titulació (retorn d’informació de les escoles) 
 

La Secció Sindical de CCOO recorda que avui finalitza el termini concedit a 
les escoles per aportar la informació que mancava. 
 
Gerència indica que quan es disposi d’aquesta informació donarà trasllat a 
la representació sindical de l’esborrany de catàleg de requisits per impartir 
les diferents assignatures . 
 

6. Relació de personal interí de l’IT afectat pel Pla d’Estabilitat 
 

Davant del requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
de la relació de personal afectat a l’IT pel Pla d’Estabilitat, de la qual en 
donarà trasllat a la representació sindical. 
D’acord amb la consulta realitzada a la Corporació, en els casos en els què 
s’hagi sol·licitat la provisió del lloc de treball anteriorment a l’adopció de 
l’acord, preval el procés de provisió interna i s’hauria d’estudiar la possibilitat 
de recol·locar a la persona que ocupa el lloc de referència. 
Està previst normalitzar els casos que es vagin generant en base als 
requisits establerts pel Pla d’Estabilitat.  
 

7. Pressupost 2017 
 
En resposta a la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
informa que està previst que s’aprovi el Pressupost 2017 per la Junta de 
Govern i el Consell General el dia 28 de novembre i posteriorment pel Ple 
de la Diputació de Barcelona el dia 2 de desembre. Quan s’hagi aprovat 
definitivament s’informarà a la representació sindical. Indica que segueix la 
política de caràcter expansiu dels darrers anys. 
 
Pel que fa a la previsió d’obrir una línia de Batxillerat, Gerència indica que 
no està incorporat al Pressupost 2017 perquè encara està pendent 
l’autorització per part del Departament d’Ensenyament i posteriorment haurà 
de ser aprovat per la Junta de Govern. Aquesta aprovació haurà de portar 
implícita el seu finançament. 
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8. PAMO, estat de la qüestió 
 
Davant de la demanda de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa que 
no disposa de novetats respecte al PAMO de personal docent i de suport a 
la docència. 
 

9. Retorn de la Coordinació Acadèmica respecte a la unificació de la 
informació horària dels docents 
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència explica que 
s’ha traslladat aquest tema a la Coordinació Acadèmica i s’han donat 
instruccions a les escoles per a què facin constar les reunions en els horaris 
de personal docent i de suport a la docència, unificant així el format dels 
horaris del personal docent i de suport a la docència.  
 

10. Modificacions dels requisits per ocupar càrrecs acadèmics de direcció 
de les escoles i calendari 
 
En resposta a la demanda de la Secció Sindical d’UGT, Gerència comunica 
que a finals de l’actual curs acadèmic finalitza el mandat dels equips 
directius i està previst convocar el procés de selecció de les direccions de 
les quatre escoles de l’IT. Informa que s’està treballant en l’elaboració de les 
bases i indica que mantindrà informada a la representació sindical. 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència confirma 
que es requereix acreditar el nivell C de català, i en cas que no s’acrediti cal 
fer un examen, que formarà part del propi procés de provisió. 
 
La Secció Sindical d’UGT pregunta si és un requisit ser personal fix. 
 
Gerència indica que es tracta d’un lloc singular i rebrà el tractament que li 
correspon normativament. 
 

11. Activitats docents en cap de setmana No remunerades 
 
La Secció Sindical d’UGT manifesta que algunes escoles no comuniquen 
les activitats realitzades en cap de setmana i aquestes no són retribuïdes 
com a tal. Demana que es donin instruccions a les escoles per a què facin 
aquesta comunicació i s’informi als empleats. 
 

Gerència explica que la jornada ordinària de les activitats reglades és de 
dilluns a divendres i per a la realització d’activitats fora d’aquesta jornada 
cal autorització expressa. Pel que fa a les activitats no reglades, es remet 
al dictamen aprovat al respecte, segons el qual aquestes activitats es 
retribueixen en hores extres o indemnitzacions per raó del servei està en 
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funció dels destinataris, tenint en compte si s’adrecen o no a empleats 
d’administracions públiques.  
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical d’UGT, que observa que el 
postgrau es realitza en cap de setmana, Gerència indica que en aquest 
cas es tracta de la jornada ordinària del postgrau i així està contemplat 
en el POA. 

 
12. Torn obert de paraula 
 

 En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, en relació al 
procés de selecció de direccions de les escoles, Gerència informa que 
d’acord amb el Reglament General de l’IT és competència bàsica del 
Consell d’Escola elegir el/la titular de la direcció de les escoles.  

 
 S’aprova la proposta de calendari de reunions sindicals per a l’any 2017 

condicionada a la seva validació a la reunió del gener. 
 

 Davant del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
consultarà i informarà sobre com està previst substituir a un 
instrumentista en situació d’incapacitat temporal. 

 
 
Barcelona, 16 de desembre de 2016 
 


