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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 20/05/16 
Horari: 12.06-14.00 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 
Sr. Carles Salas, 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 
 
Altres Assistents: 
 
Sr. Aitor Doñate, cap de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals 
 
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 
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 15 

d’abril 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. Informació pendent del cap d’Informàtica sobre els incidents produïts 
 

Assisteix a aquesta reunió el cap de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals 
per tal de donar informació de les incidències informàtiques produïdes a l’IT. 
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Es remet a l’informe que s’ha traslladat a la representació sindical i en dóna 
informació detallada. 
 
Gerència fa referència al sistema informàtic obsolet del que disposava l’IT i 
les millores que s’han dut a terme. 
 
La Secció Sindical d’UGT manifesta els perjudicis que han ocasionat 
aquestes incidències al personal de l’IT i observa que continuen havent-hi 
problemes informàtics. 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, el cap de la Unitat 
d’Informàtica i Audiovisuals explica que no existia cap política envers les 
bústies de correu electrònic i s’ha acotat la seva capacitat. Pel que fa al 
plantejament efectuat per la Secció Sindical de CCOO, respecte a la 
possible responsabilitat de l’empresa externa, considera que no procedeix 
presentar cap reclamació. 
 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència recorda 
que està previst renovar el software i hardware dels ordinadors en un 
termini de 3 anys, començant per les màquines més obsoletes i actuant de 
forma gradual atès l’alt cost econòmic que suposa. 
 
El cap de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals manifesta la voluntat de l’IT 
de dotar-se d’un equip d’informàtics potent per tal de donar resposta i 
cobertura a les necessitats dels usuaris interns. 
 
Gerència assenyala que es tracta d’un procés de millora continua i agraeix 
el treball realitzat per la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals. 

 
A continuació, s’acorda tractar els punts 10, 11 i 12 de l’ordre del dia. 

 
10. Espai personal a IntraIT 
 

D’acord amb el requeriment de la Secció Sindical de CCOO, en relació al 
Portal del treballador a la IntraIT pendent, Gerència indica que no es pot 
utilitzar el mateix sistema de la Diputació de Barcelona per una qüestió 
tècnica i l’IT s’ha de proveir d’un sistema propi, que suposa un cost elevat. 
Es valorarà la possibilitat d’incloure en el pressupost 2017 la provisió 
d’aquest sistema propi, que permeti a l’IT, entre altres aspectes, crear un 
Portal del treballador a la IntraIT. 
 
La Secció Sindical de CCOO demana que es prioritzi aquest tema atès el 
greuge comparatiu que suposa pel personal de l’IT respecte al de la 
Diputació de Barcelona. 
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11. Accés restringit a Intradiba 
 

La Secció Sindical de CCOO, reclama l’accés del personal de l’IT a l’àrea 
personal d’Intradiba. 
 
Gerència comunica que la resposta per part de la Corporació ha estat 
negativa i indica que insistirà en aquesta petició.   
 

12. Accés remot a Talia i Tickets 
 

Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa que 
es donarà accés remot a la IntraIt i a l’aplicatiu Tickets. Comporta una 
inversió important i està previst implementar-ho l’any 2017. 
 
Actualment no es considera apropiat donar accés remot al Talia, davant de 
la necessitat de garantir la seguretat de la informació que conté.  
 

3. POA, estat de la qüestió  
 
La representació sindical demana informació de l’estat d’elaboració del POA 
16-17.   
 
Gerència es remet al calendari d’elaboració del POA 16-17 i informa que 
està previst que s’aprovi a la Junta de Govern de juny.  
 
La Secció Sindical d’UGT considera contradictori que es requereixi la 
titulació superior al personal docent de l’IT i en canvi es continuï contractant 
a professionals sense aquesta titulació.  

 
Gerència es remet al procés de regularització de les titulacions del personal 
docent realitzada a l’IT arran de la revisió efectuada conjuntament amb la 
Inspecció d’Ensenyament. Al personal que no disposava de titulació 
superior, se li va concedir un termini per poder acreditar la titulació superior 
requerida per poder donar docència als ensenyaments artístics d’acord amb 
la normativa educativa vigent, oferint-li l’opció d’assolir aquesta titulació a 
l’IT o en una altra Universitat/Centre. Valora molt positivament el grau 
específic que l’IT va oferir al personal docent per assolir aquesta titulació, 
donat que suposa un valor afegit i permet impartir qualsevol assignatura, 
així com accedir a determinats càrrecs acadèmics i equips directius. 
 
Pel que fa a la contractació de personal sense el requisit de titulació 
superior, Gerència indica que d’acord amb el que estableix el RD 303/2010, 
determinades matèries poden ser impartides per professionals que no 
necessàriament compleixin el requisit de titulació superior i es va procedir 
amb la Inspecció d’Ensenyament a identificar aquestes matèries, i així està 
recollit a les directrius d’elaboració del POA.  
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La Secció Sindical de CCOO fa referència a les convocatòries de POA que 
es convoquen sense requisit de titulació. 
 
Gerència indica que els perfils venen exigits per les direccions de les 
escoles. Manifesta la necessitat de revisar els perfils docents. Sol·licitarà a 
la Direcció General que obri aquest debat a les direccions de les escoles. 
 

4. PAMO, estat de la qüestió 
 

Davant de la demanda de la Secció Sindical d’UGT, Gerència comunica que 
no hi ha cap novetat al respecte. Es mantindrà informada a la representació 
sindical. 
 

5. Hores en escreix dels docents, estat de la qüestió 
 
Atès el plantejament de la Secció Sindical d’UGT, Gerència indica que s’ha 
consultat a les escoles i no els hi consta que hi hagi hores en escreix no 
retribuïdes. Les direccions de les escoles són les responsables de 
comunicar aquestes hores, i quan són comunicades es fa una ampliació de 
la contractació o es retribueixen com a hores extres.  
 
Davant de la consulta realitzada per la representació sindical, Gerència 
explica que les hores de les proves d’accés tindran el tractament d’hores 
extraordinàries. Justifica que s’han previst fer en dissabte per tal de facilitar 
la participació del màxim d’aspirants. 
 
La representació sindical és partidària de fer les proves d’accés en horari 
laboral.  
 

6. Provisió del lloc de treball de Director/a Artístic/a d’IT Dansa 
 
Gerència indica que es va traslladar a la Diputació de Barcelona la petició 
del Comitè d’Empresa de convocar el procés de provisió del lloc de treball 
de Director/a Artístic/a d’IT Dansa en el termini d’un mes. D’acord amb les 
indicacions de la Corporació, s’ha procedit a modificar la forma de provisió 
d’aquest lloc, assignant-li el concurs específic. Aquest modificació d’RLT, 
junt amb altres modificacions de Plantilla i RLT, ha estat aprovada a la Junta 
de Govern de maig i està pendent d’aprovació per part del Ple. Quan hagi 
estat aprovada definitivament, es procedirà a tramitar el procés de provisió 
corresponent. 
 
Assenyala que s’ha donat resposta a la petició del Comitè d’Empresa abans 
del termini concedit. Aquesta celeritat no ha fet possible respectar el 
compromís adquirit amb la representació sindical de sotmetre a debat les 
propostes de modificació de Plantilla i RLT a la Reunió Informativa 
prèviament a la seva aprovació per part de la Junta de Govern.  



 5

 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència explica 
en què consisteix el concurs específic, que contempla dues fases, una 
d’apreciació de la capacitat i una altra de valoració de mèrits. Els requisits 
d’accés dependran del que estableixin les bases, que com és habitual es 
consensuaran amb la representació sindical. 
 
La Secció Sindical d’UGT és partidària de donar a aquest lloc de treball el 
tractament de càrrec acadèmic. 
 
Davant d’aquest plantejament, Gerència indica que aquest és un tema a 
valorar quan es procedeixi a revisar els Estatuts de l’IT. 
 

A continuació, es procedeix a tractar el punt 9 de l’ordre del dia. 
 
9. Modificació de Plantilla i RLT (Junta de Govern, 18 de maig) 
 

La Secció Sindical de CCOO s’interessa per la modificació de plantilla i RLT 
aprovada per la Junta de Govern el 18 de maig, en concret pel que fa a 
l’amortització d’una plaça de Tècnic Mitjà d’Informàtica i la creació d’una 
plaça de Tècnic Superior d’Informàtica. Demana informació sobre 
l’estructura de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals i qüestiona aquest 
model donat que pot suposar que personal qualificat realitzi tasques d’una 
categoria inferior a la seva. Es refereix al possible cas d’assetjament laboral 
anterior d’un empleat de l’IT. 
 
Gerència indica que aquesta estructura està motivada per donar resposta a 
necessitats organitzatives internes. Es vol disposar d’un equip de 
professionals qualificat i el màxim polivalents possible. La intenció és poder 
donar cobertura a necessitats puntuals amb el personal informàtic del què 
es disposa. Manifesta que no existeix cap supòsit de vulneració de drets 
derivada d’aquesta dotació, i respecte del possible cas d’assetjament 
laboral, recorda que es tracta d’un empleat que ja no està adscrit a l’IT i 
indica que mentre no existeixi una resolució no es pot parlar d’assetjament 
laboral. La Inspecció de Treball va donar per finalitzat el procediment des de 
la seva instància, deixant oberta la possibilitat d’elevar el cas al magistrat 
per si aquest considerava la continuïtat de les actuacions i no hi ha cap 
novetat al respecte. 

 
7. Hores de dedicació dels docents compartits entre escoles, informació 

pendent cara al proper POA 
 

La Secció Sindical d’UGT demana que es faci constar en els horaris del 
personal docent que treballa a diverses escoles la distribució horària a cada 
escola. 
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Gerència es remet al correu electrònic enviat a la Secció Sindical d’UGT 
relatiu a les directrius donades per la Coordinació Acadèmica a les 
Direccions de les escoles per a la coordinació a l’establir els horaris del 
professorat comú.  
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical d’UGT, que no tenia constància 
d’aquest correu electrònic, Gerència indica que si ho desitgen els hi 
reenviarà. Així mateix, indica que traslladarà aquesta informació a la Secció 
Sindical de CCOO per a que en tingui coneixement. 

 
8. Tiquet menjador en assistència a cursos de formació de docents i de 

suport a la docència 
 

La Secció Sindical de CCOO demana l’ajut al menjar en els supòsits 
d’assistència a cursos de formació fora de l’horari lectiu per al personal 
docent i de suport a la docència. 
 
Gerència indica que segons indicacions de la Diputació de Barcelona la 
formació no és un dels supòsits establerts per a percebre l’ajut al menjar. 
No obstant, l’IT com a Organisme Autònom pot adoptar els criteris que 
consideri adients. 
 
La Secció Sindical d’UGT s’afegeix a la petició de CCOO. 
 
Gerència analitzarà l’impacte econòmic que suposaria l’ajut al menjar per a 
l’assistència a cursos de formació en horari lectiu per al personal docent i de 
suport a la docència. 

 
13. Torn obert de paraula 
 

 Davant del requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
consultarà el motiu pel qual no s’ha lliurat a la representació sindical la 
informació trimestral dels pagaments a persones i empreses externes, i 
donarà indicacions perquè se’n doni trasllat tal i com es va acordar. 

 
 
Barcelona, 17 de juny de 2016 


