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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
 
Data: 27/01/17 
Horari: 12.05-14.15 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. Helena Bayo, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Ferran Martínez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Núria Plana, representant de la secció sindical d’UGT 
 
Sr. Artur García, representant de la secció sindical de CCOO 
Sr. Pere Jané, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Esmeralda Maycas, 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. Carles Salas, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Montserrat Vellvehi, representant de la secció sindical d’UGT 
 
Altres assistents: 
  
Sra. Magdalena Puyo, Directora General de l’Institut del Teatre 
 
 
Gerència dóna la benvinguda als nous representants sindicals elegits a les 
eleccions sindicals realitzades a l’IT el 14 de desembre de 2016 i els informa 
del funcionament d’aquestes reunions. 
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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 16 de 

desembre 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. POA 2017-2018. Criteris d’elaboració i previsió d’afectacions de 
plantilla 
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical d’UGT i atès que aquest tema 
està relacionat amb el punt 11 de l’ordre del dia, Gerència informa que està 
previst que la Directora General de l’IT assisteixi a aquesta reunió per tal de 
informar-ne. 
 
La Secció Sindical de CCOO demana informació referent a l’elaboració del 
POA 2017-2018. 
 
Gerència comunica que està previst aprovar el POA 2017-2048 a la Junta 
de Govern de l’IT de juny, prèviament cal aprovar els criteris d’elaboració 
del POA, els quals previsiblement s’aprovaran a la Junta de Govern de 
març. 
Es remet al procés de selecció de les direccions de les escoles de l’IT. 
Indica que, atès que els actuals equips directius finalitzen el 31 d’agost, els 
nous equips directius començaran l’1 de setembre, la qual cosa pot 
comportar modificacions en el POA. En aquest sentit, s’insistirà a les 
escoles en la importància d’identificar els substituts dels actuals càrrecs 
acadèmics. 
Afegeix que està previst que en futures convocatòries els nous equips 
directius comencin els mandats l’1 de juliol. 

 
A continuació, s’acorda tractar conjuntament els punts 3 i 10 per estar 
relacionats. 
 
3. Renovació urgent dels PC’s. Informe del desplegament de renovació. 

Darreres incidències informàtiques 
10. Canvis en els sistemes operatius i en els terminals informàtics. 

 
En resposta a la petició de la Secció Sindical d’UGT i CCOO, Gerència 
recorda que està prevista la renovació del software i hardware dels 
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ordinadors en un termini de 3 anys. Informa de les actuacions realitzades i 
les previstes realitzar. S’ha prioritzat la substitució dels PC’s en funció de 
dos criteris, els equips més obsolets i les necessitats de programari i eines 
del lloc de treball. Els ordinadors en bon estat són reutilitzats per altres llocs 
que no requereixen necessitats específiques i a banda que les noves 
màquines ja disposaran dels software actualitzat, està previst actualitzar-lo 
en funció de les llicències disponibles i de la compatibilitat de la maquinària. 
Els ordinadors que estan obsolets es reciclen. 
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència facilitarà a 
la representació sindical un llistat dels PC’s que s’han renovat. 
 
La Secció Sindical d’UGT demana els motius de les incidències 
informàtiques que s’han originat recentment a causa de l’actualització dels 
equips informàtics. 
 
Gerència indica que actuacions de millora del sistema informàtic van 
provocar que els equips s’actualitzessin de forma automàtica i donat que el 
sistema anterior no permetia aquestes actualitzacions els equips tenien 
moltes actualitzacions pendents, la qual cosa va comportar una davallada 
de la capacitat de processament dels PC’s i fins i tot que es col·lapsessin. 
Per aquest motiu es va recomanar que les actualitzacions es fessin en 
acabar la jornada de treball. A partir d’ara les actualitzacions seguiran un 
ritme periòdic i seran més breus. 
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical d’UGT, Gerència explica que 
els problemes de connexió amb la xarxa Wi-FI de l’IT són causats per la 
limitació de la capacitat de navegació i la seva solució implica una inversió 
econòmica elevada. Indica que s’està analitzant la possibilitat d’establir 
zones prioritàries 
 
La Secció Sindical de CCOO es remet també al mal funcionament de la 
xarxa WI-FI a Terrassa.  
 

4. Catàleg de requisits de titulació  
 

Davant del requeriment de la Secció Sindical d’UGT, la Gerència informa 
que es va reclamar la informació que mancava, i tot i que encara manca 
informació per part d’alguna escola i departament, es dóna per tancat el 
catàleg de requisits per impartir les diferents assignatures, del qual se’n 
donarà trasllat a escoles i departaments, així com a la representació 
sindical. 
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5. Protocols d’unificació de la informació horària dels docents 
 
En resposta a la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència indica que 
Coordinació Acadèmica hi està treballant i consultarà si està previst unificar 
els horaris de cara el POA 2017-2018. 
 

6. Bar de Vic 
 
La Secció Sindical de CCOO trasllada la queixa d’un/a treballador/a del 
Centre Territorial d’Osona, que considera que no disposar de bar en el 
centre suposa un greuge comparatiu envers als treballadors de Barcelona i 
proposa que s’estableixi una forma de compensació a través del ticket 
menjador, conveni amb bar pròxim al centre, ... 
 
Gerència manifesta que atès el número reduït de treballadors d’aquest 
centre no és viable disposar d’un bar a Vic i indica que el ticket menjador no 
és possible ja que està subjecte als criteris establerts per la Diputació de 
Barcelona en funció de la jornada. 
 
La Secció Sindical de CCOO proposa la possibilitat de negociar des de la 
representació sindical condicions especials amb algun bar pròxim. 
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, en relació a la mala 
qualitat de les màquines de vending en aquest centre, Gerència proposa 
canviar les màquines. Indica que analitzarà amb el Director del Centre 
Territorial d’Osona aquest tema i les possibles alternatives. 
  

7. Espai personal a IntraIT 
 
La Secció Sindical de CCOO reclama una resposta al respecte. 
 
Gerència indica que en el pressupost 2017 no està prevista la provisió d’un 
sistema propi que permeti a l’IT, entre altres aspectes, crear un Portal del 
treballador a la IntraIT. Recorda que aquest tema està lligat a la 
implementació a l’IT d’un sistema de la gestió presencial de tot el personal. 
Assenyala que implica una inversió econòmica elevada i s’analitzarà la 
possibilitat de portar-ho a terme l’any 2018. Es remet a les nombroses 
inversions que cal realitzar a l’IT, en especial a les actuacions de 
manteniment. 
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical d’UGT, Gerència explica que 
està previst renovar alguns pianos i recorda que anualment es realitza el 
manteniment de tota la flota de pianos. 
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8. Accés restringit a Intradiba per al personal de l’IT 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència insistirà a la 
Diputació de Barcelona en relació a la sol·licitud d’accés del personal de l’IT 
a l’espai personal d’Intradiba. 
 
 

9. Accés remot a Talia i Tickets. 
 

D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència confirma 
que està previst dur a terme l’accés remot a la IntraIT i l’aplicatiu Tickets 
durant l’any 2017. A la propera reunió informativa s’informarà del calendari 
previst al respecte. 

 
Tot seguit, s’acorda deixar pendent el punt 11 de l’ordre del dia a l’espera que 
s’incorpori a la reunió la Sra. Puyo, i es procedeix a tractar la resta de punts. 
 
 
12. Pressupost 2017. 

 
Gerència informa del Pressupost 2017, el qual suposa un increment de 
l’1,58% respecte el Pressupost 2016, en concret el Capítol I ha augmentat 
un 0,33 %. Traslladarà a la representació sindica un resum del Pressupost 
2017 per capítols. 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa que 
actualment l’IT treballa amb dues entitats bancàries, el Grup BBVA i el Banc 
de Sabadell. 
 

13. PAMO 2017: places docents i de suport a la docència. 
 
Gerència informa que l’any 2017 està previst reactivar les convocatòries de 
PAMO. Mantindrà informada a la representació. 

 
S’incorpora a la reunió la Sra. Puyo a les 13.25 hores. 
 
11. Reestructuració dels estudis a càrrec de la Magda Puyo. 

 
Direcció General informa de la reestructuració dels estudis de l’IT que està 
previst dur a terme a mitjà i llarg termini. 
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, Direcció General 
indica que buscar espais alternatius fora de l’IT és complex. 
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En resposta al plantejat per la Secció Sindical d’UGT, Direcció General 
indica que l’IT disposa d’un servei de graduats que cada vegada és més 
potent. 
 
La Secció Sindical de CCOO demana formalitzar un pacte per fer constar el 
compromís manifestat per la Direcció General i la Gerència de l’IT en relació 
a l’estabilitat de la plantilla docent i de suport a la docència. 
 
Gerència indica que per formalitzar un acord cal haver constituït prèviament 
una Mesa de Negociació. A més, assenyala la importància de reiniciar la 
negociació de la NOLA. 
 
La Secció Sindical de CCOO demana que la representació sindical disposi 
d’informació actualitzada i transparent. 
 
Direcció General indica que el dia 3 de febrer està previst un Consell 
Escolar i a la propera reunió informativa s’informarà. 
 

14. Torn obert de paraula 
 

 La Secció Sindical de CCOO comunica que ha observat que quan hi ha 
teatre el bar torna a modificar els preus. 
 
Gerència ho consultarà. 

 
 
 
Barcelona, 24 de febrer de 2017 
 


