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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 28/10/16 
Horari: 12.10-13.00 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 
Sra. Montserrat Vellvehi, representant de la secció sindical d’UGT 
 
Sr. Artur García, 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: 
 
Sr. Jaume Ayza, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Montserrat Lloret, 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 16 de 

setembre 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. Provisió del lloc de Director/a d’IT Dansa 
 

Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència comunica 
que la convocatòria de provisió del lloc de Director/a d’IT Dansa la tramitarà 
la Diputació de Barcelona. Pel que fa als terminis no es disposa 
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d’informació. Insistirà perquè es convoqui aquest any però depèn del que 
estableixi la Corporació. 
 
La Secció Sindical de CCOO proposa consultar la previsió d’aquesta 
convocatòria a través de la Secció Sindical de CCOO de la Diputació de 
Barcelona. 
 

3. Convocatòria POA 21/16-17 
 
D’acord amb el requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
informa que, davant del manifestat per la representació sindical, aquesta 
convocatòria s’ha aturat a l’espera de rebre l’informe de la Direcció de 
l’Escola i prendre una decisió al respecte.  
 
La representació sindical demana els motius d’aquesta convocatòria donat 
que no es tracta d’una nova unitat de perfil i es remet al que estableix l’OLA 
 
Gerència indica que seguint la praxi habitual en aquests casos, s’ha 
sol·licitat un informe al Director de l’ESTAE, el qual considera que no 
disposa, entre la plantilla docent de l’Escola, de la nova unitat de perfil. Es 
remet als criteris d’elaboració del POA 16-17 aprovats i indica que l’OLA 
estableix per al Professional Especialitzat un màxim de 6 hores lectives 
setmanals. Davant la insistència de la secció sindical sobre el fet que l’acta 
de desplegament de l’OLA elimina aquesta limitació, i del fet que no consta 
a la Gerència, es revisarà l’establert per l’OLA i l’acord de desplegament de 
l’OLA. 
 
La Secció sindical de CCOO fa referència al canvi de relació contractual 
d’un  treballador de l’ESTAE, que ha passat d’un contracte d’interinitat fins a 
la provisió o amortització de la plaça a un contracte d’obra o servei, a causa 
de la no renovació del seu nomenament com a coordinador. Pregunta si 
s’ha amortitzat aquest lloc de treball. 
 
Gerència indica que aquest lloc de treball actualment està vacant. Recorda 
que la no renovació del nomenament d’aquest empleat com a coordinador 
va comportar la reducció de la seva lectivitat i conseqüentment el canvi de 
règim contractual.  
 

4. Número(s) de patronal de l’OA Institut del Teatre 
 

En resposta a la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
consultarà si és possible unificar els números de patronal i informarà a la 
representació sindical. 
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5. Llistat pendent d’assignatures que poden ser impartides sense 

titulació. Estat de la qüestió 
 

Davant del requeriment de la Secció Sindical d’UGT, respecte de 
l’esborrany de catàleg de requisits per impartir les diferents assignatures 
pendent, Gerència comunica que manca informació per part d’alguna escola 
i s’ha concedit un termini fins el dia 18 de novembre. Quan es disposi 
d’aquesta informació es donarà trasllat a la representació sindical de 
l’esborrany de catàleg de requisits per impartir les diferents assignatures . 
 

6. Publicitat de les places dels concursos POA. Estat de la qüestió 
 

La Secció Sindical d’UGT insisteix en la necessitat de reforçar la difusió de 
les convocatòries de POA atesa la baixa partició. 
  
Gerència es remet al procés de regularització de mailings iniciat a l’IT, el 
qual, entre altres temes, incorpora en el de contactes externs la difusió de 
les convocatòries de selecció de personal docent. 
 

7. Homogeneïtzació de la informació horària dels docents (permanència 
de càrrecs, etc.) 
 
Davant del plantejat per la Secció Sindical d’UGT, en relació a la necessitat 
d’homogeneïtzar els horaris del personal docent pel que fa al seu format i 
informació que contenen, Gerència traslladarà aquesta petició a la 
Coordinació Acadèmica. 
 

8. Complements càrrecs acadèmics escoles professionals 
 
Gerència informa que s’ha detectat un desajustament en l’import dels 
complements dels càrrecs acadèmics de les escoles professionals des del 
2012. Es remet a l’acord adoptat per la Mesa General de matèries comunes 
de la Diputació de Barcelona l’any 2012, en el sentit de retribuir aquests 
càrrecs en 14 pagues, en lloc de les 12 en què es venien retribuint. Està 
previst regularitzar-ho a la nòmina del mes de novembre amb efectes 
retroactius des de l’any 2012. S’ha identificat tots els casos afectats, als 
quals es notificarà l’acord adoptat. 
 

9. Pla d’Estabilitat 
 
Gerència informa del Pla d’Estabilitat del personal interí aprovat a la 
Diputació de Barcelona, que és d’aplicació als seus Organismes Autònoms. 
Està previst normalitzar la situació del personal interí de l’IT amb 
nomenaments de durada determinada, així com els casos es generin, en 
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base als requisits establerts. S’ha consultat com procedir en els casos en 
els què s’hagi sol·licitat anteriorment a l’adopció de l’acord la provisió del 
lloc de treball i està pendent una resposta per part de la Corporació. 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència donarà trasllat a 
la representació sindical de la relació del personal interí de l’IT afectat pel 
Pla d’Estabilitat. 
 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica 
que el Pla d’Estabilitat no incideix en la provisió del lloc de Director/a d’IT 
Dansa de l’IT, en no tractar-se d’una plaça, sinó d’un lloc de treball. 
 

10. Procediment de control horari 
 
Gerència recorda que s’està treballant per implementar a l’IT un sistema de 
la gestió presencial de tot el personal (docent i PAS). Es remet al manifestat 
reiteradament per la Sindicatura de Comptes respecte a la necessitat de 
disposar d’aquest mecanisme. L’IT utilitza diversos mecanismes que 
permeten fer un seguiment de l’acompliment horari però en el cas del 
personal docent és complex i actualment només es comuniquen les 
incidències. Mentre no es disposi d’un sistema automatitzat, es sol·licitarà a 
les Direccions de les escoles que emetin un informe mensual 
independentment de si hi ha hagut o no incidències.  
 
La Secció Sindical de CCOO qüestiona si les Direccions de les escoles 
disposen de mecanismes objectius per dur-ho a terme. 
 
La Secció Sindical d’UGT considera que aquesta tasca pot suposar que 
s’interpreti com una acció fiscalitzadora i demana que es facilitin les 
mateixes eines a les escoles. 
 
Gerència indica que el seguiment de l’acompliment horari del personal 
docent és una de les competències de les Direccions de les escoles. Es 
tracta d’un tema d’organització interna de cada escola i li consta que 
disposen de mecanismes per dur-ho a terme. 
 

11. Torn obert de paraula 
 

 En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència explica 
que el cens de les eleccions sindicals s’elabora en base al personal laboral 
d’alta a l’IT.  

 
 
Barcelona, 18 de novembre de 2016 
 


