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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 12/04/19 
Horari: 12.10-13.35 hores 
Lloc: Institut del Teatre, Pl. Margarida Xirgu, s/n -  Barcelona 
 
Assistents:  
 
Sr. Jordi Roig, Gerent de l’Institut del Teatre 
Sra. Maria José Fajardo, Cap de la Secció de Desenvolupament i Processos 
 
Sra. Helena Bayo, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Elisenda Castell, 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 
 
Sr. Pere Jané, 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:  
 
Sra. Núria Irene Plana, Coordinadora Acadèmica de l’Institut del Teatre 
 
S’excusen:  
 
Sr. Maxime Iannarelli, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Montserrat Lloret Roca, 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 
 
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 22 de 

març de 2019 
 
S’aprova l’acta i el document d’acords assolits a la sessió del dia 22.03.19.  
 
Així mateix, s’aprova l’acta i el document d’acords assolits a la sessió del 
dia 22.02.19, que va quedar pendent d’aprovació a l’anterior reunió. 
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En referència a l’esmena introduïda en el punt 5 de l’acta de la sessió del 
dia 22.02.19, que es transcriu literalment a continuació “Darrerament per a 
l’assignació de la lectivitat s’havia interpretat l’aplicació de l’antiguitat des de 
la interinitat fins a provisió i a partir del curs 2019/20 es proposa interpretar 
que aquesta aplicació sigui de l’antiguitat acumulada”, la Secció Sindical de 
CCOO demana fer constar en l’acta de la present reunió que el criteri de 
l’assignació de la lectivitat segons l’antiguitat des de la interinitat fins a 
provisió es venia aplicant des de l’any 2007. 
 
Un cop aprovades ambdues actes i documents d’acords assolits, es 
procedeix a la seva signatura per part de tots els assistents. 
 
Tot seguit, Gerència es remet a les eleccions sindicals del personal 
funcionari de la Diputació de Barcelona realitzades el 10 d’abril de 2019. 
Agraeix la participació dels sindicats presentats i felicita a la Secció Sindical 
de CCOO pels resultats obtinguts. Valora molt positivament l’elevada 
participació que hi ha hagut tant a la Corporació com a l’IT. 
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència consultarà 
a la Diputació de Barcelona si es poden exposar al tauler d’anuncis de l’IT 
els resultats globals i/o parcials obtinguts en les eleccions sindicals del 
personal funcionari de la Diputació de Barcelona realitzades el 10 d’abril de 
2019. 

 
A continuació, es procedeix a tractar el punt 3 de l’ordre del dia a l’espera que 
s’incorpori la Coordinadora Acadèmica de l’IT per informar del punt 2. 
 
3. PAMO: estat de la qüestió. Llistat d'admesos i exclosos, dates... 

 
En resposta a la petició de la representació sindical, Gerència informa que 
avui ha sortit publicat al DOGC la llista provisional d’aspirants admesos/es i 
exclosos/es, el nomenament dels tribunals qualificadors i el dia, hora i lloc 
d’inici de la fase d’oposició de l’OPO 2017 de l’IT. Aquesta informació està 
exposada al tauler d’anuncis de l’IT. El dia 23 d’abril s’inicia la fase 
d’oposició amb la prova de llengua castellana i, d’acord amb el calendari 
previst, el procés d’OPO 2017 de l’IT finalitzarà al juliol. 
 
La representació sindical demana assistir als tribunals qualificadors com a 
observadors del procés, com en anteriors convocatòries de PAMO. 
 
Gerència informa que segons el TREBEP l’assistència dels membres dels 
òrgans seleccionadors ha de ser a títol individual i no es pot assistir en cap 
representació, per tant, l’assistència de les seccions sindicals no està 
prevista. Es remet a la composició dels actuals tribunals, en els que hi ha 2 
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membres de l’EAPC i està prevista l’assistència d’assessors amb veu però 
sense vot. Consultarà a la Diputació de Barcelona si la representació sindical 
pot assistir als tribunals qualificadors de l’OPO 2017 de l’IT com a 
observadors del procés. 
 

A continuació, es procedeix a tractar el punt 2 de l’ordre del dia. 
 

2. POA 2019/20 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, la Coordinadora 
Acadèmica informa de l’estat d’elaboració del POA 2019-20. Comunica que 
s’han hagut de refer els horaris de l’ESAD a causa del trasllat del primer 
curs de Terrassa a Barcelona. Tot i que encara manca informació respecte 
al POA 2019-20, per tal de poder tramitar al juliol els decrets de contractació 
laboral que se’n deriven, s’ha considerat adient portar l’aprovació del POA 
2019-20 a la Junta de Govern de l’IT de juny i posteriorment es faran les 
modificacions que calguin. 
 
La Secció Sindical de CCOO pregunta en quins espais s’encabirà el trasllat 
del primer curs de l’ESAD a Barcelona, en concret, manifesta la 
preocupació per l’afectació que pot suposar pel CPD. 
 
La Coordinadora Acadèmica manifesta que encara s’està fent l’assignació 
d’espais i quan es disposi del conjunt d’informació del POA s’analitzaran les 
necessitats d’espais de les escoles. Indica que es prioritzaran els criteris de 
POA. 
 
La Secció Sindical de CCOO planteja les afectacions laborals que pot 
comportar la reestructuració de l’ESAD i recorda que la representació 
sindical de l’IT ja ho va advertir. Demana que Gerència ho traslladi a la 
Direcció General de l’IT. 
 
La Secció Sindical d’UGT manifesta la importància de disposar del POA 
2019-20 al més aviat possible per analitzar-lo. 
 
Gerència indica que, com és habitual, quan s’hagi aprovat el POA 2019-20 
per la Junta de Govern de l’IT es traslladarà a la representació sindical. 
Proposa esperar a disposar del POA per analitzar el plantejat. 
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4. Paga de productivitat dels treballadors/es laborals, estat de la qüestió 
(ex. assiduïtat) 
 
Davant de la consulta de la representació sindical, Gerència explica que la 
paga de productivitat del personal funcionari de la Diputació de Barcelona 
està en funció de l’avaluació del desenvolupament que es realitza 
mitjançant el QAD. Pel que fa al personal laboral docent i de suport a la 
docència de l’IT, estava pendent determinar com aplicar aquesta paga ja 
que aquests col·lectius no disposen d’un sistema d’avaluació del 
desenvolupament. Proposa elaborar un instrument avaluador del personal 
docent i de suport a la docència de l’IT amb la implicació de les direccions 
de les escoles. Mentre s’elabora aquest instrument, comunica que aquest 
any s’ha considerat que el conjunt de personal docent i de suport a la 
docència té una valoració favorable i se li farà efectiva la paga de 
productivitat a l‘abril, conjuntament amb la del personal funcionari. 
 
La Secció Sindical de CCOO recorda que en reunions anteriors ja va posar 
de manifest la necessitat de dotar-se d’un instrument avaluador per tal de 
garantir aquesta paga al personal docent i de suport a la docència de l’IT.  
 
La Secció Sindical d’UGT proposa utilitzar de referència els models 
d’avaluació de la Carrera Professional del Personal docent (CPD) i de 
suport a la docència (CPI) de l’IT. 
 
Gerència expressa la necessitat de disposar d’aquest instrument avaluador 
del personal docent i de suport a la docència de l’IT per aplicar la paga de 
productivitat de l’any vinent. 
 

5. Vaga 8 de març: dades de participació 
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
de les dades de seguiment de la vaga a l’IT el 8 de març de 2019.  
Van seguir la vaga 35 persones (28 dones i 7 homes), la qual cosa suposa 
un seguiment d’un 9,43 %. Enviarà aquesta informació a la representació 
sindical de l’IT. 

 
6. Trasllat de l'ESAD de la seu de Terrassa a Barcelona. Situació actual, 

previsió actuació 
 
Davant del requeriment de la representació sindical, Gerència informa de 
del mal estat de l’edifici de Bombers del Centre Territorial del Vallès. 
Comunica que està previst traslladar el primer curs de l’ESAD a Barcelona 
a partir del curs 2019-20 i està pendent decidir on ubicar l’ESTAE. S’ha 
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encarregat una diagnosi de l’edifici i s’ha apuntalat com a mesura 
preventiva. Considera prioritari mantenir la seguretat a l’edifici. 
 
La Secció Sindical d’UGT manifesta que la seguretat és prioritària i cal 
garantir-la en tot moment.  
 
 
La Secció Sindical de CCOO es remet a l’impacte laboral que pot suposar 
el trasllat de l’ESAD a Barcelona.  
 
Gerència proposa esperar a disposar de la diagnosi per valorar les diverses 
alternatives.  
 

7. Consulta a la Diputació sobre l'ordre de prelació a les borses de treball 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa que, 
d’acord amb el que es va acordar a l’anterior reunió, s’ha consultat a la 
Diputació de Barcelona com estableix l’ordre de prelació de les borses de 
treball en les que hi ha aspirants exempts de fer les proves per provenir 
d’anteriors borses de treball. La resposta obtinguda per part de la 
Corporació ha corroborat que l’IT actua correctament. 
Tot seguit, explica que la Corporació estableix ordre de prelació en les 
borses de treball per a cobrir llocs de treball similars, com és el cas dels 
auxiliars administratius. En les borses de treball per a cobrir llocs de treball 
diversos, no s’estableix ordre de prelació i es seleccionen els aspirants 
segons el perfil requerit, com per exemple el cas de la borsa de treball 
d’informàtics que contempla la possibilitat de fer entrevistes en funció del 
perfil requerit. 
 
La Secció Sindical d’UGT és partidària de constituir borses de treball 
segons perfil per a cobrir diverses especialitats i regular-ho a les bases de la 
convocatòria corresponent.  
 
La Secció Sindical de CCOO es manifesta contrària a aprovar borses de 
treball sense ordre de prelació. 

 

Gerència convocarà la reunió pendent amb la Direcció General de l’IT per 
tractar el tema del criteri de l’ordre de prelació de les borses de treball a 
l’IT. 
 

8. Torn obert de paraula 
 

 En resposta a la demanda de la Secció Sindical de CCOO, en relació a 
una activitat de suport a la docència a Vic pendent de retribuir, Gerència 
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indica que mirarà de buscar una solució. Recorda el procediment a 
seguir ens aquests casos mitjançant la tramitació de la corresponent 
comissió de serveis. 
 

 La Secció Sindical de CCOO reclama l’accés del personal de l’IT a 
l’espai web “la meva intradiba”. Recorda que s’ha sol·licitat en diverses 
ocasions l’accés a l’espai personal, el qual continua pendent.  
 
Gerència comunica que es resolgui aquest tema, ja que amb 
l’administració electrònica serà necessari tenir accés a moltes de les 
aplicacions de la intradiba. 
 

 
Barcelona, 17 de maig de 2019 
 


