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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
 
Data: 14/07/17 
Horari: 12.10-14.00 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 
Sr. Ferran Martínez, 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. 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. Helena Bayo, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Artur García, 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 19 de 

maig de 2017 
 

Un cop aprovada l’acta i el document d’acords assolits, es procedeix a la 
seva signatura per part de tots els assistents. 
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2. Constitució del grup de treball relatiu a l’Oferta Pública d’Ocupació de 
l’IT (primera reunió) 
 
Davant de la petició de la representació sindical, Gerència recorda que està 
a l’espera que el Comitè d’Empresa li comuniqui l’interès o no en reiniciar la 
negociació de la NOLA. En funció d’aquesta resposta procedirà a planificar 
les reunions de la comissió de seguiment de l’OLA i la Mesa de negociació 
de la NOLA. Manifesta la importància de reiniciar el procés de negociació de 
la NOLA. 
 
La presidenta del Comitè d’Empresa comunica que encara no es disposa 
d’una resposta al respecte perquè el Comitè d’Empresa no s’ha pogut 
reunir. 
 
La representació sindical considera que és prioritari constituir el grup de 
treball relatiu a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’IT relativa al personal docent 
i de suport a la docència. 
 
S’acorda constituir el grup de treball relatiu a l’Oferta Pública d’Ocupació de 
l’IT del personal docent i de suport a la docència el dia 8 de setembre a les 
12.00 hores. 
 
Pel que fa a la comissió de seguiment de l’OLA, s’acorda actualitzar-ne els 
seus membres, que d’acord amb els manifestat per les parts, estarà 
formada per: 
Per part de l‘Organisme:  
 Jordi Roig 
 Magda Puyo  
 Francesca Alaminos 

  Per part de la representació sindical: 
 CCOO: Antonio Zarco i dos assessors, Esmeralda Maycas i Pere Jané 
 UGT: Elisenda Castell i dos assessors, Helena Bayo i Ferran Martínez 

 
Al setembre Gerència lliurarà una proposta de calendari de les reunions de 
la comissió de seguiment de l’OLA. 

 
3. Resposta a la petició de retribuir retroactivament els desplaçaments 

entre seus a les dues empleades del MAE adscrites funcionalment als 
centres territorials de Terrassa i Vic, així com al personal docent i de 
suport a la docència que treballa a diverses seus de l’IT 

 
La Secció Sindical de CCOO reclama una resposta a la petició de retribuir 
retroactivament els desplaçaments entre seus a les dues empleades del 
MAE adscrites funcionalment als centres territorials de Terrassa i Vic, així 
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com al personal docent i de suport a la docència que treballa a diverses 
seus de l’IT. 
 
Gerència explica que existeixen dues casuístiques diferenciades, en funció 
de si es tracta d’un desplaçament puntual o sistemàtic. En el cas dels 
desplaçaments puntuals es tramita una comissió de serveis i es cobreixen 
les despeses de transport i, si escau, les dietes. En els casos sistemàtics en 
què el desplaçament forma part del lloc de treball, es remet als pactes 
socials de la Diputació de Barcelona, que estableixen una retribució en 
concepte d’indemnització per a uns col·lectius concrets. S’ha consultat a la 
Corporació si és possible aplicar-ho a altres col·lectius per tal de fer-ho 
extensiu al personal de l’IT i està pendent una resposta al respecte. 
Mantindrà informada a la representació sindical. 
 
La Secció Sindical de CCOO recorda que també es va demanar l’ajut al 
menjar per al personal que es desplaça entre seus.  
 
Gerència indica que l’ajut al menjar està regulat per la normativa de la 
Diputació de Barcelona. 

 
A continuació, s’acorda tractar el punt 5 de l’ordre del dia. 
 
5. Procés de selecció Direccions d'Escoles IT 

 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
que el procés de selecció de les Direccions de l’ESAD, CSD i ESTAE ha 
finalitzat. El de l’EESA/CPD ha quedat desert i, d’acord amb les bases de la 
convocatòria, es nomenarà un/a director/a amb caràcter extraordinari per al 
curs acadèmic 17-18 i està previst convocar un nou procés de selecció de 
cara al curs 18-19. 
 

4. POA 17/18 
 

En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència es 
remet al POA 17-18 aprovat per la Junta de Govern de l’IT al juny. Quan 
s’hagi nomenat el/la director/a de l’EESA/CPD i al seu equip directiu 
s’analitzarà l’impacte en el POA i es realitzaran els ajustaments 
corresponents. Pel que fa al POA del personal de suport a la docència, 
indica que està previst que es tanqui en breu. 
 
La Secció Sindical d’UGT manifesta la importància de resoldre aquest tema 
al més aviat possible per les repercussions laborals que pot comportar. 
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En resposta a la consulta formulada relativa al recurs d’alçada presentat a la 
convocatòria de selecció de director/a de l’EESA/CPD, Gerència indica que 
es tracta d’un procés paral·lel i l’òrgan competent per resoldre’l és la 
Presidència de la Diputació de Barcelona. 
 

6. Jornada lectiva de 19 hores lectives per a docents d’ESO, estat de la 
qüestió 

 
La Secció Sindical d’UGT demana la previsió de l’aplicació de la resolució 
del Departament d’Ensenyament al personal docent d’ESO de l’IT. 
Manifesta que és partidària d’aplicar la jornada lectiva de 19 hores als 
docents d’ESO al curs 17-18. 
 
Gerència es remet a les 18 hores que es van pactar a l’OLA, i indica que atès 
que existeix normativa posterior de rang superior i vinculant, caldria tornar a 
negociar-ho. Per tant, indica que està previst aplicar-ho a partir del curs 18-
19. Recorda que quan es va publicar aquesta resolució el POA 17-18 ja 
estava aprovat. Assenyala que aplicar-ho al curs 17-18 suposaria un 
impacte econòmic important i es remet a les limitacions que estableix la Llei 
de Pressupostos. A més, fa referència a l’impacte organitzatiu que implicaria 
en el POA de l’EESA/CPD.  
 
Davant de la proposta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència analitzarà 
els mecanismes de compensació de la jornada lectiva de 19 hores per als 
docents de l’ESO de l’IT que proposi la representació sindical. 
 

7. Formació prevista per a nou sistema de correu de gmail 
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa que a 
principis de setembre s’activarà el nou sistema de correu Gmail i explica el 
procés de migració de bústies de correu que es realitzarà cap a GSuite. Pel 
que fa a la formació sol·licitada, està previst elaborar un tutorial i si cal es 
disposarà d’assistència personalitzada per part del personal informàtic de 
l’IT. 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica que 
la seguretat d’aquest nou sistema està garantida i fins i tot és superior a 
l’actual. 
 

8. Catàleg de requisits de titulació 
 
A la vista del requeriment de la Secció Sindical d’UGT, Gerència explica que 
està pendent determinar els requisits de titulació de dues assignatures de 
Batxillerat i està previst tancar el catàleg el mes de juliol. Quan disposi del 
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catàleg de requisits de titulació per impartir les diferents matèries en donarà 
trasllat a la representació sindical. 
 

9. Carreres professionals 
 
En resposta a la demanda de la Secció Sindical d’UGT, Gerència es remet 
a la reunió del grup de treball de la Carrera Professional en la que es va 
acordar que es farien propostes de millora als actuals models de CPD i CPI. 
Indica que al setembre lliurarà a la representació sindical una proposta de 
calendari de reunions del grup de treball de la Carrera Professional. 
 

10. Places docents de música i anàlisi musical per a 1r de Batxillerat 
 

La Secció Sindical d’UGT pregunta pel motiu pel de la convocatòria d’una 
borsa de treball de Música. Observa que hi ha personal instrumentista que 
compleix els requisits per impartir aquesta docència, i considera que d’acord 
amb el barem de mèrits de les bases específiques de la convocatòria no 
s’afavoreix al personal intern. 
 
Gerència explica que no és possible una convocatòria de provisió interna, ja 
que per cobrir la docència d’una assignatura cal obrir una convocatòria de 
selecció de POA. No obstant, si es considera convenient es poden modificar 
les bases pel que fa a la valoració de mèrits. Indica que aquesta 
convocatòria correspon a un lloc de personal docent i no de suport a la 
docència, i els empleats interessats que reuneixin els requisits s’hi poden 
presentar.   
 
S’acorda que la representació sindical farà les aportacions que consideri 
convenients al barem de mèrits de les bases de la convocatòria de música 
de Batxillerat. 

 
11. Tot Dansa, organització i pagament dels docents 

 
A la vista del manifestat per la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa de 
les limitacions retributives del personal docent que col·labora en el curs 
Dansa en xarxa. Reforçarà la informació a aquest personal i traslladarà a la 
Direcció del CSD la necessitat de seguir uns criteris en l’assignació 
d’aquestes col·laboracions per tal d’evitar l’arbitrarietat. 
 

12. Cursos autofinançats, consideració d’hores extres 
 
Davant de la proposta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència indica que no 
és possible incloure els cursos autofinançats al POA, es remet a la 
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Instrucció reguladora de l’activitat docent no reglada, aprovada per la Junta 
de Govern de l’IT. 
 

13. Tasques de suport administratiu a les escoles superiors 
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència es remet a la 
fitxa descriptiva del personal auxiliar administratiu. Explica que es va 
demanar a les Direccions de l’ESAD i CSD un informe de les funcions que 
desenvolupa el personal auxiliar administratiu al seu càrrec. Quan disposi 
d’aquest informe en donarà trasllat a la representació sindical.  
La vacant del lloc de Tècnic mitjà de gestió acadèmica de l’ESAD ha 
generat una sobrecàrrega de treball a l’auxiliar administrativa adscrita a 
aquesta escola, a la qual se li ha assignat de forma provisional la tipologia 
de jornada ampliada, d’acord amb la conformitat de l’empleada, per tal de 
compensar aquesta càrrega de treball. Indica que es tracta d’un cas 
excepcional i que es vetlla perquè el personal no realitzi funcions no 
corresponents als seu lloc de treball. 
 

14. Torn obert de paraula 
 

No es proposa cap tema a tractar. 
 

 
Barcelona, 15 de setembre de 2017 
 


