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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 15/09/17 
Horari: 12.15-13.45 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 
 
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 
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 
 
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 14 de 

juliol 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. 
 

2. Oferta Pública d’Ocupació (OPO)  
 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència traslladarà en 
format digital, a través de la carpeta comuna, la informació lliurada a la 
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reunió del Grup de treball de l’OPO de personal docent i de suport a la 
docència de l’IT, que inclou les places per a l’any 2017 i una previsió per als 
anys 2018, 2019 i 2020. Indica que aquesta previsió no inclou la proposta 
de places adscrites a les escoles superiors i s’adaptarà en funció de les 
necessitats que es generin. Recorda que es va establir un termini de 10 dies 
perquè la representació sindical fes les propostes que considerés 
convenients i resta pendent una resposta al respecte. Observa que aquest 
termini finalitza el dia 18 de setembre de 2017. 
 
La representació sindical proposa centrar-se ara en l’anàlisi de la proposta 
d’OPO per a l’any 2017. 
 
En resposta a les consultes de la Secció Sindical de CCOO respecte al 
nombre de places de personal instrumentista, Gerència indica que la 
proposta ha estat consensuada amb el Coordinador d’instrumentistes i 
estan previstes 2 places, 1 de pianista i 1 de guitarrista. No obstant, la 
representació sindical pot fer les propostes que consideri. 
Pel que fa a les places de l’ESTAE, Gerència informa que corresponen a 
l’equip directiu de l’escola.  
 
S’acorda ampliar el termini perquè la representació sindical faci les 
aportacions que consideri adients a la proposta d’OPO de personal docent i 
de suport a la docència per a l’any 2017, establint com a data límit per a 
donar una resposta el dia 22 de setembre de 2017. 
 

3. Substitucions amb data de finalització a 30 de juny amb curs complet 
 

La Secció Sindical d’UGT demana els motius de la modificació de la data de 
finalització dels contractes vinculats a les substitucions de l’equip directiu de 
l’EESA/CPD, que en lloc de finalitzar el 31 de 2018, com el curs acadèmic, 
finalitzen el 30 de juny de 2018. 
 
Gerència explica que es va considerar apropiat modificar aquesta data per 
tal que els propers equips directius s’incorporin a 1 de juliol i puguin 
preparar el curs acadèmic. En aquest sentit, es va recollir a les bases dels 
processos de selecció de les actuals direccions de les escoles, segons les 
quals els mandats finalitzen a 30 de juny. En el cas de l’EESA/CPD, donat 
que el procés de selecció va sortir desert, d’acord amb les bases, s’ha fet un 
nomenament extraordinari per al curs acadèmic 17-18, el qual finalitza el 30 
de juny de 2018, i en conseqüència, les contractacions vinculades a les 
substitucions de l’equip directiu corresponent s’han formalitzat fins a 
aquesta data. 



Plaça Margarida Xirgu, s/n  
08004 Barcelona 
Tel. 932 273 900 · Fax 932 273 939 
i.teatre@institutdelteatre.cat 
www.institutdelteatre.cat 

 

 3/5

 
La representació sindical considera poc pràctic a nivell acadèmic la 
finalització dels equips directius a 30 de juny. 
 
Gerència manifesta la voluntat de regularitzar la situació contractual dels/de 
les empleats/ades substituts/es de l’equip directiu de les escoles que finalitzen 
a 30 de juny. 
 

4. Concurs POA docent Música Batxillerat 
 

Davant de la urgència manifestada per la Secció Sindical d’UGT de cobrir 
aquesta assignatura, Gerència comunica que està previst formalitzar un 
contracte d’urgència fins a la resolució de la convocatòria. 
 
D’acord amb l’expressat per la Secció Sindical d’UGT, Gerència confirma 
que, seguint la praxi habitual en aquests casos, quan Gerència rebi la 
proposta de contractació per part de l’escola, verificarà el compliment dels 
requisits i de la prelació sobre el criteri d’antiguitat. 

 
5. Diputació, informe de la sindicatura de comptes 

 
La Secció Sindical d’UGT demana informació al respecte i en relació a les 
conseqüències que pot comportar per l’IT. 
 
Gerència comunica que no ha rebut cap informació al respecte per part de 
la Corporació i indica que l’afectació dependrà del tema del què es tracti. 
Mantindrà informada a la representació sindical. 
 

6. Requisits de titulació pendent 
 

D’acord amb la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa que 
només queda pendent determinar els requisits de titulació de l’assignatura 
Emprenedoria de Batxillerat i en breu es disposarà de la versió definitiva del 
catàleg. 
 
La Secció Sindical de CCOO s’interessa pel requisit de titulació de les 
places d’instrumentista en les convocatòries d’OPO. 
 
Gerència indica que es requerirà el que estableix la normativa, en el cas 
plantejat la titulació corresponent al Grup A, subgrup A2. Quan es disposi de 
les bases reguladores de la convocatòria d’OPO del 2017 es donarà trasllat 
a la representació sindical. 
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7. Informe de les funcions que desenvolupen el personal auxiliar 
administratiu ESAD, CSD, pendent 
 
Davant del requeriment de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa de la 
cobertura de la vacant generada a l’ESAD mitjançant el canvi d’adscripció 
d’una empleada que estava adscrita a la Unitat Jurídica i Procedimental. El 
nou equip directiu de l’ESAD està distribuint les tasques entre els dos 
efectius dels que disposa en funció del lloc de treball, un dels quals es 
d’auxiliar administratiu. Quan disposi d’aquest informe en donarà trasllat a la 
representació sindical. 
 

8. Informació sobre el Pressupost 2018 
 

Gerència informa que la Diputació de Barcelona ha avançat l’elaboració del 
pressupost 2018. Està previst que el pressupost 2018 de l’IT s’aprovi a 
l’octubre per la Junta de Govern i pel Consell General de l’IT i al novembre 
pel Ple de la Corporació. Tot seguit, informa del pressupost 2018 de l’IT, que 
comporta un creixement de l’1,9 %, bàsicament provinent del Capítol I, 
seguint amb el creixement pressupostari dels darrers anys. Quan s’hagi 
aprovat el pressupost 2018 informarà a la representació sindical. 
  

9. Plantilla docent i de suport docència per al curs 2017/2018 
 
Gerència informa de les dades globals de la plantilla docent i de suport a la 
docència prevista per al curs acadèmic 17-18 i de la seva evolució. Assenyala 
el creixement respecte a l’actual curs acadèmic.  
 
Davant del plantejament de la Secció Sindical de CCOO, respecte al serveis 
professionals, Gerència explica que aquesta figura està contemplada a 
l’OLA i acotada a unes activitats concretes. Atesos els ensenyaments 
artístics que s’imparteixen a l’IT, és necessari comptar amb la col·laboració 
de professionals especialistes. Indica que si es considera convenient es pot 
analitzar en la comissió de seguiment de l’OLA o en la negociació de la 
NOLA. Traslladarà a la representació sindical el dictamen aprovat per la 
Junta de Govern de l’IT que regula els contractes de serveis professionals. 
 

10. Programació de Grups de treball i comissions diverses 
 

Gerència informa de la previsió de reunions de la comissió de seguiment de 
l’OLA i del grup de treball de CPD/CPI. 
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11. Pla de formació 
 

Gerència informa del Pla de formació de l’IT i de la seva dotació 
pressupostària l’any 2017, que és de 40.000 €, als qual se’ls ha d’afegir la 
quantitat que la Diputació de Barcelona assigna en virtut dels pactes socials, 
que aquest any ha sigut de 10.700 €.  
Tot seguit, informa dels cursos realitzats fins a la data, amb un total de 80 
cursos amb un cost de 15.500 €. Facilitarà a la representació sindical a 
través de la carpeta comuna la relació de la formació realitzada l’any 2017 
fins a la data. 
 

12. Torn obert de paraula 
 

 Davant de la reclamació de la Secció Sindical de CCOO d’una resposta en 
relació a la petició de retribuir retroactivament els desplaçaments al 
personal que treballa a diverses seus de l’IT, Gerència indica que encara 
s’està analitzant i, per tant, no disposa d’una resposta al respecte. Recorda 
que en el cas del personal PAS si es sol·licita es paguen les despeses 
de transport. Mantindrà informada a la representació sindical. 
 

 En resposta a la demanda de la Secció Sindical d’UGT, pel que fa a la 
compensació de les 19 hores per al personal docent de l’ESO, Gerència 
recorda que a l’anterior reunió es va acordar que la representació sindical 
proposaria mecanismes de compensació. 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència facilitarà a 
la representació sindical una relació nominal i quantificada de les 
persones afectades. 
 

 D’acord amb l’exposat per la Secció Sindical d’UGT, que demana que es 
substitueixi el conserge adscrit per les tardes a l’EESA/CPD quan aquest 
estigui absent per tal de garantir una adequada atenció a l’alumnat, pares i 
professorat, Gerència analitzarà si és possible reforçar el servei de 
consergeria de l’EESA/CPD en períodes concrets de vacances i 
permisos.  
 
 

 
Barcelona, 20 d’octubre de 2017 
 


