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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 15/11/19 
Horari: 12.10-14.20 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. Elisenda Castell, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Montserrat Lloret Roca, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Ferran Martínez, representant de la secció sindical d’UGT 
 
Sr. Maxime Iannarelli, representant de la secció sindical de CCOO 
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: 
 
Sra. Helena Bayo, 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: 
 
Gerència afegeix una prèvia a l’ordre del dia de la present reunió: 
 
 Canvi data reunió informativa del mes de desembre: Gerència es remet a 

la proposta de canvi de data de la reunió informativa prevista el 13 de 
desembre. 
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S’acorda que la propera reunió informativa tindrà lloc el dia 19 de desembre 
a les 10 hores. 

 
Tot seguit, es procedeix a tractar els punts de l’ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta i acords corresponents a les sessions de maig, 

juny i juliol de 2019 
 
S’aproven les actes i els documents d’acords assolits a les sessions dels 
dies 17.05.19, 14.06.19 i 16.07.19. 

 
A continuació, s’acorda tractar conjuntament els punts 2 i 3 per estar 
relacionats. 
 
2. POA actualitzat 
3. POA 2019-20, estat de la qüestió i aplicació del protocol d'acollida 

contractual 
 

Davant de la consulta de la Secció Sindical d’UGT, en relació a la situació 
del POA 19-20 i les queixes originades a conseqüència de les reduccions 
de jornada en el CPD, la Coordinació Acadèmica es remet al POA 19-20 
aprovat i comunica que no hi ha cap novetat al respecte, excepte 
substitucions sobrevingudes de personal en situació de baixa mèdica.   

 
Pel que fa al protocol d’acollida contractual que es va demanar, Gerència 
indica que quan es disposi d’un esborrany es farà arribar a la representació 
sindical de l’IT per a què facin les propostes que considerin adients. Es 
preveu que es comenci a aplicar en el curs acadèmic 20-21. Proposa que 
mentre no es disposi d’aquest protocol, els dubtes o consultes es facin a 
arribar a Recursos Humans o a la Coordinació Acadèmica, en funció de si 
es tracta d’un tema laboral o acadèmic. 

 
A continuació, comunica que està previst que la Junta de Govern de l’IT del 
desembre aprovi el dictamen que regula els criteris i directrius d’elaboració 
del POA 20-21. Aquest any s’ha avançat el calendari d’elaboració del POA 
amb l’objectiu d’avançar l’aprovació del POA 20-21. 

 
La Secció Sindical de CCOO insisteix en què considera que el POA 19-20 
està mal gestionat i incompleix els acords laborals. 

 
A continuació, es procedeix a tractar conjuntament els punts 4 i 15 per estar 
relacionats. 
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4. PAMO 2018 i 2019, previsió de calendari 
15. Comunicat de la Presidència Delegada de l'Àrea de RRHH de la 

Diputació de Barcelona, en relació als PAMO 
 

Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, pel que fa al PAMO 
2018 Gerència informa que la Direcció General i la Coordinació Acadèmica 
estan valorant la possibilitat de modificar les places incloses a l’Oferta 
Pública 2018 de personal laboral docent i de suport a la docència de l’IT. 
En cas que es modifiqui, s’informarà a la representació sindical per tal 
d’adoptar un acord al respecte. Pel que fa al PAMO 2019, farà arribar a la 
representació sindical de l’IT una proposta d’Oferta Pública 2019 de 
personal laboral docent i de suport a la docència de l’IT per tal d’adoptar un 
acord al respecte. 
 
La Secció Sindical de CCOO es remet al correu electrònic enviat per l’Àrea 
de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona relatiu a la nota conjunta de la Corporació i les seccions sindicals 
de CCOO, UGT i I-CSC sobre l’execució de les ofertes públiques de la 
Diputació de Barcelona, les quals s’han aturat.  
 
Gerència informa que aquest acord no és aplicable al personal dels 
organismes autònoms i l’IT ha d’adoptar un acord amb la representació 
sindical de l’IT respecte a l’execució de l’Oferta Pública del personal laboral 
docent i de suport a la docència de l’IT. 
 
La Secció Sindical de CCOO és partidària d’alinear-se amb la Diputació de 
Barcelona i aturar l’execució de l’Oferta Pública de personal laboral docent i 
de suport a la docència de l’IT fins que es disposi de la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació a la consolidació i 
estabilització del personal interí. Recorda que anteriorment la Secció 
Sindical de CCOO va proposar que el personal docent i de suport a la 
docència de l’IT que hagués superat un procés de selecció anterior a l’any 
2015 només hagués de passar una valoració de mèrits. 
 
La Secció Sindical d’UGT considera que cal analitzar aquest tema, així com 
informar al personal afectat i valorar el que és més convenient per a aquest 
personal. 
 
Gerència proposa aprovar l’Oferta Pública 2019 de personal laboral docent 
i de suport a la docència de l’IT i posteriorment decidir sobre l’execució de 
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l’Oferta Pública 2018 i 2019 de personal laboral docent i de suport a la 
docència de l’IT. 
 
S’acorda que Gerència enviarà a la representació sindical de l’IT una 
proposta d’Oferta Pública 2019 de personal docent i de suport a la 
docència de l’IT per tal d’aprovar-la abans de finalitzar aquest any. 
Posteriorment, es valorarà la idoneïtat d’aturar o no l‘execució de l’Oferta 
Pública 2018 i 2019 de personal laboral docent i de suport a la docència de 
l’IT i si  escau s’adoptarà un acord al respecte. 
 

5. PAMO 2017, resultats i incidències 
 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
de la resolució del PAMO 2017. Han quedat 3 places desertes i s’han 
presentat 2 recursos, un a la convocatòria L03 i l’altre a la convocatòria 
L11. Així mateix, algun/a aspirant ha demanat els criteris de valoració. No 
hi ha hagut cap més incidència. 
 

6. Llistat de substitucions (substitucions de fixos per fixos, 
substitucions docents que no respecten el perfil) 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència lliurarà a la 
representació sindical de l’IT els contractes laborals corresponents al 
personal docent substituït que consten en el llistat que es va facilitar a la 
representació sindical de l’IT.  
 

7. Ajuts socials per edat 
 
D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica 
que està previst enviar un comunicat informatiu relatiu als ajuts socials per 
edat.  
 

8. Planning d'ubicacions d'activitats a la seu de Barcelona 
 

La Secció Sindical de CCOO pregunta per la situació al Centre del Vallès i 
el trasllat de l’ESAD a la seu de Barcelona.  
 
La Secció Sindical d’UGT es remet als inconvenients que suposa la 
ubicació de la totalitat de l’ESAD a Barcelona per la manca d’espais. 
 
Gerència recorda que estava previst el retorn de l’ESAD a Barcelona el 
curs 2020-21 però degut a la situació sobrevinguda al Centre Territorial del 
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Vallès s’ha hagut d’avançar aquest trasllat. Indica que per a l’adscripció a la 
Universitat es requereix que l’ESAD s’ubiqui a Barcelona. Informa de la 
reunió prevista amb l’Ajuntament de Terrassa per valorar les diverses 
solucions al Centre Territorial del Vallès. Cal tenir en compte les 
necessitats de l’activitat que es desenvolupa al centre, que dependran del 
projecte acadèmic de futur. Es mantindrà informada a la representació 
sindical de l’IT. 
 

9. Protocol d'accés a les aules 
 

La Secció Sindical de CCOO reclama el protocol d’accés a les aules de l’IT, 
que forma part del temari de subaltern de l’IT del PAMO. 
 
Gerència enviarà per correu electrònic a la representació sindical de l’IT el 
protocol d’accés a les aules de l’IT i el penjarà a la web de l’IT.  
 

10. Control horari dels mesos: maig, juny, juliol i agost 
 

La Secció Sindical de CCOO reclama la informació sol·licitada relativa al 
control horari corresponent als mesos de maig a octubre. Pregunta pel 
mecanisme de control horari utilitzat a l’IT actualment i es remet a 
l’obligació que estableix la llei. 
 
Gerència explica el procediment actualment utilitzat a l’IT per al control de 
l’assistència i comunica que està previst implementar un sistema 
automatitzat. Així mateix, s’està treballant en la creació d’un espai personal 
de l’empleat/ada, que permetrà l’automatització de la gestió dels dies de 
vacances i permisos. Analitzarà les diverses alternatives i a la propera 
reunió informativa Gerència proposarà un sistema de control horari per tal 
de consensuar-lo amb la representació sindical de l’IT. Demana la 
col·laboració de la representació sindical de l’IT per tal de sensibilitzar al 
personal. 
 

11. Excedències: normativa per als contractats laborals 
 

En resposta al requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
informa que, d’acord amb el que es va acordar a l’anterior reunió, s’ha 
tornat a fer la consulta a la Diputació de Barcelona sobre la normativa que 
aplica en relació a la reincorporació del personal laboral en situació 
d’excedència i confirma que per a reincorporar-se cal passar un nou concurs 
de provisió intern. Es remet a la normativa d’aplicació, la qual facilitarà a la 
representació sindical de l’IT. 
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12. Llistat d'interinatges fins provisió a data 01/09/19 

 
D’acord amb la sol·licitud de la Secció Sindical de CCOO, Gerència lliura a 
la representació sindical de l’IT el llistat d’interinatges fins a provisió 
sol·licitat. 

 
13. Modificacions RLLT 

 
 La Secció Sindical de COO comunica que no cal tractar aquest punt.  

 
14. Administracions que donen suport econòmic al batxillerat a l'IT 

 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa de 
la subvenció del Departament d’Educació per a l’ESO i batxillerat. Facilitarà 
a la representació sindical de l’IT les xifres de la última subvenció rebuda. 

 
Tot seguit, s’acorda tractar conjuntament els punts 16 i 17 per estar relacionats. 
 
16. Administració i protecció de dades del G Suite 
17. Llistat de persones que tenen les claus com a administradors del       

G Suite 
 

Davant del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència es remet 
a la migració del correu electrònic de l’IT que es va fer l’any 2017 de 
l’outlook al G Suite. Informa que l’IT utilitza l’opció de gestió acadèmica, 
que és gratuïta i es contracta mitjançant un contracte virtual. Explica que 
els administradors gestionen els comptes d’usuaris. Pel que fa als 
calendaris, els administradors tenen accés als calendaris corporatius. Els 
usuaris poden configurar els calendaris corporatius per ser compartits o no 
amb altres usuaris i poden configurar un calendari propi al que només pot 
accedir l’usuari. Indica que revisarà les condicions que consten a google en 
relació al contracte i permisos dels administradors del G Suite. 

 
18. QAD docent, estat de la qüestió 

 
La Secció Sindical d’UGT demana informació sobre l’estat d’aquest tema. 
 
Gerència recorda que la paga de productivitat del personal funcionari 
actualment està en funció del desenvolupament del/de la treballador/a que 
s’avalua a través del QAD. Recorda la necessitat de dotar-se d’un sistema 
avaluador per al personal vinculat a la docència de l’IT. Tal com es va 
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acordar, està previst adaptar provisionalment el QAD mentre l’IT es dota 
d’un sistema avaluador propi per al personal vinculat a la docència. Farà 
una proposta de QAD per al personal vinculat a la docència. 
 
La Secció Sindical de CCOO expressa que fa temps ja va plantejar la 
necessitat de dotar-se d’un sistema d’avaluació del personal vinculat a la 
docència per poder fer efectiva la paga de productivitat. 

 
19. Informació de la proposta de pressupost per a l'any 2020 

 
Gerència informa del Pressupost per a l’any 2020 aprovat per la Junta de 
Govern i el Consell General de l’IT, que s’ha elevat al Ple de la Diputació de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. En general, valora 
positivament el pressupost 2020 donat que suposa un increment respecte 
al del 2019. Enviarà a la representació sindical de l’IT el pressupost 2020 
aprovat inicialment per la Junta de Govern i el Consell General de l’IT. 
 
La Secció Sindical de CCOO pregunta si el pressupost 2020 preveu la CPD 
i CPI. 
 
Gerència indica que la CPD i CPI no estan incloses en el Pressupost 2020 
donat que es va acordar suspendre les convocatòries de CPD i CPI 2010-
2015 a l’espera de disposar del nou model de Carrera Professional. 
 
La representació sindical comunica que a la reunió prevista la propera 
setmana de la Comissió Tècnica de Carrera Professional de l’IT faran una 
proposta respecte a la CPD i CPI. 
 
Davant de la consulta de la representació sindical de l’IT, Gerència indica 
que consultarà la situació de les llicències d’activitat. 
 

20. Bases d'Anatomia 
 

La Secció Sindical de CCOO manifesta la seva disconformitat en la 
distribució d’hores que consta a la proposta de bases específiques de la 
convocatòria de POA “15/19-20 Anatomia” i demana que es faci constar la 
graella que consta a l’OLA actualment vigent. 
 
Gerència modificarà les bases específiques de la convocatòria de POA 
“15/19-20 Anatomia” fent constar la distribució d’hores que consta a l’OLA 
actualment vigent. 
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21. Informar de la pròrroga del nomenament de la Directora General 
de l’Institut del Teatre 

 
Gerència informa de la pròrroga del nomenament de la Directora General 
de l’IT des de l’1 d’octubre de 2019 fins al 31 de març de 2020, 
condicionada a la resolució del procés de selecció, podent-se 
motivadament i per acord de les parts, ampliar en cas que arribat la data de 
finalització establerta no s’hagi resolt el procés. 
 

22. Proposta de calendari de reunions per a l'any 2020 
 

S’aprova la proposta de calendari de reunions informatives per a l’any 2020 
condicionat a qualsevol canvi per a possibles imprevistos. 
 

23. Torn obert de paraula 
 
 Gerència informa que la Junta de Govern de l’IT del 14 de novembre de 

2019 ha aprovat el Pla d’Ordenació de Recursos Humans del personal 
laboral de l’IT que integra la jubilació anticipada incentivada. Està 
pendent que sigui aprovat definitivament pel Ple de la Diputació de 
Barcelona. 
El personal funcionari està subjecte al Pla d’Ordenació de Recursos 
Humans de la Corporació. 

 
 
Barcelona, 19 de desembre de 2019 

 


