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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 16/02/18 
Horari: 12.05-14.15 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. Montserrat Lloret Roca, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Carles Salas, 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 
 
S’excusen:  
 
Sra. Helena Bayo, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Artur García, representant de la secció sindical de CCOO 
Sr. Ferran Martínez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Esmeralda Maycas, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Núria Plana, 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 17 de 

novembre 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. PAMO/OPOC.- Cronograma previst convocatòries PAS 
 
Davant de la petició d’informació de la Secció Sindical de CCOO en relació 
a la convocatòria de PAMO del personal PAS, Gerència informa que 
aquestes convocatòries depenen de la Diputació de Barcelona, la qual té 
previst publicar inicialment les promocions internes i posteriorment els torns 
lliures. Quan es disposi de més informació es comunicarà. 
No té constància de cap pacte que exclogui de l’Oferta Pública les places 
ocupades per personal major de 55 anys. Ho consultarà a la Corporació, 
tanmateix indica que la proposta de places de l’IT ja ha estat aprovada per 
la Diputació de Barcelona i degudament publicada.  
 
Pel que fa a la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència es remet 
al cronograma del PAMO de personal de suport a la docència que va 
traslladar a la representació sindical. Explica que s’estan elaborant les 
bases del PAMO de personal docent i de suport a la docència i quan es 
disposi d’un esborrany se’n donarà trasllat a la representació sindical 
perquè faci les aportacions que consideri amb caràcter previ a la seva 
aprovació. 
 
La representació sindical recorda la sol·licitud que va fer d’exempció de la 
prova pràctica al personal que anteriorment hagi passat un procés de 
selecció de POA i que no tinguin cap informe negatiu. 
 
Gerència indica que es tracta de convocatòries de torn lliure i cal garantir la 
igualtat de tots els aspirants. Caldrà analitzar si aquesta exempció de la 
prova pràctica és possible legalment i indica que en tot cas la prova pràctica 
hauria de ser equiparable a la superada anteriorment. Proposa esperar a 
disposar de les bases específiques per analitzar aquesta qüestió. 
 

3. Carreres Professionals personal docent i de suport.- Cronograma 
 

D’acord amb la petició de la representació sindical, Gerència recorda que 
està pendent actualitzar la normativa reguladora de la Carrera Professional 
de personal docent (CPD) i de suport a la docència-instrumentistes (CPI). 
Es remet a la reunió del grup de treball, en la què es van recollir les 
propostes realitzades per la representació sindical. Recorda que el dia 13 
de novembre va enviar una proposta de document amb aquestes 
aportacions i encara està a l’espera de rebre una resposta al respecte. Pel 
que fa a la petició de fer extensiva la Carrera Professional al personal interí, 
indica que aquest és un tema que correspon abordar en el marc de la Mesa 
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de Negociació i considera que no es pot aturar la Carrera Professional a 
l’espera d’aquesta negociació. 
 
S’acorda convocar una reunió del grup de treball de la Carrera Professional 
de personal docent (CPD) i de suport a la docència-instrumentistes (CPI). 
 

4. Contractes de serveis teatres 
 

La Secció sindical de CCOO manifesta el seu desacord en l’externalització 
dels serveis de tècnics de teatres. Considera que evidencia una manca de 
personal i sol·licita un augment de la plantilla. 
 
La Secció Sindical d’UGT demana que s’analitzi si es tracta de necessitats 
puntuals.  
 
Gerència informa que les necessitats d’espais escènics no es poden cobrir 
amb la plantilla actual i atesa la restricció legal d’incrementar la plantilla i el 
cost econòmic que suposaria, s’ha optat per l’externalització d’aquests 
serveis. En un futur caldrà analitzar la possibilitat d’incrementar la plantilla. 

 
5. Becari servei Vestuari 

 
Davant de la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència es remet a 
les bases de la convocatòria per a l’atorgament d’una beca de col·laboració 
amb l’IT en l’àmbit de la Coordinació Acadèmica (Servei de vestuari), que 
detalla les tasques que realitzarà, així com la dedicació horària i la seva 
retribució. 
 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència indica que 
respon a una iniciativa de l’àmbit acadèmic de l’IT, amb objectius d’inserció 
professional. 
 
La Secció Sindical de CCOO qüestiona les funcions assignades a aquest/a 
becari/a. 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència indica que les 
bases han estat publicades, no obstant, farà arribar una còpia a la 
representació sindical. 
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6. Modificació RLLT i moviments diversos de plantilla 
 

Gerència informa de la modificació de Plantilla i Relació de llocs de treball 
aprovada per la Junta de Govern de l’IT el dia 24 de gener de 2018, 
mitjançant la qual s’ha produït una reconversió d’una plaça per dotar un lloc 
de “Tècnic mitjà en qualitat i gestió acadèmica” adscrit a la Coordinació 
Acadèmica. Tot seguit, informa dels moviments que hi ha hagut a la plantilla 
recentment, a causa de la reincorporació d’un/a empleat/ada a la seva 
administració d’origen i de l’adscripció d’un/a empleat/ada de l’IT a la 
Diputació de Barcelona mitjançant una comissió de serveis. 
 

7. Retribució desplaçaments entre les diferents seus 
 
Gerència informa que, en resposta a la demanda de la Secció Sindical de 
CCOO, a la que posteriorment es va afegir la Secció Sindical d’UGT, 
d’acord amb el que es va acordar a l’anterior reunió s’ha analitzat la relació 
de personal docent i de suport a la docència que imparteix el primer curs de 
l’ESAD a Terrassa i el cost que suposaria retribuir els desplaçaments entre 
seus. 
Analitzades diverses opcions, proposa retribuir els desplaçaments del 
personal docent i de suport a la docència que imparteix el primer curs de 
l’ESAD a Terrassa amb efectes des de l’1 de març de març de 2018. 
 
La Secció Sindical de CCOO recorda que la petició inicial era retribuir 
aquests desplaçaments des de l’any 2005.  
 
Gerència indica que aquesta retroactivitat no és possible. 
 
La representació sindical demana que els efectes es retrotreguin a l’inici del  
curs acadèmic. 
 
S’acorda la retribució mitjançant targetes de transport públic dels 
desplaçaments entre seus al personal docent i de suport a la docència en 
els seus desplaçaments entre les diferents seus des de l’1 de setembre de 
2017. 
 
Gerència assenyala que l’objectiu és potenciar l’ús del transport públic i 
aquesta retribució es farà mitjançant targetes de transport públic. Indica que 
caldrà analitzar com fer efectiu el període d’1 de setembre de 2017 fins al 
28 de febrer de 2018 en base al preu públic de les targetes de transport. 
 
La representació sindical hi està d’acord. 
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Gerència lliura a la representació sindical una proposta de document per 
formalitzar l’acord, per tal que la revisi i si hi està conforme es formalitzi la 
setmana vinent. 
 

8. Avaluació del desenvolupament 
 
Gerència explica que atès que feia anys que no es realitzava l’avaluació del 
desenvolupament del personal PAS, s’ha realitzat l’avaluació corresponent 
a l’any 2017. Informa dels resultats i assenyala l’avaluació positiva que ha 
obtingut el conjunt del personal. Pel que fa al personal docent i de suport a 
la docència, aquesta avaluació es realitza mitjançant el sistema d’avaluació 
de la qualitat que efectua l’AQU. 
 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical d’UGT, respecte del 
personal de les empreses externes, Gerència indica que a l’IT li correspon 
la valoració del servei, mentre que el personal extern és avaluat per 
l’empresa externa corresponent. 
 

9. Complement a compte de la Carrera Professional 
 
En resposta a la consulta de la representació sindical, Gerència informa de 
l’acord sobre el reconeixement d’un complement de Carrera Professional 
adoptat per la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes de la 
Diputació de Barcelona em data 18 de desembre de 2017. Es remet als 
requisits establerts i detalla les condicions del personal de l’IT que s’hi pot 
acollir. 
Al personal docent i de suport a la docència no li és d’aplicació atès que, a 
diferència de la Diputació de Barcelona, les convocatòries han seguit el seu 
propi calendari, i s’han celebrat amb continuïtat les successives 
convocatòries fins a l’any 2010 (resolta l’any 2016), i d’acord amb el pacte 
assolit amb la representació sindical de l’IT, està prevista la convocatòria 
CPD i CPI 2011 durant l’any 2018.  
 
A la Secció Sindical de CCOO li consta que a la Diputació de Barcelona 
s’està negociant una nova convocatòria i mentrestant s’ha pactat 
l’avançament d’aquest complement. 
 
La representació sindical considera que el personal docent i de suport a la 
docència sí que es pot acollir a aquest complement. Demana l’equiparació 
en l’aplicació d’aquest acord al personal docent i de suport a la docència de 
l’IT. 
 
Gerència observa que la situació d’aquests col·lectius és diferent al de la 
Corporació, atenent a la convocatòria que està prevista convocar aquest 
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any. No obstant, consultarà a la Diputació de Barcelona si es pot aplicar 
aquest acord al personal docent i de suport a la docència de l’IT. 
 

10. Protocols d'aplicació pel dret a les retribucions del tiquet menjador 
 
Gerència informa del protocol que s’ha elaborat per a l’aplicació del tiquet 
menjador.  
 
Davant de la petició de la representació sindical, Gerència traslladarà 
aquest protocol a la representació sindical i reforçarà la informació als/a les 
empleats/ades del dret al tiquet menjador. 
 

11. Renovació dels ordinadors de les escoles, cronograma previst 
 
D’acord amb el manifestat per la Secció Sindical d’UGT, Gerència explica 
que està l’any 2018 està previst realitzar la 3a fase de la renovació de 
l’equip informàtic. Actualment s’estan finalitzant les actuacions previstes 
l’any 2017 i està previst substituir els 6 ordinadors de la P5. Indica que 
s’accelerarà aquesta actuació. 
 

12. Catàleg de titulacions, temes a revisar 
 
La representació sindical manifesta el seu desacord respecte de les 
condicions d’algunes assignatures que tenen com a requisit anys 
d’experiència en substitució de la titulació superior. 
 
Gerència demana a la representació sindical que s’adreci a la Direcció 
General de l’IT. 
 

13. Torn obert de paraula 
 

 La Secció Sindical d’UGT es remet als errors que hi ha hagut en el 
descompte de la vaga del dia 8 de novembre de 2017. 
 
Gerència explica que els descomptes s’han fet en base a la informació 
facilitada pel cap corresponent. Es remet al caràcter especial que va tenir 
aquesta vaga en oferir diverses possibilitats d’acollir-s’hi i indica que es 
revisarà aquesta informació.  
 

 La Secció Sindical de CCOO demana informació en relació a la modificació 
substancial de les condicions de treball d’un/a empleat/ada. 
 
Gerència explica que està motivada per l’assignació temporal de funcions 
de responsable del programa per a la millora de la xarxa informàtica de l’IT.  
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Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
que la Diputació de Barcelona ha comunicat que no disposa de personal 
informàtic a la borsa. A la vista d’això, ha sol·licitat la convocatòria de dues 
borses de treball pròpies per cobrir les dues vacants actuals de Tècnic 
Superior d’Informàtica i Tècnic Auxiliar d’Informàtica. 
 
A la Secció Sindical de CCOO li consta que la Corporació disposa de 
borses de treball de personal informàtic. Traslladarà aquesta consulta a la 
Secció Sindical de CCOO de la Diputació de Barcelona  
 

 
Barcelona, 16 de març de 2018 
 


