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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 18/05/18 
Horari: 12.05-13.45 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 
 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Carles Salas, representant de la secció sindical d’UGT 
 
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 
Sra. Elisenda Castell, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Pere Jané, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Montserrat Lloret Roca, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Ferran Martínez, 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 20 

d’abril de 2018 
 

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. POA 18/19 
 
Davant de la petició de la representació sindical, Gerència informa de l’estat 
d’elaboració del POA 18-19, que respecte al calendari previst s’ha endarrerit 
un mes i està previst que s’aprovi a la Junta de Govern de juliol.  
 
La Secció Sindical de CCOO demana informació sobre la reducció d’hores 
del personal de suport a la docència en el POA 18-19 a causa de la 
reducció del 1r curs d’art dramàtic. 
 
Gerència expressa que no li consta informació al respecte i indica que cal 
esperar a disposar del POA 18-19 per analitzar-lo. Recorda que en l’actual 
curs acadèmic aquesta reducció del 1r curs de l’ESAD no ha tingut cap 
impacte laboral en la plantilla del personal docent ni de suport a la docència.  
 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
confirma que el grau professional d’arts escèniques no consta en el POA ja 
que segurament s’iniciarà de cara al curs acadèmic 19-20. 
 
La Secció Sindical de CCOO fa constar que controlarà la reducció de les 
hores de personal de suport a la docència. 
 

3. Carreres professionals CPD/CPI i resposta DIBA pagament a compte 
(Complement de Transició) 
 
Davant de la petició de la representació sindical, Gerència indica que 
encara no disposa de la resposta per escrit de la Diputació de Barcelona en 
relació a la no aplicació de l’acord plenari sobre el complement de transició 
de Carrera Professional al personal laboral docent i de suport a la docència 
de l’IT.  
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, en relació al personal 
funcionari PAS de l’IT, Gerència explica que el decret que regula 
l’abonament d’aquest complement planteja diverses casuístiques i genera 
dubtes interpretatius. S’han traslladat les consultes pertinents a la 
Corporació i quan s’hagin resolt aquests dubtes es publicarà la llista del 
personal inclòs i es concedirà un termini per a possibles reclamacions. 
Seguint indicacions de la Corporació, el personal adscrit actualment a l’IT 
sortirà en el llistat de l’IT. 
 
La representació sindical demana que Gerència enviï un comunicat al 
personal funcionari de l’IT informant de l’endarreriment en l’abonament del 
complement de transició de carrera. 
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Gerència valorarà aquesta petició. 
 
La Secció Sindical de CCOO insisteix en el manifestat a l’anterior reunió en 
relació a la paga d’assiduïtat de l’any 2019, que es preveu que estigui 
lligada al nou model de carrera. Demana que es tingui en compte i en cas 
necessari s’adopti un sistema alternatiu d’avaluació del personal docent i de 
suport a la docència per tal de garantir la paga d’assiduïtat a aquests 
col·lectius. 
 
Gerència confirma que es tindrà en compte, tal i com ja es va acordar a la 
reunió precedent. 
 
La Secció Sindical de CCOO considera que l’acord del complement de 
transició de Carrera Professional sí que és d’aplicació al personal laboral 
docent i de suport a la docència de l’IT. És partidària d’aturar la CPD i CPI i 
adherir-se a aquest acord.  
 
La Secció Sindical d’UGT proposa esperar a que la Diputació de Barcelona 
disposi del nou model de Carrera Professional que li consta que està 
negociant. Considera que l’IT hauria de seguir els mateixos criteris que la 
Corporació. 
 
Gerència assenyala que esperar a disposar del nou model de carrera de la 
Corporació provocarà una demora en la carrera del personal docent i de 
suport a la docència de l’IT, ja que caldrà un procés de negociació per 
adaptar el model propi de l’IT a aquest nou model. Recorda que a diferència 
de la Diputació de Barcelona la Carrera Professional del personal docent i 
de suport a la docència de l’IT no s’ha aturat i es va acordar convocar l’any 
2018 la convocatòria 2011 de CPD i CPI. Demana a la representació 
sindical si vol aturar aquesta convocatòria. 
 
La Secció Sindical de CCOO demana seguir els mateixos criteris que la 
Diputació de Barcelona i adherir-se a l’acord de complement de Carrera 
Professional. 
 
La Secció Sindical d’UGT demana temps per valorar la informació i prendre 
una decisió al respecte. 
 
Gerència concedeix un termini de 15 dies per analitzar la informació i 
convocarà un reunió amb la representació sindical de l’IT per tal de prendre 
una decisió respecte a la conveniència o no d’aturar la convocatòria 2011 
de CPD i CPI prevista convocar l’any 2018. 
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4. Promocions internes 
 

D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, en relació a la 
cobertura d’una vacant de Tècnic Superior Informàtica de l’IT, Gerència es 
remet al reglament de provisió interna de la Diputació de Barcelona. Indica 
que aquest lloc de treball està vacant des de fa temps i finalment s’ha 
cobert mitjançant un treballador de l’IT que va superar una borsa de treball 
de la Corporació. 
 

5. Acord de transport entre seus 
 
La Secció Sindical de CCOO trasllada la no satisfacció dels/de les 
treballadors/es en relació a l’acord relatiu a la percepció d’indemnitzacions 
per part del personal docent i de suport a la docència de l’IT en concepte de 
locomoció per al desplaçament entre les diverses seus de l’organisme per 
raons de docència, atès que només en surt beneficiada una minoria. 
Proposa modificar l’acord en el sentit d’incloure al personal docent i de 
suport a la docència que treballi a diverses seus independentment que 
coincideixi en una mateixa jornada. A més, observa que el pagament es fa 
mitjançant bitllet senzill en lloc de targeta, la qual cosa encareix el cost i no 
està inclòs en el sistema integrat de transport.  
 
La Secció Sindical d’UGT proposa que es tingui en compte com a centre de 
treball el de major lectivitat i es pagui el desplaçament a les altres seus. 
 
Gerència revisarà com es fa el pagament d’aquestes indemnitzacions i 
analitzarà la petició de modificar l’acord. 

 
6. Prelació i Borses de treball als concursos POA 

 
Davant del manifestat per la Secció Sindical d’UGT, Gerència reforçarà la 
informació als tribunals de selecció de POA sobre la potestat de decidir en 
relació amb la constitució d’una borsa de treball, amb o sense ordre 
prelació, integrada pels aspirants que hagin aprovat sense plaça. 
 

7. Calendari PAMO 
 
En resposta a la petició d’informació de la Secció Sindical d’UGT, Gerència 
explica que el PAMO del personal funcionari PAS depèn de la Diputació de 
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Barcelona. A continuació, informa de les places de promoció interna i pel 
que fa al torn lliure, comunica que està previst que es comenci pel grup de 
classificació C, subgrup C2. 
 
Davant de l’expressat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència comunica 
que la Corporació no ha donat cap indicació respecte al personal major de 
55 anys. Explica que les places d’auxiliar de suport a la gestió no estan 
adscrites a cap lloc de treball en concret, en canvi, com a novetat les places 
de plantilla de l’IT de categoria superior que han sortit a oferta pública han 
estat convocades amb adscripció a l’IT. 
 
Pel que fa al PAMO del personal laboral docent i de suport a la docència de 
l’IT indica que atesa la petició per part de la representació sindical de 
convocar una reunió, s’ha aturat el calendari previst inicialment. 
 
La Secció Sindical d’UGT manifesta que la representació sindical ha 
considerat convenient convocar aquesta reunió per tal d’analitzar certs 
temes importants abans d’aprovar les bases de selecció del PAMO.   
 

8. Llengua Castellana PAMO; estat de la qüestió 
 
En resposta a la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència recorda que 
es va traslladar la consulta a la Diputació de Barcelona, la qual ha confirmat 
que els aspirants amb nacionalitat estrangera d’un país amb llengua oficial 
el castellà estaran exempts de fer la prova de llengua castellana. Indica que 
cal incloure aquesta exempció en les bases de selecció de la convocatòria. 
 

9. Revisió de la categoria dels treballadors d'assistència al gimnàs 
 
La Secció Sindical d’UGT demana la revisió del perfil del personal que 
presta atenció al gimnàs, ja que a més de les tasques de fisioteràpia  
realitza funcions de contingut pedagògic. 
 
Gerència indica que segons l’OLA la figura d’atenció al gimnàs es considera 
com a suport a la docència. No obstant, analitzarà el plantejat. 
 

10. Nova Organització Organigrama IT. Informació als /les delegats/des 
sindicals 
 
Atenent a la sol·licitud de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa de la 
modificació de l’estructura organitzativa de l’Organisme que està previst 
aprovar a la Junta de Govern de l’IT al juny i que tindrà efectes a partir de l’1 
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de setembre de 2018. L’objectiu d’aquesta modificació és millorar, 
racionalitzar i impulsar l’IT. 
Indica que es tracta d’un expedient complex i expressa el reconeixement 
per la gran feina realitzada per part del Servei de Gestió i Administració i el 
seu equip. 
Seguint la praxi habitual, es donarà trasllat de l’expedient a la representació 
sindical amb caràcter preceptiu a la seva aprovació. 
 

11. Torn obert de paraula 
 

No hi ha cap paraula. 
 

 
Barcelona, 15 de juny de 2018 
 


