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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 19/12/19 
Horari: 10.10-12.10 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 
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 
 
S’excusen: 
 
Sra. Helena Bayo, 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 
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 acords corresponents a la sessió del dia 15 de 

novembre de 2019 
 
S’aprova l’acta i document d’acords assolits a la sessió dels dia 15.11.19. 

 
A continuació, a l’espera que arribi un representant de la Secció Sindical de 
CCOO, s’acorda alterar l’ordre dels punts de l’ordre del dia de la present reunió 
i es procedeix a tractar els punts proposats per la Secció Sindical d’UGT. 
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9. Esborrany d'acollida contractual, pendent 

 
La Secció Sindical d’UGT reclama l’esborrany d’acollida contractual. 
Expressa la necessitat de realitzar aquesta acollida contractual. 
 
Gerència recorda que es va acordar que es començaria a aplicar el curs 
vinent. Proposa elaborar un document base provisional, que es 
desenvoluparà de cara al curs vinent. A la propera reunió informativa es farà 
una proposta de document inicial. 

 
10. Llicències d'activitat de l'Institut del Teatre, estat de la qüestió 

 
Davant del requeriment de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa de 
l’estat de les llicències d’activitat a les tres seus de l’IT. Indica que s’està 
actuant per posar en ordre la situació. 

 
11. Qüestionari d'Avaluació del Desenvolupament (QAD) per al personal 

docent i de suport a la docència 
 

Gerència explica que s’ha enviat a Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona el QAD per al personal docent i de suport a la docència i donat 
que la Corporació ha comunicat que no podrà donar una resposta abans 
que acabi l’any, per tal de poder pagar la paga de productivitat al personal 
vinculat a la docència de l’IT, proposa transitòriament passar el QAD del 
personal PAS per avaluar al personal vinculat a la docència. Explica la 
metodologia de l’avaluació i pregunta l’opinió als/les assistents. Assenyala 
que es tracta d’una solució transitòria fins que s’aprovi el model propi 
d’avaluació per al personal docent i de suport a la docència de l’IT. 
 
La representació sindical de l’IT no mostra inconvenient en aplicar 
transitòriament el QAD del personal PAS al personal docent i de suport a la 
docència i accepta la proposta. 
 
S’acorda aplicar transitòriament el QAD del personal PAS de la Diputació de 
Barcelona al personal docent i de suport a la docència de l’IT fins que 
s’aprovi el model propi d’avaluació per al personal docent i de suport a la 
docència de l’IT.  
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2. Lliurament de la documentació reclamada: contracte amb Google, 
responsable tractament de dades, contractes dels treballadors 
substituïts per reducció, normativa d'excedències personal 
laboral i protocol accés a les aules..... 

 
La Secció Sindical de CCOO reclama la documentació sol·licitada. 
 
Pel que fa al contracte amb Google, Gerència explica que l’IT utilitza l’opció 
acadèmic, la qual és gratuïta i es contracta via telemàtica i no existeix cap 
contracte físic. Tot i que no és necessari, s’està elaborant un document 
administratiu per donar-ne cobertura administrativa. Quan es disposi 
d’aquest document es lliurarà a la representació sindical. 
 
La Secció Sindical de CCOO manifesta la importància de garantir la 
seguretat del correu electrònic. Es remet a l’enviament de la nòmina a la 
qual s’accedeix amb el DNI.  
 
Gerència indica que la seguretat del correu electrònic està garantida. No 
obstant això, pel que fa a la nòmina planteja la possibilitat de reforçar 
l’accés mitjançant un password en lloc del DNI. 
 
La Secció Sindical de CCOO es remet a la previsió que hi ha a l’IT 
d’utilitzar el drive, fet que comportarà que moltes dades personals de 
treballadors/es i alumnat estiguin en el núvol.  
 
Gerència es remet al certificat de Google del nivell Alt de Seguretat. 
 
Pel que fa al responsable del tractament de les dades, Gerència comunica 
que el responsable del tractament de les dades a l’IT és el mateix que a la 
Diputació de Barcelona, que correspon a la Presidència. A l’IT hi ha un 
referent que fa d’interlocutor amb la Corporació en temes de protecció de 
dades. Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
consultarà si la Presidència ha delegat aquesta competència. 
 
La Secció Sindical de CCOO reclama els contractes del personal docent 
substituït que va demanar. 
 
Gerència indica que es va entendre que es demanava la informació del 
personal substitut i demana que es faci aquesta petició per escrit. Observa 
que la preparació d’aquesta documentació requereix temps i es lliurarà a la 
representació sindical tan aviat es pugui. 
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En relació a les excedències voluntàries per interès particular, Gerència es 
remet a la informació facilitada anteriorment sobre la normativa que aplica la 
Diputació de Barcelona en relació a la reincorporació del personal laboral en 
situació d’excedència per interès particular. Explica que ha tornat a fer la 
consulta a la Diputació de Barcelona i confirma que per a reincorporar-se cal 
passar un nou concurs de provisió intern.  
 
La representació sindical de l’IT no hi està d’acord en que s’hagi de passar 
un concurs de provisió per al reingrés. Indica que és la primera vegada que 
es requereix a l’IT. Es remet a casos anteriors en els que no s’ha requerit. 
 
Pel que fa al protocol d’accés, Gerència es remet al document lliurat a la 
representació sindical de l’IT. Indica que s’està revisant si cal fer alguna 
adaptació i confirma que està previst penjar-lo a la web de l’IT. 

 
3. POA 2O/21: criteris i directrius, situació actual 

 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
que la Junta de Govern de l’IT el 10 de novembre de 2019 va aprovar els 
criteris i directrius per a l’elaboració del POA 20-21. Indica que els lliurarà a 
la representació sindical de l’IT. 
 
La Secció Sindical de CCOO recorda que l’any passat va presentar una 
instància respecte als criteris d’elaboració del POA 19-20 i no ha obtingut 
resposta per part de la Direcció General de l’IT. 
 
Gerència indica que consultarà què va passar amb aquesta instància. 

 
4. Estat de la plantilla d'informàtica: places vacants, cobertes (sistema 

de cobertura). Cobertura de la plaça de Cap d'Informàtica a l'lT 
 

Davant del requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
dels/de les treballadors/es adscrits a la Unitat d’informàtica i audiovisuals. 
De les 4 vacants que hi havia se n’han cobert 3 i actualment només queda 
pendent cobrir una vacant del lloc de “Tècnic/a mitjà/ana en serveis 
digitals”.  
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica que 
s’han cobert mitjançant borses de treball de la Corporació. Explica el 
procediment per a proveir aquests llocs de treball mitjançant entrevistes als 
candidats facilitats per la Diputació de Barcelona. Indica que de les 
entrevistes no s’aixeca cap acta, no obstant, consultarà a la Corporació si 
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és necessari. Així mateix consultarà si la Cap de la Secció de recursos i 
serveis tècnics va assistir a totes les entrevistes. Li consta que en totes va 
assistir l’anterior cap de la Unitat d’informàtica i audiovisuals. 
 
La Secció Sindical d’UGT pregunta per la cobertura del lloc de treball de 
Cap de la Unitat d’informàtica i audiovisuals a favor d’un empleat interí de 
la Diputació de Barcelona.  
 
Gerència explica el procediment i criteris seguits per cobrir aquest lloc de 
treball. Indica que la Gerència disposa de la potestat de decidir qui 
considera que té el perfil professional idoni per ocupar el lloc. 

 
5. Permisos i llicències 
 

Davant del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència enviarà un 
recordatori a les direccions de les escoles dels permisos i llicències del 
personal docent i de suport a la docència.  

 
A continuació, es procedeix a tractar conjuntament els punts 6 i 7 per estar 
relacionats. 
 
6. Control horari: maig, juny, juliol, setembre, octubre, novembre. 

Sistema de control horari. Calendari d'implantació 
7. Millora en el sistema de control horari del personal de l'Institut del 

Teatre 
 

La Secció Sindical de CCOO reclama la informació sol·licitada respecte al 
control horari. 
 
Gerència indica que s’enviarà aquesta informació a la representació 
sindical però recorda que no es disposa de l’hora d’entrada i sortida 
sol·licitada. Es remet al sistema actual de control horari que s’utilitza a l’IT i 
informa que s’estan estudiant diverses alternatives per tal d’automatitzar-lo. 
Mentre, per millorar el sistema actual proposa dur un control mitjançant la 
signatura de l’empleat/ada en una plantilla setmanal. Aquest sistema 
s’aplicaria a tot el personal. Indica que cal pactar el sistema amb la 
representació sindical i demana l’opinió a la representació sindical. 
 
La representació sindical de l’IT hi està d’acord. 
 
Gerència manifesta que mentre no es disposi d’un sistema automatitzat del 
control horari, s’implementarà un sistema provisional mitjançant la signatura 
de l’empleat/ada en una plantilla setmanal. 
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Gerència convocarà a la Junta de Personal de la Diputació de Barcelona i a 
la Mesa de Negociació laboral de l’IT per tal de formalitzar l’acord amb 
efectes de l’1 de febrer. 

 
8. Ticket gourmet 

 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència revisarà 
l’estat de la càrrega de l’ajut al menjar del personal docent de l’EESA/CPD.  

 
12. Torn obert de paraula 

 
 La Secció Sindical de CCOO s’interessa pel calendari de renovació de la 

Direcció General de l’IT. 
 
Gerència indica que aquest procés de selecció depèn de la Diputació de 
Barcelona. S’ha prorrogat el nomenament de l’actual Directora General de 
l’IT fins al 31 de març de 2020.  
 

 Davant de la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
demanarà la Coordinació Acadèmica la informació sol·licitada referent a 
les hores de reducció de l’EESA/CPD i la consignació en el Capítol I del 
pressupost.  
 

 Gerència informa que atès que s’ha detectat casos de deutes pendents 
per part de personal docent que menja a la cantina de la EESA/CPD, a 
partir d’ara s’exigirà que es pagui el ticket amb caràcter previ. 
 

 
Barcelona, 24 de gener de 2020 

 


