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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 20/04/18 
Horari: 12.05-13.20 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. 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 16 de 

març 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. 
 

2. POA, calendari i estat de la qüestió 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa de 
l’estat d’aprovació del POA 18-19, el qual està previst que s’aprovi a la 
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Junta de Govern de juny. Quan es disposi de les propostes de les escoles 
es procedirà a fer la valoració econòmica i la revisió de l’acompliment dels 
criteris i directrius per a l’elaboració del POA. 
Pel que fa als efectes del procés de selecció de la Direcció de l’EESA/CPD, 
s’incorporaran en el POA una vegada aquest hagi finalitzat. 
 

3. Còpies bàsiques; contractació per via d’urgència de docents 
 
D’acord amb el manifestat per la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa 
del protocol que s’aplica davant d’una necessitat de contractació. Davant de 
la impossibilitat de cobrir-la mitjançant una borsa de treball existent o si no 
hi ha disponibilitat a través de la plantilla docent de l’IT, en última instància 
es realitza una contractació d’urgència iniciant simultàniament la tramitació 
de la convocatòria de selecció corresponent.   
Explica que la proposta de contractació prové de les direccions de les 
escoles, que en les superiors és consensuada amb el departament, i 
posteriorment és validada per la Coordinació Acadèmica. Aquestes 
peticions de contractació venen acompanyades d’un informe justificatiu. 
 
Gerència facilitarà a la representació sindical la informació relativa al cas 
concret plantejat. Pel que fa als informes justificatius de les contractacions 
d’urgència, indica que quan la representació sindical ho sol·liciti se’ls lliurarà 
una còpia d’aquest informe. 
 
S’acorda que Gerència convocarà una reunió amb Coordinació Acadèmica i 
els/les representants de les seccions sindicals de l’IT per tal d’analitzar el 
cas concret plantejat i el protocol aplicat en les contractacions d’urgència. 
 
Davant de l’observació de la Secció Sindical de CCOO respecte a les 
borses de treball, Gerència es remet a la possibilitat d’establir borses sense 
ordre de prelació atenent al perfil requerit segons criteri del tribunal de 
selecció. Indica que es revisarà el plantejat. 
 

4. Resposta pendent de la Diputació respecte del pagament a compte de 
les carreres professionals al personal funcionari i laboral 

 
En resposta a la consulta de la representació sindical, Gerència informa 
que el complement de carrera professional al personal funcionari està 
previst que s’aboni el mes de maig o juny i indica que està a l’espera de 
rebre indicacions de la Diputació de Barcelona sobre la tramitació.  
 
La representació sindical considera que l’acord és aplicable al personal 
laboral docent i de suport a la docència de l’IT. Reclama la resposta de la 
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Corporació per escrit en relació a la no aplicació de l’acord a aquests 
col·lectius. 
 
Gerència comunica que quan disposi de la resposta de la Diputació de 
Barcelona en donarà trasllat a la representació sindical. Es remet a la 
informació donada a l’anterior reunió i recorda que a l’IT, a diferència de la 
Corporació, les convocatòries de CPD i CPI no s’han aturat i s’han abonat 
els endarreriments corresponents en els casos en què la resolució ha estat 
posterior a l’any de la convocatòria. Lliurarà a la representació sindical la 
cronologia de les convocatòries de carrera professional de CPD i CPI 
realitzades i dels endarreriments abonats. 
  

5. Llengua Castellana, PAMO, resposta pendent 
 
Davant de la demanda de la Secció Sindical d’UGT, Gerència indica que va 
traslladar la resposta a la Direcció de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona i està a l’espera d’una resposta al respecte. 

 
A continuació, s’acorda tractar conjuntament els punts 6 i 7 per estar 
relacionats. 

 
6. Paga d’assiduïtat 
7. Qüestionaris de valoració del treball docents/suport a la docència 

 
D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència confirma 
que està previst abonar la paga d’assiduïtat a la nòmina del mes d’abril. 
 
La Secció Sindical demana la previsió per a l’any 2019, ja que li consta que 
estarà lligada a l’avaluació del desenvolupament del personal funcionari. 
Planteja com s’aplicarà al personal laboral docent i de suport a la docència 
de l’IT, ja que aquests col·lectius no disposen d’instrument d’avaluació del 
desenvolupament. Demana que es tingui en compte i en cas necessari 
s’adopti un sistema alternatiu d’avaluació per tal de garantir la paga 
d’assiduïtat a aquests col·lectius. 
 
Gerència manifesta que no disposa d’informació al respecte per part de la 
Diputació de Barcelona i considera convenient esperar a que s’adopti un 
acord al respecte. Tanmateix, indica que es tindrà en compte el manifestat i 
proposa tractar aquest tema en el grup de treball de la CPD i CPI.  
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8. Programa d’incentius per a l’acreditació d’estudis de postgrau del 
personal de l’IT 
 
Gerència informa que la Comissió de Gestió de la Formació està valorant 
implementar un programa d’ajuts econòmics per a la realització d’estudis de 
grau i/o de postgrau. 
 
La representació sindical demana el reconeixement amb efectes retroactius 
dels estudis de grau específic realitzats pel personal docent de l’IT fa uns 
anys.  
 
Gerència reconeix l’esforç realitzat pel personal docent que va cursar el 
grau específic i recull aquesta petició. Indica que s’estan elaborant les 
bases reguladores dels ajuts i quan es disposi d’un esborrany el traslladarà 
a la representació sindical. Demana a la representació sindical que, a banda 
de fer les aportacions que consideri a les bases, hi faci constar aquesta 
petició per tal de ser analitzada posteriorment per la Comissió de Gestió de 
la Formació. 
 

9. Donar compte de la relació semestral d’activitats docents no reglades 
 
Gerència informa que atenent a la petició de la Junta de Govern de l’IT 
d’informar amb caràcter semestral de les activitats docents no reglades, a la 
sessió del dia 18 d’abril de 2018, es va donar compte de les activitats 
docents no reglades corresponents al període de setembre 2017 a febrer 
2018. Indica que traslladarà aquesta informació a la representació sindical a 
través de la carpeta comuna. 
 

10. Donar compte de l’aprovació del Pla Estratègic 
 
Gerència informa de l’aprovació del Pla Estratègic 2018-2021 per la Junta 
de Govern de l’IT el dia 18 d’abril de 2018. Indica que es penjarà a la intrait. 
 

11. Torn obert de paraula 
 

 Davant del manifestat per la representació sindical, Gerència indica que es 
revisarà la configuració dels ordinadors de la sala de professors de la P5 i 
s’organitzaran sessions formatives a nivell d’usuari del nou sistema 
operatiu.  
 

 A la vista del plantejat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència es 
remet a la informació enviada a les direccions de les escoles i a la 
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coordinació d’instrumentistes sobre 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, per tal que la fessin 
extensiva al personal docent i de suport a la docència de l’IT. 
 
Atès que, d’acord amb el manifestat, aquesta informació no ha arribat 
correctament, Gerència la reenviarà al personal docent i de suport a la 
docència de l’IT perquè n’estiguin degudament informats. 
 
 

 
Barcelona, 18 de maig de 2018 
 


