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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
Data: 22/03/19 
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. 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 
 
Altres assistents:  
 
Sra. Núria Irene Plana, Coordinadora Acadèmica de l’Institut del Teatre 
Sr. Aitor Doñate, Cap de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals de l’Institut del 
Teatre 
 
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 els acords corresponents a la sessió del dia 22 de 

febrer de 2019 
 
Gerència informa que posteriorment a l’enviament de l’acta de la reunió del 
22 de febrer de 2019 s’han fet esmenes per part de la Coordinació 
Acadèmica i la Secció Sindical de CCOO. 
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La Secció Sindical de CCOO demana que es faci constar la intervenció de 
la Gerència, que va manifestar que hi havia hagut un canvi de criteri en 
l’assignació de la lectivitat del POA 2019/20. 
 
La Secció Sindical d’UGT manifesta que no ha pogut revisar l’acta perquè 
s’ha enviat amb poca antelació. 
 
S’acorda ajornar l’aprovació de l’acta i del document d’acords assolits a la 
sessió del dia 22 de febrer de 2019 a la propera reunió informativa prevista 
a l’abril. Es recolliran les esmenes realitzades per la Coordinació 
Acadèmica i es modificarà la intervenció de la Gerència en el punt 5, 
relativa als criteris en l’assignació de la lectivitat, fent constar que 
“Darrerament per a l’assignació de la lectivitat s’havia interpretat l’aplicació 
de l’antiguitat des de la interinitat fins a provisió i a partir del curs 2019/20 
es proposa interpretar que aquesta aplicació sigui de l’antiguitat acumulada 
per serveis prestats”. Així mateix, es tornarà a enviar l’acta i el document 
d’acords modificats per a la seva revisió. 

 
A continuació, s’acorda tractar conjuntament els punts 2 i 3 de l’ordre del dia 
per estar relacionats. 
 
2. Complement NT. Respostes a les reclamacions tant d'UGT com dels 

treballadores/ors 
3. Informar del pagament del complement NT 

 
Davant de la petició de la representació sindical de l’IT, Gerència informa 
que s’ha publicat la llista definitiva del personal docent i de suport a la 
docència susceptible del reconeixement del dret al complement de carrera 
“NT”, en la que s’ha incorporat al personal docent de l’itinerari de Càtedra 
que reuneix els requisits per percebre el complement i indica que la previsió 
és que es pagui amb la nòmina del mes de març. 
Pel que fa a les al·legacions presentades per 9 docents, que han manifestat 
el seu desacord en el complement de carrera i en la suspensió de les 
convocatòries de CPD, informa que està previst tramitar la resposta en breu 
basant-se en l’acord adoptat entre la Gerència i la representació sindical de 
l’IT, resultat d’una negociació col·lectiva iniciada a petició de la 
representació sindical de l’Organisme d’alinear-se amb la Corporació.  
Es remet al que estableix aquest acord respecte al reconeixement d’un 
complement transitori de carrera “NT” al personal docent i de suport a la 
docència amb la conseqüent suspensió de les convocatòries de CPD i CPI i 
la creació d’una Comissió Tècnica de Carrera per elaborar el nou model de 
Carrera Professional de docents i de suport a la docència de l’IT. Pregunta 
si la representació sindical té la voluntat de modificar l’acord. 
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La representació sindical de l’IT manifesta que no existeix voluntat de 
modificar aquest acord. 
 
En resposta al requeriment de la Secció Sindical d’UGT, que reclama 
l’estudi econòmic sol·licitat en relació al que suposaria haver convocat les 
convocatòries CPD i CPI 2011-2015, Gerència indica que no pot facilitar 
aquesta informació ja que correspon a un model de carrera que ja no 
s’aplica en virtut de l’acord adoptat. Es remet al caràcter voluntari de la 
participació en les convocatòries de carrera professional i assenyala que no 
es pot fer un estudi econòmic basat en un supòsit. 
 
La representació sindical considera que cal analitzar el Nivell de 
Desenvolupament Professional dels/de les empleats/ades que han 
presentat al·legacions per tal de confirmar si podien haver-se presentat a 
les convocatòries de carrera 2011-2015. 
 
La Secció Sindical d’UGT insisteix en la petició dels/de les empleats/ades 
que podrien haver participat en les convocatòries 2011-2015. Considera que 
aquesta informació pot ser útil per a la Comissió Tècnica de Carrera. 
 

4. Activació de la comissió de la Carrera Professional 
 
La Secció Sindical d’UGT demana la constitució de la Comissió Tècnica de 
Carrera. Sol·licita que hi puguin assistir assessors/es. 
 
Gerència recorda que aquesta Comissió ja està creada i recorda la seva 
composició. Indica que, com és habitual, hi poden assistir els/les 
assessors/es que les parts considerin. 
 
S’acorda convocar la Comissió Tècnica de Carrera el dia 5 d’abril de 2019 a 
les 12:00 hores. 

 
5. POA 2019/20. POA instrumentistes, proposta de protocols d'assignació 

 
Davant de la consulta de la representació sindical, la Coordinació 
Acadèmica informa de l’estat d’elaboració del POA 2109/20. Tot i que 
aquest any s’ha avançat molt l’inici de la seva elaboració, diverses 
incidències han endarrerit el calendari previst inicialment, com l’elaboració 
dels nous plans d’estudi de les escoles superiors. Pel que fa a l’afectació 
que pot suposar el PAMO, manifesta que cal esperar a que es resolgui per 
analitzar-ho. 
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La Secció Sindical d’UGT proposa elaborar un protocol d’assignació del 
suport a la docència per evitar sobrecàrregues horàries en aquest col·lectiu, 
amb l’objectiu d’optimitzar els seus horaris. Es remet a la concentració i 
sobrecàrrega horària que pateix el personal de suport a la docència. 
 
La Coordinació Acadèmica informa que està prevista una reunió amb el 
Coordinador d’Instrumentistes per realitzar l’assignació lectiva així com 
analitzar la càrrega horària del personal de suport a la docència. No obstant 
això, davant del protocol proposat, manifesta que no és viable delimitar 
l’activitat de les escoles en funció dels horaris del personal de suport a la 
docència. 
 
La Secció Sindical de CCOO indica que el col·lectiu de suport a la docència 
prefereix compactar al màxim possible la jornada del personal. 
 
Gerència es remet a la complexitat que suposa la confecció dels horaris. 
Indica que es recull el suggeriment realitzat i s’intentarà millorar en la mesura 
que sigui possible. 
 

6. PAMO.  Imminent estat de la qüestió 
 
A la vista de la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa que la 
setmana vinent està previst tramitar el decret que aprova el llistat 
d’aspirants d’admesos i exclosos, juntament amb la composició dels 
Tribunals de selecció i les dates d’inici de les proves. Es remet a la 
complexitat que comporta l’elaboració del calendari de les proves. Explica 
que la primera prova és la de llengua catalana i castellana. La previsió és 
que les proves s’iniciïn al mes d’abril i el procés finalitzi al juliol. 
 

7. Borses de treball 
 
La Secció Sindical de CCOO demana informació respecte a les borses de 
treball que s’han convocat a l’EESA/CPD de clàssic, contemporani i 
espanyol, en les que els/les aspirants que han superat un procés de 
selecció anterior estan exempts de realitzar la prova pràctica. Es remet al 
correu electrònic enviat al respecte. Reclama les actes relatives als 
processos de selecció anteriors corresponents. Manifesta el seu desacord 
en aprovar borses de treball sense ordre de prelació. 
 
La Secció Sindical d’UGT indica que segons la borsa de treball és difícil 
establir un ordre de prelació, especialment en les de dansa. 
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Gerència recorda que la Directora General de l’IT va manifestar la voluntat 
de tractar aquest tema amb les direccions de les escoles i va quedar 
pendent una reunió específica al respecte. 
Consultarà a la Diputació de Barcelona com estableix l’ordre de prelació de 
les borses de treball en les que hi ha aspirants exempts de fer les proves 
per provenir d’anteriors borses de treball. 
 

8. Informacions vaga 8 de març 
 
Davant del requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica 
que quan disposi de les dades de seguiment de la vaga del dia 8 de març 
de 2019 informarà a la representació sindical.  
 

9. Control horari 
 
D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, en relació al Reial 
Decret aprovat pel Consell de Ministres que estableix l’obligatorietat per part 
de les empreses de portar un control de l’horari dels/de les treballadors/es,  
Gerència confirma que a l’IT es realitza, mitjançant un sistema no 
automatitzat, un control de l’acompliment de l’horari dels/de les 
treballadors/es.  
 

10. Informació sobre darrera caiguda del servidor Talia 
 
La Secció Sindical d’UGT demana informació respecte a la caiguda del 
servidor Talia el dia 21 de març de 2019. 
 
Gerència es remet a l’informe que ha elaborat el Cap de la Unitat 
d’Informàtica i Audiovisuals. 
 
Tot seguit, s’incorpora a la reunió el Cap de la Unitat d’Informàtica i 
Audiovisuals i informa dels motius de la caiguda del servidor Talia i de les 
accions dutes a terme per establir el seu funcionament. Es remet a la millora 
realitzada en el servidor que ha permès que durant aquesta afectació els 
serveis d’accés als ordinadors, a Internet i a les impressores funcionessin 
amb normalitat. Informa que està previst realitzar una evolució del sistema 
operatiu del Talia que es preveu que millori encara més el seu 
funcionament. 
 
Davant de les consultes de la representació sindical, el Cap de la Unitat 
d’Informàtica i Audiovisuals explica que al llarg del dia 22 de març de 2019 
es va recuperar plenament el servei i no li consta cap pèrdua d’informació. 
Explica que es van haver de refer els permisos sobre les carpetes dels 
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usuaris. Així mateix, alguns usuaris al forçar l’enllaç amb el Talia van perdre 
els enllaços a les seves unitats “mapejades” i es van haver d’ajustar aquests 
enllaços directes. Demana que si es detecta alguna incidència es 
comuniqui. 
 

11. Torn obert de paraula 
 

No hi ha cap paraula. 
 

 
 
Barcelona, 12 d’abril de 2019 
 


