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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
 
Data: 24/03/17 
Horari: 12.10-13.45 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 
 
Sra. Helena Bayo, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Elisenda Castell, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Núria Plana, 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 
 
Sr. Artur García, representant de la secció sindical de CCOO 
Sr. Pere Jané, representant de la secció sindical de CCOO 
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:  
 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Ferran Martínez, 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 24 de 

febrer 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. Catàleg dels requisits de titulació. Pendent 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència recorda que es 
va tancar el catàleg de requisits per impartir les diferents assignatures. Es 
remet a una discrepància sorgida entre un departament i escola en relació 
als requisits de formació exigits respecte a un cas concret. Assenyala que 
en cas que es requereixi formació addicional cal prioritzar la titulació 
superior. Es realitzarà el retorn a escoles i departaments, i s’enviarà el 
catàleg a la representació sindical. 

 
3. POA, estat de la qüestió 
 

En resposta a la demanda de la Secció Sindical d’UGT, Gerència comunica 
que el dia 15 de març la Junta de Govern de l’IT va aprovar els criteris 
d’elaboració del POA 17-18. Informa del calendari d’elaboració del POA 17-
18, segons el qual està previst que el POA 17-18 s’aprovi a la Junta de 
Govern del juny. Donarà trasllat d’aquest calendari a la representació 
sindical. 
Pel que fa a les reduccions de jornada del personal docent, indica que 
aquestes reduccions finalitzen el 31 d’agost i en cas de renovar-se s’haurien 
de sol·licitar abans del tancament del POA de l’escola afectada per 
preveure les afectacions que comporten a la plantilla. 

 
4. Aparells audiovisuals obsolets/espatllats de les aules de moviment 
 

La Secció Sindical d’UGT comunica el mal funcionament dels aparells 
audiovisuals a les aules de moviment i demana que es renovin donat que 
són necessaris per al correcte desenvolupament de les classes. 
 
Gerència recull aquesta petició i demanarà a les direccions de les escoles 
que identifiquin les necessitats d’aparells audiovisuals a les aules segons la 
seva prioritat.  

 
5. Protocols pendents d’unificació de la informació horària dels docents. 

Pendent 
 
Davant del requeriment de la Secció Sindical d’UGT, Gerència insistirà a la 
Coordinació Acadèmica en la necessitat d’unificar els horaris de les diverses 
escoles, per tal que estigui enllestit per al curs 17/18. 
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Pel que fa a la setmana verda, que actualment no coincideix entre escoles, 
tornarà a plantejar al Consell de Direcció la conveniència que la setmana 
verda coincideixi entre escoles, tal com es va fer els anys 2014 i 2015. 
 

6. Carrera professional Docents i Instrumentistes, pressupost pendent 
 

D’acord amb la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència recorda que 
es va manifestar la voluntat de preveure en el pressupost 2017 una nova 
convocatòria de CPD i CPI, prèviament cal iniciar la revisió de la normativa 
que les regula.  
 
S’acorda constituir el grup de treball de revisió de la normativa de CPD i CPI. 
Gerència proposarà un calendari al respecte a la propera reunió. 
 
La Secció Sindical de CCOO planteja la possibilitat que el personal docent i de 
suport a la docència interí pugui participar en la propera convocatòria de CPD i 
CPI , en aplicació del Pla d’estabilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
A la Gerència li consta que aquesta clàusula encara està en fase de 
negociació i demanarà informació respecte a la seva vigència a la Diputació de 
Barcelona. 
 

A continuació, s’acorda tractar el punt 7 conjuntament amb el 15 per estar 
relacionats. Per tant, tot seguit es procedeix a tractar el punt 8 de l’ordre del dia.  

 
8. Trasllat del que es va tractar a la reunió del Consell de l’ESAD del 3 de 

febrer 
 
Davant del requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència comunica 
que la Directora General no ha pogut assistir a aquesta reunió. Demana 
ajornar aquest assumpte a l’espera que la Directora General pugui assistir a 
la propera reunió informativa per traslladar la informació pendent referent a 
la reestructuració dels estudis de l’IT tractada en el Consell Escolar de 
l’ESAD el dia 3 de febrer. 
 

9. Llistat del personal autoritzat a aparcar al pàrquing de l’IT 
 
La Secció Sindical de CCOO reclama el llistat pendent de personal 
autoritzat a aparcar al pàrquing de l’IT.  
 
Davant del manifestat per la Gerència, que encara no disposa d’aquesta 
informació, la representació sindical demana que es faciliti un llistat 
provisional mentre no es disposi del llistat actualitzat. 
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Gerència és partidària de facilitar el llistat actualitzat i quan disposi d’aquesta 
informació en donarà trasllat a la representació sindical. 
 

10. Llistat dels PC’s que s’han renovat 
 
La Secció Sindical de CCOO reclama el llistat dels PC’s que s’han renovat. 
 
Gerència indica que quan disposi d’aquest llistat actualitzat el traslladarà a 
la representació sindical.  
 
La Secció Sindical d’UGT manifesta la satisfacció pel nou ordinador de la 
sala sindical. Pel que fa a la impressora d’aquesta sala, que està avariada, 
Gerència indica que es retirarà d’acord amb la política d’utilització de les 
impressores multifunció. 
 

11. Bar del Centre Territorial de Vic 
 

En resposta a la petició de la Secció Sindical de CCOO, el Director del 
Centre Territorial d’Osona informa que, tal com es va acordar, ha contactat 
amb els bars propers al centre per valorar la possibilitat de pactar un preu 
específic per a treballadors i alumnes de l’IT. Comunica que el restaurant 
“Les putes receptes de la iaia” ofereix un descompte d’un 10% als empleats 
de l’IT.  

 
12. Oferta Pública 2016 i 2017 

 
Davant de la consulta de la representació sindical, Gerència informa que la 
convocatòria de les places de promoció interna de l’IT incloses a l’Oferta 
Pública 2016 està pendent i indica que depèn de la Corporació. Pel que fa a 
l’Oferta Pública 2017, recorda que està confirmat el nombre de places que 
s’incorporaran a l’Oferta Pública 2017, i l’inici del procés està a l’espera que 
s’aprovi la llei de pressupostos. Indica que la totalitat de places 
incorporades a l’Oferta Pública 2017 corresponen a personal docent i no 
està previst incorporar-hi cap plaça de personal PAS. 
 

13. Prestació per desplaçaments per als treballadors que desenvolupen la 
seva activitat a més d’una seu de l’IT 
 
La Secció Sindical de CCOO demana una prestació per cobrir els cost dels 
desplaçaments del personal docent i de suport a la docència que treballa a 
diferents seus de l’IT.  
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Gerència analitzarà aquesta petició, no obstant considera que es tracta d’un 
tema a tractar en el marc de la negociació col·lectiva. 
 

14. Mesa de negociació sobre l’Acord d’Organització Laboral i Acadèmica 
 
Gerència proposa reactivar el procés de negociació de la NOLA. Demana 
una resposta a la representació sindical i indica que en cas que es reactivi 
caldrà actualitzar els membres de la Mesa de negociació. 
 
La representació sindical indica que es reunirà el Comitè d’Empresa per tal 
de prendre una decisió al respecte i en donarà trasllat a la Gerència. No 
obstant això, recorda que la representació sindical va demanar reactivar la 
clàusula de revisió de l’OLA. 
 
Gerència indica que la disposició addicional 2a de l’OLA estableix la 
constitució d’una comissió de seguiment de l’OLA amb l’objectiu de reunir-
se periòdicament per tal de fer un seguiment dels acords adoptats. 
Considera que aquesta comissió no té capacitat per adoptar nous acords ni 
actualitzar els existents, ja que cal fer-ho en el marc d’una nova negociació 
col·lectiva. 
 
D’acord amb la demanda de la representació sindical, s’acorda constituir la 
comissió de seguiment de l’OLA. 
 
Resta pendent que el Comitè d’Empresa adopti una decisió respecte a la 
proposta de Gerència de reactivar el procés de negociació de la NOLA. 
 

A continuació, tal com s’ha acordat anteriorment, es procedeix a tractar el punt 7 
conjuntament amb el 15, per estar relacionats.  

 
7. Accés remot a IntraIT (incloent l’aplicatiu tickets) 
15. Accessos a aplicacions, servidors i portals corporatius diversos 

 
La Secció Sindical de CCOO reclama l’accés remot a IntraIT, incloent-hi 
l’aplicatiu tickets. 
 
Gerència informa del calendari inicialment previst, el qual es pot veure 
afectat per la vacant sobrevinguda que es generarà a la Unitat d’Informàtica 
i Audiovisuals. Pel que fa a l’accés a l’espai personal d’Intradiba, està 
pendent una resposta per part de la Diputació de Barcelona.  
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, que recorda que 
també està pendent disposar d’un espai personal a la IntraIT, Gerència 
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recorda que l’IT no està integrat en el sistema d’informació corporatiu SAP i 
s’ha de dotar d’un sistema propi, que suposa una inversió econòmica 
elevada. 
 
Gerència mantindrà informada a la representació sindical respecte a l’accés 
pendent a aplicacions, serveis i portals corporatius. 
 

16. Torn obert de paraula 
 

 La representació sindical demana informació respecte a la convocatòria de 
POA “03-17/18 Suport docent”. 
 
Gerència informa que aquesta convocatòria respon a la necessitat de les 
escoles de disposar d’un suport a la docència en l’àmbit de la recerca i la 
investigació. Es tracta d’un lloc de treball fora de plantilla amb una 
vinculació temporal a l’IT com a professional especialitzat. 
 

 
Barcelona, 19 de maig de 2017 
 


