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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 16/09/16 
Horari: 12.10-12.45 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. Elisenda Castell, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Montserrat Lloret, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Carles Salas, representant de la secció sindical d’UGT 
 
Sr. Artur García, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Esmeralda Maycas, representant de la secció sindical de CCOO 
 
Sra. Meritxell Caparrós, secretària d’actes 
 
S’excusen: 
 
Sr. Jaume Ayza, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Núria Plana, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Aleix Soler, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Montserrat Vellvehi, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Antonio Zarco, representant de la secció sindical de CCOO 
 
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 15 de 

juliol de 2016 
 

Un cop aprovada l’acta i el document d’acords assolits, es procedeix a la 
seva signatura per part de tots els assistents. 
 

2. Llistat pendent d’assignatures que poden ser impartides sense 
titulació 

 
Davant del requeriment de la Secció Sindical d’UGT, Gerència comunica 
que està pendent una resposta per part de les escoles respecte de 
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l’esborrany de catàleg de requisits per impartir les diferents assignatures, i 
es reclamarà. Quan es disposi d’aquesta informació se’n donarà trasllat a la 
representació sindical. 
 
Respecte a les convocatòries de POA sense requisit de titulació superior, 
Gerència es remet al que estableix el RD 303/2010, segons el qual 
determinades matèries poden ser impartides per professionals que no 
necessàriament compleixin el requisit de titulació superior. Explica que els 
requisits de les convocatòries són establerts per les escoles i posteriorment 
les bases són objecte d’anàlisi, i en cas necessari es demana un informe 
justificatiu a les escoles, del qual es va acordar que se’n donaria trasllat a la 
representació sindical. 
  

3. Publicitat de les places dels concursos POA 
 

La Secció Sindical d’UGT observa una baixa participació en les 
convocatòries de POA. Proposa reforçar la seva difusió a nivell 
internacional. 
 
Gerència recorda que, complint amb la normativa, les convocatòries de 
selecció es publiquen al BOPB, DOGC i al web de l’IT. Li consta que el 
servei de graduats de l’IT informa als postgraduats i planteja reforçar la 
difusió de les convocatòries de POA a través de les xarxes socials. 
 

4. Cap d’especialitat de coreografia del CSD, estat de la qüestió 
 

D’acord amb el requeriment de la Secció Sindical d’UGT, Gerència confirma 
que aquest càrrec apareix en el POA 16-17. Es remet a la informació 
facilitada a l’anterior reunió, respecte al nomenament com a Sostdirector del 
CSD a favor de l’actual cap de l’especialitat de Coreografia del CSD, el qual 
assumirà les funcions dels dos càrrecs percebent només un únic 
complement retributiu, atès que els complements retributius, a diferència de 
la descàrrega lectiva, no són acumulables. 
Donarà trasllat a la representació sindical de la fitxa de POA corresponent i 
del decret d’acumulació de funcions que ho regula. 
 

5. Provisió del lloc de Director/a d’IT Dansa 
 

En resposta a la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
que el dia 28 de juliol el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la 
modificació de plantilla i Rllt i s’ha procedit a tramitar la provisió d’aquest lloc 
de treball. Està pendent determinar si la convocatòria corresponent l’ha de 
tramitar l’IT o la pròpia Corporació. 
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Davant de la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència indica que, 
d’acord amb el que estableix l’Rllt, per accedir a aquest lloc de treball es 
requereix qualsevol titulació del grup A, subgrup A1 o A2, i el nivell C1 de 
llengua catalana. 
 

6. Informació de la Gerència sobre l’inici de curs 
 
Gerència informa de l’inici del curs acadèmic 16-17 i comunica que les 
obres i adequacions de les aules que s’han dut a terme a l’estiu han 
finalitzat. 
 
A continuació, comunica que s’ha resolt la convocatòria de provisió del lloc 
de treball de Cap de la Unitat de Gestió d’Espais Escènics i s’ha sol·licitat a 
la Diputació de Barcelona la cobertura d’aquest lloc de treball amb caràcter 
urgent. 
 

7. Torn obert de paraula 
 

 Davant del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència confirma 
que, tal com es va acordar, aquest mes de setembre enviarà a la 
representació sindical la informació trimestral dels pagaments a persones i 
empreses externes.  

 
 D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, en relació a les 

dues places de promoció interna de la Coordinació Acadèmica, Gerència 
explica que ha comunicat a la Diputació de Barcelona els títols de la 
memòria. Està pendent la seva convocatòria, que depèn de la 
Corporació.  

 
 La Secció Sindical de CCOO es remet al cas d’un/a docent que el curs 

acadèmic passat no disposava de titulació superior. 
 

 Gerència recorda que actualment aquesta persona disposa de 
l’equivalència a efectes de docència exclusivament per als 
ensenyaments professionals.  

 
 A la Secció Sindical d’UGT li consta que s’ha reunit la Comissió de 

modificació dels Estatuts de l’IT i no s’ha informat a la representació 
sindical. Recorda que es va acordar que hi assistirien la Sra. Plana i el 
Sr. Zarco. 

 
Gerència ho traslladarà a la Direcció General de l’IT. 
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 La Secció Sindical d’UGT es remet al dictamen relatiu a la regulació de 

les activitats docents no reglades de l’IT. Considera que la docència i les 
tasques de difusió dels cursos haurien de tenir un tractament diferenciat. 
És partidària de potenciar aquestes activitats, ja que donen prestigi a 
l’escola. 

 
Gerència explica que la retribució en hores extres o indemnitzacions per 
raó del servei està en funció dels destinataris, tenint en compte si 
s’adrecen o no a empleats d’administracions públiques.  

 
 
Barcelona, 28 d’octubre de 2016 
 

 
 
 


