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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 17/06/16 
Horari: 12.05-13.16 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 
Sr. Antonio Zarco, 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 
 
 
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 20 de 

maig 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 d'assignatures/matèries i càrrecs acadèmics o membres dels 
equips directius, que poden ser impartides/ocupats, per professionals 
que no acompleixen el requisit de titulació superior 

 
Davant de la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència reclamarà a les 
direccions de les escoles el retorn de l’esborrany de catàleg tramès del 
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llistat d’assignatures amb identificació de la titulació requerida per impartir-
les segons el seu perfil i en donarà compte a la representació sindical. 
 
La Secció Sindical d’UGT observa que el fet que es continuïn convocant 
concursos de POA sense requisit de titulació superior suposa el perill que 
després passin a ocupar càrrecs/encàrrecs acadèmics, així com impartir 
matèries que sí requereixin una 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, i recorda que es 
va procedir amb la Inspecció d’Ensenyament a identificar aquestes 
matèries, i així està recollit a les directrius d’elaboració del POA.  Així 
mateix, s’ha sol·licitat a les direccions de les escoles que revisin els perfils 
de cada assignatura per tal d’identificar la titulació requerida en cada cas. 
Quan es disposi d’aquesta informació se’n donarà trasllat a la representació 
sindical. 
D’altra banda, assenyala que la dedicació horària dels càrrecs acadèmics 
no constitueix un motiu per crear una plaça. 
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa de la 
justificació de la contractació per substitució d’un/a docent, en base a 
l’informe de la Coordinació Acadèmica i la Direcció de l’ESAD.  
En el casos que sigui necessari, s’adjuntarà a la còpia bàsica que es lliura a 
la representació sindical la informació complementària que justifiqui la 
contractació. 
 
La Secció Sindical de CCOO considera que el requisit de titulació de les 
convocatòries de POA ha d’estar ben definit. Es remet a un cas en el que no 
s’ha pogut contractar a la persona que va guanyar una convocatòria de 
Pedagogia de la Dansa per no disposar de titulació superior. 
 
Gerència justifica que aquesta empleada va ser admesa perquè en el 
moment de presentació d’instàncies va acreditar la tramitació de 
l’equivalència a efectes de docència. No obstant, no se la va poder 
contractar al CSD perquè en el moment de formalitzar el contracte encara 
no disposava del certificat corresponent. Es remet a la normativa que així ho 
regula. Actualment aquesta persona ja disposa de la referida equivalència 
però, com a novetat respecte dels anteriors, el certificat atorga 
l’equivalència a efectes de docència exclusivament per als ensenyaments 
professionals. Es tindrà en compte aquesta limitació per a futures 
convocatòries de POA i contractacions corresponents.  
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical d’UGT, en relació a la motivació 
d’aquesta limitació de l’equivalència, Gerència explica que el Ministeri 
d’Educació es basa en diverses disposicions legals. S’analitzarà i es 
mantindrà informada a la representació sindical. 
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3. POA 
 

D’acord amb el requeriment de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa 
de l’aprovació del POA 16-17 per la Junta de Govern de l’IT el dia 15 de 
juny. Explica que el Capítol I s’ha incrementat un 1,87 % respecte del curs 
passat i es remet al creixement que ha experimentat des del curs 12-13, en 
especial el curs 14-15. 
Comunica que està previst aprovar una modificació del POA al setembre. 
 
S’acorda que Gerència donarà trasllat a la representació sindical del POA 
16-17 en format digital quan hagi estat aprovada la seva modificació. 
 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa dels 
casos de personal docent que passen a ocupar una plaça de plantilla. 
Facilitarà el llistat corresponent a la representació sindical. 
 

4. PAMO 
 

Davant de la demanda de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa de la 
previsió de convocatòries de PAMO de personal docent i de suport a la 
docència. Comunica que la primera convocatòria serà la corresponent al 
2017. Donarà trasllat d’aquesta informació a la representació sindical en 
format digital. 
 

5. Interinatges fins a provisió vinculats als càrrecs acadèmics 
 

La Secció Sindical de CCOO exposa la situació del canvi de relació 
contractual d’un treballador de l’ESTAE a causa de la no renovació del seu 
nomenament com a Coordinador. Manifesta el seu desacord donat que el 
contracte actual d’interinitat té una vigència fins a la provisió o amortització 
de la plaça, i no es dóna cap d’aquests supòsits. 
 
Gerència es remet a l’autonomia dels directors de les escoles per proposar 
el seu equip directiu. Expressa que com a norma general la dedicació dels 
càrrecs acadèmics no constitueix un criteri per constituir una plaça però 
atesa l’especificitat de l’ESTAE, per tal d’evitar la temporalitat de l’equip 
directiu i donat que els càrrecs de coordinació suposen una càrrega 
important d’hores, es va acordar que els càrrecs de coordinador 
computarien com a criteri per constituir plaça. 
 
La Secció Sindical de CCOO manifesta que la seva intervenció es basa en 
el cas concret plantejat i en cap cas posa en dubte la no renovació del 
càrrec ni es vol generalitzar a la resta de coordinadors de l’ESTAE. 
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La Gerència parlarà amb el Director de l’ESTAE per saber els motius de la 
no renovació del nomenament d’aquest treballador com a coordinador. 
 

6. Accés restringit a Intradiba per al personal de l’IT 
 
Davant de la sol·licitud de la Secció Sindical de CCOO, Gerència comunica 
que s’ha reclamat a la Diputació de Barcelona l’accés del personal de l’IT a 
l’àrea personal d’Intradiba i està pendent de rebre una resposta. 
 
La Secció Sindical de CCOO explica que en una reunió de la Comissió de 
Seguiment del Pla de Pensions de la Diputació de Barcelona es va informar 
que el personal de la Corporació podrà consultar els moviments a través 
d’aquest accés. Per part de la Secció Sindical de CCOO es va manifestar 
que el personal de l’IT no disposa d’aquest accés. 
 

7. Directrius donades per la Coordinació Acadèmica respecte dels 
horaris de professors adscrits a més d’una escola 

 
La Secció Sindical de CCOO es remet a la informació que Gerència ha 
facilitat a la representació sindical en relació a aquest tema amb posterioritat 
a la proposta de punts a tractar en aquest reunió. 
 

8. Impacte de l’ajut al menjar per a l’assistència a cursos de formació per 
al personal docent i de suport a la docència 

 
D’acord amb el requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
informa que està estudiant la petició i el seu impacte econòmic. En cas que 
es decidís atorgar l’ajut, si és assumible amb el pressupost 2016 es 
començaria aplicar al setembre de 2016 i en cas que no fos assumible es 
s’aplicaria al gener de 2017. 
 
La Secció Sindical d’UGT s’interessa pels efectes retroactius de l’ajut. 
 
La Secció Sindical de CCOO fa constar que va sol·licitar que aquest ajut 
tingués efectes des del curs 15-16 i manifesta que considera que és un dret 
del treballador. 
 
Gerència valorarà el cost econòmic que suposaria aquest ajut amb efectes 
retroactius des del curs 15-16 i adoptarà una decisió al respecte. Mantindrà 
informada a la representació sindical. 
 

9. Informació dels pagaments a persones i empreses externes des 
d’octubre passat 
 
D’acord del requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència lliura a la 
representació sindical una relació dels pagaments a persones i empreses 
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externes. Indica que, tal i com es va acordar, es traslladarà aquesta 
informació amb una periodicitat trimestral. 
 

10. Informacions de la Gerència 
 

Gerència comunica que la informació que volia tractar en aquest punt en 
relació al POA 16-17 ja ha estat tractada en el punt 3 de la present reunió. 
 

11. Torn obert de paraula 
 

 La Secció Sindical d’UGT expressa un incident produït a la P5 a causa de 
la no substitució del Subaltern de la tarda que gaudia d’un permís. Planteja 
diverses casuístiques que poden requerir accedir al despatx, que es 
trobava tancat. 

 
Gerència es remet a la manca d’efectius disponible i indica que en 
aquests casos les direccions de les escoles han de comunicar aquestes 
situacions per tal de donar cobertura a les necessitats, en especial en el 
cas de l’alumnat menor d’edat.  

 
 Davant de la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa que 

s’ha tramitat el decret relatiu a les hores extraordinàries a retribuir 
corresponents a les proves d’accés realitzades en dissabte. 

 
 En resposta de la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència 

comunica que no està previst substituir a l’empleat de baixa de la Unitat de 
Compatibilitat i demana que les consultes es traslladin al cap de la Unitat. 

 
 

 
Barcelona, 15 de juliol de 2016 


