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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
 
Data: 18/03/16 
Horari: 12.10-13.40 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 
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. Jaume Ayza, representant de la secció sindical de CCOO 
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. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Montserrat Lloret, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Aleix Soler, 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 19 de 

febrer 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. 
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2. POA 2016/2017.- Aprovació criteris i directrius 
 

Davant de la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa de 
l’estat d’elaboració del POA 16-17. Està previst que s’aprovi al maig o juny, i 
quan s’hagi aprovat es comunicaran els horaris al professorat i suport a la 
docència. 

 
3. PAMO 
 

D’acord amb la consulta de la representació sindical, Gerència informa de 
l’estat de les propostes de PAMO de personal docent i de suport a la 
docència pendents. Explica que s’han donat instruccions als departaments 
per unificar els criteris i informa de la possible flexibilitat de les places de 
PAMO amb jornada parcial en funció de les necessitats del POA de cada 
curs acadèmic. Indica que informarà d’aquests criteris a les Direccions de 
les escoles i caps de departament superior. 
Manifesta la necessitat de respectar els perfils de cada assignatura i es 
remet al catàleg que s’ha facilitat a les Direccions d’escola i caps de 
departament superior. 
Respecte al PAMO del personal de suport a la docència, s’analitzarà la 
possibilitat de crear una plaça de guitarrista a jornada parcial o total. 
 

4. CPD i CPI.- Estat de la qüestió 
 

A la vista de la petició de la representació sindical, Gerència informa de 
l’estat de les convocatòries CPD i CPI 2010: 
 
 CPD-2010 (Grup A, subgrup A1): s’ha aprovat el decret d’admesos i 

exclosos, segons el qual tots els aspirants estan admesos. Està previst 
que el termini de presentació dels requisits d’aptitud sigui després de les 
vacances de Setmana Santa.  

 CPD-2010 (Grup A, subgrup A2): ha quedat deserta per no haver-se 
presentat cap aspirant. 

 CPI-2010: el 25 de febrer es va publicar la llista d’admesos i exclosos i el 
termini per presentar els requisits d’aptitud va finalitzar el 8 de març. 
Tots els aspirants estan admesos i han presentat els requisits d’aptitud. 

 
S’ha tramitat el decret de composició dels membres del Consell Tècnic 
Avaluador de la CPD-2010 (Grup A, Subgrup A1) i CPI-2010. 
 

5. Modificació de plantilla i RLT aprovada a la Junta de Govern del 17 de 
febrer 

 
D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència lliura a la 
representació sindical l’informe relatiu a la modificació del contracte de la 
Directora d’IT Dansa.  
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La Secció Sindical de CCOO manifesta el seu desacord en la justificació de 
la modificació de la jornada del lloc de treball de Director/a Artístic/a d’IT 
Dansa. A més, observa que no s’ha informat a la representació sindical de 
les assignacions temporals de jornada que ha tingut aquesta empleada 
anteriorment. 
 
Gerència recorda la informació facilitada a l’anterior reunió, segons la qual 
la titular d’aquest lloc de treball té assignada aquesta jornada des de fa 
temps mitjançant decrets d’assignació temporal i, d’acord amb les 
recomanacions de l’auditoria, atès que ha deixat de ser provisional s’ha 
considerat procedent regularitzar la situació. 
Indica que l’informe facilitat versa sobre la conversió del contracte d’alta 
direcció de la titular d’aquest lloc de treball en un interinatge, d’acord amb la 
sol·licitud que es va fer. 
 
D’acord amb el manifestat per la Secció Sindical d’UGT, que qüestiona la 
provisió d’aquest lloc de treball, Gerència indica que quan es proveeixi 
definitivament aquest lloc de treball es farà segons l’RLT. 
 
Davant de la demanda de la representació sindical, Gerència indica que 
s’accelerarà la provisió definitiva d’aquest lloc de treball.  
 

6. Informe pendent d’incidències informàtiques 
 
La representació sindical reclama l’informe pendent d’incidències 
informàtiques. 
 
Gerència proposa ajornar aquest tema a l’espera que es reincorpori el Cap 
de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals i pugui donar informació detallada. 
 
D’acord amb la sol·licitud de la representació sindical, Gerència donarà 
trasllat de l’informe. 
 

7. Reducció lectiva majors de 55 anys (personal no fix i de suport a la 
docència) 

 
Davant de la petició de la representació sindical, Gerència indica que s’ha 
d’analitzar la viabilitat de l’aplicació de la reducció lectiva de majors de 55 
anys al personal docent no fix i de suport a la docència. Es remet a 
l’impacte econòmic que suposaria. 
 
La Secció Sindical d’UGT observa que hi ha un gran nombre de personal 
afectat atesa la temporalitat d’aquest personal i el tipus de tasca que 
desenvolupa. 
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La Secció Sindical de CCOO es remet a la tendència de la Corporació 
d’igualar els drets del personal interí al personal fix i proposa adoptar un 
acord al respecte condicionat al pressupost disponible. 
 
Gerència analitzarà la viabilitat de l’aplicació de la reducció lectiva de majors 
de 55 anys al personal docent no fix i de suport a la docència. Tanmateix, 
indica que és partidària de tractar aquest tema dins de la negociació de la 
revisió de l’OLA, que va quedar aturada a petició de la representació 
sindical a l’espera del nomenament del Director/a General de l’IT. Afegeix 
que actualment s’està fent una aplicació generosa del vigent acord que 
regula la reducció del personal docent major de 55 anys. 

 
8. Espai personal a IntraIT 

 
La Secció Sindical de CCOO es remet a l’anterior reunió i reclama el 
calendari previst per a la implementació d’un Portal del treballador a la 
IntraIT. 
 
Gerència indica que encara no es disposa del calendari donada la situació 
de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals, afectada per diverses incidències 
en el seu personal. Es remet a la impossibilitat d’utilitzar el mateix sistema 
que la Diputació de Barcelona i a la complexitat tècnica que suposa atesa 
l’especifitat del personal de l’IT. Explica que l’IT s’ha de proveir d’un sistema 
propi que suposa un cost molt elevat. Indica que s’està treballant en el 
Portal de l’empleat i posteriorment està previst establir el sistema de control 
de presència. 
 

9. Accés restringit a Intradiba 
 
La Secció Sindical de CCOO reclama l’accés a l’àrea personal d’Intradiba. 
Així mateix, planteja la possibilitat d’accés remot al Talia i a l’aplicació 
tickets. Explica que s’ha sol·licitat l’accés a la Intradiba i la resposta per part 
de la Corporació ha estat negativa. 
 
Gerència informa que actualment es disposa d’accés remot al correu 
electrònic i tot i que anteriorment es va decidir no donar accés remot al 
Talia, es pot tornar a plantejar. Analitzarà també la possibilitat de donar 
accés remot a l’aplicatiu tickets. 
D’altra banda, reclamarà a la Diputació de Barcelona l’accés del personal de 
l’IT a l’espai personal de la Intradiba. 

 
10. Jubilació d’un/a docent 
 

D’acord amb la consulta de la Secció Sindical d’UGT, referent a la jubilació 
d’un/a docent, Gerència informa dels criteris que s’apliquen en relació a la 
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pròrroga de la jubilació del personal docent fins a la finalització del curs 
acadèmic, d’acord amb el que estableix la normativa vigent. 

 
11. Previsions de Batxillerat a l’EESA/CPD 
 

En resposta a la petició de la Secció Sindical d’UGT, respecte a la previsió 
d’obrir una línia de Batxillerat el curs acadèmic 2016-2017, Gerència 
informa que està pendent l’autorització per part del Departament 
d’Ensenyament.  

 
12. Permisos per activitat professional que afecten la carrera professional 
 

La Secció Sindical d’UGT proposa revisar els requisits de permanència 
exigits a la normativa de Carrera Professional del personal docent i de 
suport a la docència de l’IT, donat que actualment els permisos per activitat 
professional són penalitzats, la qual cosa suposa un greuge comparatiu per 
aquests col·lectius. 
 
Gerència indica que els requisits són els mateixos de la normativa de la 
Diputació de Barcelona i qüestiona si l’IT té capacitat per modificar-los. 
Indica que farà la consulta a la Diputació de Barcelona. 
Recorda que la Corporació té aturada la Carrera Professional, i manifesta la 
necessitat de revisar la normativa de l’IT en relació a diversos aspectes, en 
cas que es reactivessin les convocatòries.  
 
La Secció Sindical de CCOO proposa revisar la normativa de l’IT 
independentment de si la Corporació reactiva la Carrera Professional. 
 
S’acorda revisar la normativa de Carrera Professional del personal docent i 
de suport a la docència de l’IT. 

 
13. Ajut al menjar, protocol de signatures que en dóna dret, a les escoles. 

Estat de la qüestió 
 

D’acord amb la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència es remet al 
circuit establert al respecte i indica que s’ha reforçat la informació a les 
direccions de les escoles.  
 
A la vista del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència revisarà 
el circuit establert per a la comunicació de l’assistència a les reunions 
informatives. 
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14. Informació sobre les hores de dedicació al centre que han de dosificar 
els treballadors/es que presten serveis a diverses escoles 

 
La Secció Sindical d’UGT manifesta la manca de coordinació a l’establir 
l’horari dels docents que treballen a diverses escoles.  
 
Gerència indica que s’han donat instruccions per a la coordinació entre 
escoles a l’establir els horaris del professorat comú i reforçarà aquesta 
informació. 

 
15. Torn obert de paraula 
 

 D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència explica 
que una mateixa persona es podria presentar a més d’una convocatòria 
sempre que les places fossin a jornada parcial amb horaris compatibles, la 
qual cosa pràcticament convertiria ambdues places en una de sola. 

 
 
Barcelona, 15 d’abril de 2016 


