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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
 
Data: 19/02/16 
Horari: 12.10-13.50 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. Montserrat Lloret, 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 
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 
Sr. Cosme Gómez, 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 22 de 

gener 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. Excedències voluntàries 
 

Davant de la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa de 
dos casos de personal docent en situació d’excedència voluntària. Indica 
que d’acord amb la normativa, no tenen reserva de lloc de treball. 
 
Atès el manifestat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència consultarà la 
informació facilitada a un d’aquests empleats en relació a la seva situació. 

 
3. Complement de festiu 
 

D’acord amb la consulta de la representació sindical de CCOO, Gerència 
confirma que el personal docent i de suport a la docència que va participar 
en les activitats del dissabte disposarà del complement de festiu. 

 
A continuació, s’acorda tractar conjuntament els punts 4 i 16. 

 
4. POA 2016/2017 
16. Aprovació de criteris i directrius POA 2016/2017 
 

Gerència informa dels criteris d’elaboració del POA 2016/2017, aprovats per 
la Junta de Govern el dia 17 de febrer de 2016. Donarà trasllat d’aquesta 
informació a la representació sindical a través de la carpeta comuna. 
A continuació informa del nou contracte de serveis professionals. 
 
Davant del plantejament de la Secció Sindical d’UGT, Gerència analitzarà 
amb la Coordinació Acadèmica el tractament de les hores de tutoria 
realitzades en escreix. 
 

5. PAMO 
 

D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
de les propostes de PAMO de personal docent i de suport a la docència 
pendents de determinar.  
 

6. Distribució de la tasca d’acompanyament instrumental en una classe 
 

La Secció Sindical de CCOO es remet al curs de formació de “Moviments 
repetitius” realitzat pel personal de suport a la docència, segons el qual 
s’aconsella fer una pausa cada 20 minuts.  
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica que 
es tindrà en compte aquesta pausa al planificar les classes. 
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7. Horari de Pilates 
 

Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència analitzarà pel 
curs vinent la possibilitat d’ampliar l’horari del monitoratge de Pilates a partir 
de les 15 hores per a que hi pugui accedir el personal PAS. 

 
8. Modificació de Plantilla i RLT pendent d’aprovar a la Junta de Govern 

del 17 de febrer 
 
D’acord amb la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
de la modificació parcial de Plantilla i RLT aprovada per la Junta de Govern 
de l’IT el dia 17 de febrer, que està pendent d’aprovació del Ple de la 
Corporació. 
 
A la vista del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència revisarà 
les fitxes descriptives de la intrait i actualitzarà la informació. 
 
La representació sindical manifesta el seu desacord en la modificació de la 
jornada del lloc de treball de Director/a Artístic/a d’IT Dansa. 
 
Gerència explica que 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. 
 
Gerència proposa que les modificacions de Plantilla i RLT es sotmetin a 
debat a la Reunió Informativa prèviament a la seva aprovació. 
 
La representació sindical qüestiona la provisió del lloc de treball de 
Director/a Artístic/a d’IT Dansa. 
 
La Secció Sindical de CCOO demana un informe respecte a la conversió del 
contracte d’alta direcció de la titular d’aquest lloc de treball en un interinatge. 
 
Gerència recorda que el lloc de treball de Director/a Artístic d’IT Dansa 
estava proveït erròniament mitjançant un contracte d’alta direcció i es va 
procedir a regularitzar la situació de la titular del lloc de treball mitjançant el 
reconeixement d’una relació laboral indefinida no fixa i la formalització d’un 
contracte laboral en la modalitat d’interinitat fins a la provisió reglamentària. 
Aquest procés va ser supervisat i informat favorablement per la Direcció de 
RRHH de la Diputació de Barcelona. Facilitarà a la representació sindical 
l’informe sol·licitat. 
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9. Informe pendent d’incidències informàtiques 
 
Davant de la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència comunica 
que encara no es disposa de l’informe pendent de les incidències 
informàtiques i indica que es facilitarà a la reunió del mes de març. 
 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical d’UGT respecte a la 
renovació dels ordinadors, Gerència es remet a la informació de la reunió 
anterior, en relació a la previsió de renovar el software i hardware dels 
ordinadors en un termini de 3 anys, començant per les màquines més 
obsoletes i actuant de forma gradual atès l’alt cost econòmic que suposa. 

 
10. Comissió de serveis, protocol de funcionament a les escoles 
 

La Secció Sindical d’UGT demana que s’estableixi a les escoles un protocol 
clar i àgil per a la sol·licitud de les comissions de serveis. 
 
Gerència manifesta que tota activitat que impliqui un desplaçament de 
l’empleat/ada requereix la formalització d’una comissió de serveis amb 
caràcter previ. Explica el procediment establert, del que en donarà trasllat a 
la representació sindical, i indica que es reforçarà la comunicació a les 
escoles. 

 
11. Txec Gourmet per als docents de les escoles (justificacions 

acreditatives de les reunions i tasques) 
 

La Secció Sindical d’UGT demana que s’estableixi un procediment 
homogeni a totes les escoles per controlar l’ajut al menjar. 
 
Gerència indica que d’acord amb el que es va acordar a la reunió del 
desembre, s’ha establert un circuit per a la comunicació de les activitats no 
contemplades en els horaris identificant diferents referents encarregats de 
subministrar la informació. Demana que si es detecta alguna disfunció es 
comuniqui. Pel que fa a les reunions de departaments, es proposa que el 
mateix dia es comuniquin els assistents per agilitar el procediment.  
 
La Secció Sindical de CCOO proposa ampliar els criteris de l’ajut al menjar 
als treballadors que tenen el seu domicili fora de la localitat del lloc de 
treball. Així mateix, considera que s’hauria de tenir en compte les 
especificitats de l’IT i els treballadors que treballen a diferents seus. 
 
Gerència no és partidària d’ampliar l’ajut al menjar en funció del domicili, 
donat que és un aspecte voluntari del treballador/a. Pel que fa als 
treballadors que treballen a diferents seus, indica que ja està contemplat. 
 
D’acord amb l’exposat per la Secció Sindical d’UGT, en relació a les hores 
de tutoria, Gerència manifesta la necessitat de fer constar aquest i altres 
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aspectes en els horaris i proposa portar un registre de les tutories 
realitzades. 

 
12. Encadenaments de contractacions 
 

Davant de la demanda de la Secció Sindical d’UGT, Gerència facilitarà a la 
representació sindical la informació referent a la redistribució lectiva 
derivada d’una jubilació a l’EESA/CPD. 

 
13. CPD i CPI 
 

D’acord amb la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa de la 
tramitació del decret d’admesos i exclosos de la convocatòria CPD-2010 
(grup A, subgrup A1) i CPI-2010. La convocatòria CPD-2010 (grup A, 
subgrup A2) ha quedat deserta per no haver-se presentat cap aspirant. A 
partir de la publicació de la llista d’admesos i exclosos començarà a comptar 
el termini de presentació dels requisits d’aptitud. Traslladarà a la 
representació sindical informació dels aspirants. 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica que 
els Consells Tècnics Avaluadors s’intentarà que siguin abans de la segona 
quinzena de juliol. 

 
14. Majors de 55 anys 
 

La Secció Sindical d’UGT demana ampliar la reducció del personal docent 
major de 55 anys al personal docent no fix i de suport a la docència.  
 
Gerència assenyala que d’acord amb la normativa aquesta reducció només 
s’aplica al personal docent fix.  
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, que considera que 
aquest és un tema objecte de negociació, Gerència indica que s’analitzarà 
però veu complicada la seva aplicació per l’impacte econòmic que 
suposaria. 
 

15. Previsió de creixement de CPD/EESA 
 

D’acord amb la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa del 
nou itinerari de flamenc, que ja està contemplat en el POA 2016-2017. Així 
mateix, informa de la previsió d’obrir una línia de Batxillerat artístic el curs 
acadèmic 2016-2017, que està pendent de l’autorització per part del 
Departament d’Ensenyament.  
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17. Nous sistema liquidació directa Seguretat Social 
 

Gerència informa del nou sistema de liquidació de la Seguretat Social i 
indica que s’enviarà un comunicat informatiu al respecte.  
 
D’acord amb el plantejament de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
afegirà al comunicat una nota informativa respecte als treballadors en 
situació de pluriocupació. 

 
18. Torn obert de paraules 
 

 Gerència informa que s’ha penjat a la intrait la informació dels viatges del 
personal intern i extern assumits per l’IT durant l’any 2015. 

 
 La Secció Sindical de CCOO recorda que va sol·licitar l’accés del 

personal de l’IT a l’àrea personal d’intradiba. Li consta que el Sindicat de 
CCOO de la Diputació de Barcelona tractarà aquest tema amb la 
Corporació. 

 
 La Secció Sindical de CCOO reclama un portal del treballador a la intrait. 

 
Gerència es remet a la complexitat tècnica que suposa atenent a 
l’especificitat de l’IT. Indica que es fixarà un calendari i a la propera 
reunió s’informarà. 
 

 La Secció Sindical de CCOO planteja establir un mecanisme per 
incentivar la utilització del transport públic per part dels treballadors. Fa 
referència al Pla de mobilitat que s’està elaborant. A més, demana que 
l’IT es faci càrrec de les despeses de viatge i pàrquing quan els docents 
que es desplacen a les diferents seus han d’utilitzar el seu cotxe per 
transportar material didàctic. 

 
Gerència analitzarà la proposta.  
 

 La Secció Sindical d’UGT planteja el cas d’un/a docent del CPD que va 
realitzar unes hores durant les vacances de Nadal per una activitat d’IT 
Dansa i encara no ha cobrat.  

 
Gerència indica que la Direcció de l’escola ho ha de comunicar. 
 

 La representació sindical reclama la motivació de la modificació del 
contracte de la Directora d’IT Dansa i la forma de provisió d’aquest lloc 
de treball. 
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Gerència es remet a l’informe sol·licitat al respecte en el punt 8 d’aquesta 
reunió, del qual en donarà trasllat a la representació sindical. 

 
 
Barcelona, 18 de març de 2016 


