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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
 
Data: 22/01/16 
Horari: 12.05-12.50 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 
 
Sr. Cosme Gómez, 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. 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: 
 
Sra. Elisenda Castell, 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 18 de 

desembre de 2015 
 

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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S’acorda tractar conjuntament els punts 2 i 6 per estar relacionats. 
 

2. PAMO: estat de la qüestió 
6. PAMO: situació actual, instrumentistes 
 

D’acord amb la petició de la representació sindical, Gerència informa de les 
propostes de PAMO de personal docent presentades per escoles i 
departaments. Pel que fa al personal de suport a la docència encara no es 
disposa de cap proposta. 
Indica que s’ha fet la sol·licitud de places a la Diputació de Barcelona i ara 
s’ha de procedir a la seva anàlisi i concreció. 
 
A la vista del plantejament de la Secció Sindical de CCOO, en relació a la 
revisió dels plans d’estudi, Gerència és partidària de convocar les places no 
condicionades per aquesta revisió i la resta en anys posteriors amb una 
projecció a 3 anys. 
 

3. Calendari de la Carrera Professional 2010 per docents i suport a la 
docència, i relació de treballadors que hi poden optar 

 
Davant del requeriment de la representació sindical, Gerència informa del 
cronograma previst per a les convocatòries CPD i CPI 2010 i lliura 
informació de la relació de personal docent i de suport a la docència que 
reuneix els requisits per presentar-s’hi. Demana a la representació sindical 
que si tenen consultes li facin arribar per correu electrònic.  

 
4. Reducció per majors de 55 anys 
 

La Secció Sindical d’UGT proposa ampliar el termini per a sol·licitar la 
reducció per majors de 55 anys fins al març, tal i com estableix l’acord que 
regula aquesta reducció. 
 
Gerència informa que s’ha reduït aquest termini al darrer dia del mes de 
febrer, per no afectar el calendari d’elaboració del POA. 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
que, tot i que en alguna ocasió s’ha plantejat l’opció d’aplicar aquesta 
reducció a personal interí i de suport a la docència, segons l’actual acord la 
reducció per majors de 55 anys està reservada a personal docent laboral fix 
i funcionari de carrera. 
 

5. Criteris POA curs 2016/17 
 

D’acord amb la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa que 
està previst aprovar els criteris per a l’elaboració del POA per al curs 
acadèmic 16-17 a la Junta de Govern del febrer. Quan s’hagi aprovat 
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s’informarà a la representació sindical sobre les novetats en àmbit 
acadèmic. 
 

7. Aportació del Departament d’Ensenyament al pressupost de l’IT 
 

Davant del requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència explica 
els motius de la reducció de la subvenció del Departament d’Ensenyament 
l’any 2010, a causa de la supressió dels ajuts pels ensenyaments artístics. 
Tanmateix, el pressupost de l’IT no s’ha vist afectat durant aquests anys 
perquè la Diputació de Barcelona ho ha compensat.  
Actualment la Generalitat ha tornat a establir una subvenció pels 
ensenyaments artístics, que l’IT té previst sol·licitar. 

 
8. Informació al personal dels dies de permís retribuït que corresponen a 

cadascú, i procediment per gaudir-los 
 
La Secció Sindical de CCOO es remet als nous conceptes de dies de 
permís. Reclama que s’enviï un correu electrònic individualitzat als 
empleats/ades indicant els dies dels que disposen i del termini per a gaudir-
los. Així mateix, pregunta quin codi s’ha de fer constar al full d’incidències. 
 
Gerència indica que no ha estat possible enviar aquesta informació atesa la 
complexitat del càlcul d’aquests dies i la priorització de la nòmina de gener 
que incorpora la part de la paga extra del 2012 i l’augment de l’1 %. Està 
previst enviar aquest comunicat però mentrestant si algú hi està interessat 
pot fer la consulta a la Unitat de Gestió Retributiva i Contractació. 
Pel que fa al full d’incidències, informa que està previst adaptar-lo i 
actualment es poden sol·licitar per instància o correu electrònic. 

 
9. Torn obert de paraules 
 

 Gerència informa que amb la nòmina de gener s’abonarà la part de la paga 
extra del 2012 procedint de la mateixa manera que la Diputació de 
Barcelona. 

 
 La Secció Sindical de CCOO reclama l’informe de les incidències 

informàtiques que es va sol·licitar. 
 

Gerència informa que s’ha elaborat l’informe i se’n donarà trasllat a la 
propera reunió sindical. 
 
La Secció Sindical d’UGT observa que el funcionament del correu 
electrònic encara no està normalitzat del tot. 
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Gerència recorda que es tracta d’un procés lent. Afegeix que està previst 
renovar el software i hardware dels ordinadors en un termini de 3 anys. 
Atès l’alt cost econòmic que suposa es farà gradualment començant per 
les màquines més obsoletes. 

 
 
Barcelona, 19 de febrer de 2016 


