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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
 
Data: 24/02/17 
Horari: 12.05-13.40 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. Helena Bayo, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Elisenda Castell, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Ferran Martínez, 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 
Sr. Pere Jané, 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 
 
 
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 27 de 

gener de 2017 
 

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. Bar del Centre Territorial de Vic 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica que ha 
analitzat aquest tema amb el Director del Centre Territorial d’Osona. Atès el 
número reduït de treballadors d’aquest centre no és viable disposar d’un bar 
a Vic. S’ha confirmat que la qualitat de les màquines de vending és bona. 
Tanmateix, el Director del Centre Territorial d’Osona contactarà amb els 
bars propers al centre per valorar la possibilitat de pactar un preu específic 
per a treballadors i alumnes de l’IT. 

 
A continuació, s’acorda tractar conjuntament els punts 3, 4 i 5 per estar 
relacionats. 
 
3. Espai personal IntraIT 
4. Accés restringit a Intradiba per al personal de l’IT 
5. Accés remot a Talia i Tickets 

 
En resposta del requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
informa que està pendent una resposta per part de la Diputació de 
Barcelona en relació a la sol·licitud d’accés del personal de l’IT a l’espai 
personal d’Intradiba. Indica que hi insistirà. 
Pel que fa a l’accés remot al Talia, es remet als problemes de seguretat que 
pot comportar. Proposa demanar l’opinió al col·lectiu docent per tal 
d’analitzar la necessitat d’aquest accés remot per tal de prendre una decisió 
al respecte. 
Els problemes existents en l’accés al Talia des dels Centres Territorials de 
Vic i Terrassa estan motivats perquè la xarxa els reconeix com a usuaris 
externs. 
Pel que fa als casos concrets plantejats per la Secció Sindical d’UGT, 
Gerència indica que es tracta de problemes d’usuari i demana que es 
comuniquin per tal de solucionar-los. 
 
Gerència recorda que l’IT no està integrat en el sistema d’informació 
corporatiu SAP i s’ha de dotar d’un sistema propi, que suposa un cost 
econòmic elevat. Es remet al nombre elevat de millores realitzades i 
previstes realitzar en el sistema informàtic de l’IT. Manifesta la importància 
de mantenir actualitzat el sistema TIC, la qual cosa suposa una inversió 
important. 
 
En relació a la xara WI-FI, la Secció Sindical d’UGT considera que si es 
decideix establir zones prioritàries s’hauran de senyalitzar i enviar un 
comunicat informatiu al respecte. 
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical d’UGT, en relació al mal 
funcionament de l’ordinador de la sala sindical, Gerència consultarà si està 
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prevista la seva substitució en la relació de PC’s a renovar. En cas contrari, 
es col·locarà l’ordinador que estava previst posar al despatx de la Gerència 
atès que l’actual funciona correctament. 
 
La Secció Sindical de CCOO planteja la possibilitat d’accés remot a la 
IntraIT. 
 
Gerència analitzarà aquesta proposta i a la propera reunió informarà de la 
decisió adoptada respecte l’accés remot al Talia i a l’aplicatiu tickets, així 
com a la IntraIT. 
 

6. Places que s’incorporaran a l’Oferta Pública 2017  
 

Davant de la consulta de la representació sindical, Gerència comunica que 
està pendent concretar les places que s’incorporaran a l’Oferta Pública 
2017, a l’espera que la Diputació de Barcelona estableixi el criteri a aplicar 
en relació a la taxa de reposició.  
 

7. Trasllat del que es va tractar a la reunió del Consell Escolar de l’ESAD 
del 3 de febrer 
 
En resposta a la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
sol·licitarà a la Direcció General que assisteixi a la propera reunió 
informativa per traslladar la informació referent a la reestructuració dels 
estudis de l’IT tractada en el Consell Escolar de l’ESAD el dia 3 de febrer. 
 

8. Criteris d’utilització del pàrquing, i d’autorització per aparcar a la 
rampa 
 
La Secció Sindical de CCOO demana informació dels criteris que s’apliquen 
actualment per aparcar al pàrquing i a la rampa. Sol·licita la relació de 
persones que tenen accés al pàrquing. 
 
Gerència informa que tenen accés al pàrquing els comandaments, càrrecs 
acadèmics i personal docent que treballa a vàries seus. A més, existeix la 
reserva per a persones amb alguna discapacitat. També hi té accés el 
Director del Teatre Lliure, els vigilants del torn de nit i en casos excepcionals 
el personal docent que ho sol·liciti per necessitats dels serveis prestats a 
l’IT.  
S’està realitzant una revisió del personal que té dret a accedir-hi. Es 
facilitarà la relació a la representació sindical. 
Pel que fa a la rampa, indica que exclusivament hi poden accedir els 
treballadors de l’IT que s’identifiquin.  
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9. Catàleg de requisits de titulació 

 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència explica 
que s’ha tancat el catàleg de requisits per impartir les diferents assignatures 
i actualment s’està actualitzat la denominació de les assignatures. Se’n 
donarà trasllat a escoles i departaments, així com a la representació 
sindical. 
 

10. Llistat dels PC’s que s’han renovat 
 
La Secció Sindical de CCOO reclama el llistat dels PC’s que s’han renovat. 
 
Gerència facilitarà aquest llistat a la representació sindical. Recorda que 
s’ha prioritzat la substitució dels PC’s en funció de dos criteris, els equips 
més obsolets i les necessitats de programari i eines del lloc de treball. Els 
ordinadors en bon estat són reutilitzats per altres llocs que no requereixen 
necessitats específiques i els ordinadors que estan obsolets es reciclen. 
 

11. Convocatòria Direcció artística IT Dansa 
 

Gerència informa que la Diputació de Barcelona ha publicat la convocatòria 
de provisió del lloc de treball de Director/a Artístic/a IT Dansa. El termini per 
presentar instàncies és del 22 de febrer al 10 de març de 2017.  
Fa constar que s’ha donat resposta a la petició del Comitè d’Empresa. 

 
12. Petició del col·lectiu de suport a la docència - Instrumentistes 

 
Gerència es remet a la petició del Coordinador d’Instrumentistes de buscar 
una solució quan aquest col·lectiu realitza activitats fora del seu horari 
laboral. A continuació, fa referència a la reunió tècnica que va tenir lloc amb 
la representació sindical per tal de socialitzar les possibles solucions 
plantejades. Davant del manifestat en aquesta reunió, la Gerència i la 
Direcció General de l’IT han analitzat la situació i han decidit que s’accepta 
la petició però consideren adient tractar aquest tema en el marc de la 
negociació col·lectiva, atès que una decisió unilateral pot ser objecte de 
reclamació per part dels treballadors per la vulneració de drets laborals. 
Insisteix en la necessitat de reactivar la negociació de la NOLA, per tractar 
aquest i altres temes. 
 
La representació sindical manifesta que li sobta el canvi de posicionament 
de la Gerència respecte a l’acordat a la referida reunió. Manifesta la 
urgència de solucionar aquest tema i proposa reactivar la clàusula de revisió 
de l’OLA. 
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Gerència insisteix en la voluntat d’adoptar una solució al més aviat possible 
en el marc d’una mesa de negociació. 
 
Davant de la petició de la representació sindical, Gerència proposarà una 
data per tal de constituir la mesa de negociació de revisió de l’OLA. 
 

13. Torn obert de paraula 
 

 La Secció Sindical d’UGT demana que dins de la revisió de l’OLA s’inclogui 
el pla d’estabilitat del personal interí, en concret la Carrera Professional. 
 

 Davant del plantejament de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
de les reunions de la Direcció General i Gerència adreçades al personal 
docent, les quals estan previstes realitzar amb una periodicitat bimestral 
amb l’objectiu d’informar de les línies estratègiques de l’IT així com rebre 
propostes per part del personal. Es remet a les reunions realitzades amb el 
mateix objectiu a l’inici del curs amb el personal PAS. 
 
La representació sindical proposa realitzar aquestes reunions conjuntament 
amb el personal docent i PAS, ja que fomentaria l’ambient de treball en 
equip. 
 
Gerència analitzarà aquesta proposta amb la Direcció General. 
 

 Davant de la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència confirma que 
està contemplat l’ajut al menjar per a l’assistència a les reunions 
informatives dels nous representants sindicals. 
 

 
Barcelona, 24 de març de 2017 
 


