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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 14/06/19 
Horari: 12.05-13.45 hores 
Lloc: Institut del Teatre, Pl. Margarida Xirgu, s/n -  Barcelona 
 
Assistents:  
 
Sr. Jordi Roig, Gerent de l’Institut del Teatre 
Sra. Maria José Fajardo, Cap de la Secció de Desenvolupament i Processos 
 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Ferran Martínez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Carles Salas, representant de la secció sindical d’UGT 
 
Sr. Maxime Iannarelli, representant de la secció sindical de CCOO 
Sr. Antonio Zarco, representant de la secció sindical de CCOO 
 
Sra. Meritxell Caparrós, secretària d’actes 
 
Altres assistents: 
 
Sra. Núria Irene Plana, Coordinadora Acadèmica de l’Institut del Teatre 
 
S’excusen: 
 
Sra. Helena Bayo, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Elisenda Castell, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Pere Jané, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Montserrat Lloret Roca, representant de la secció sindical d’UGT 
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: 
 
Gerència afegeix dos prèvies a l’ordre del dia de la present reunió: 
 
 Proposa alterar l’ordre del dia a l’espera que s’incorpori a la reunió la 

Coordinadora Acadèmica per tractar els punts 3 i 4.  
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 Donat que per temes d’agenda no podrà assistir el dia 12 de juliol a la 
reunió informativa i del CSSIT, i atesa la dificultat de consensuar una data 
alternativa, planteja la possibilitat d’ajornar ambdues reunions al setembre. 

 
La Secció Sindical d’UGT manifesta que si no sorgeix cap tema sobrevingut 
es pot ajornar la propera reunió al setembre. 

 
La Secció Sindical de CCOO considera necessari convocar les reunions 
previstes al juliol, donat els temes que hi ha actualment pendents, en 
especial el POA. 

 
S’acorda que Gerència proposarà una nova data de juliol per a la reunió 
informativa i del CSSIT. 

 
Tot seguit, es procedeix a tractar els punts de l’ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta i els acords corresponents a la sessió del dia 17 

de maig de 2019 
 
La Secció Sindical de CCOO manifesta que no ha pogut llegir l’acta ni el 
document d’acords de la reunió anterior degut a la poca antelació amb la 
que s’ha enviat. 
 
S’ajorna l’aprovació de l’acta i el document d’acords assolits a la sessió del 
dia 17.05.19 a la propera reunió informativa.  

 
2. PAMO: informacions del desenvolupament del procés 

 
D’acord amb la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
de l’estat actual de les convocatòries de l’OPO 2017. Dels 8 tribunals que 
s’han fet, 1 convocatòria ha estat declarada desert i la resta han estat 
resoltess a favor d’un/a aspirant. En la convocatòria L03/07 que ha quedat 
deserta, dels dos aspirants, 1 aspirant ha presentat un recurs d’alçada i 
l’altre ha sol·licitat els criteris de valoració. 
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència explica el 
procediment que es segueix en la correcció de la prova de coneixements 
generals. Assegura que els membres del tribunal qualificador llegeixen els 
treballs de tots els aspirants i cada membre valora els ítems de valoració, 
de forma individualitzada per a cada aspirant, i es calcula la mitjana per 
posar la nota.  
 

A continuació, es procedeix a tractar els punts 5, 6 i 7 de l’ordre del dia. 
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5. Lliurament del control horari del mes de maig 
 
La Secció Sindical de CCOO demana el control horari del mes de maig, en 
concret el control de l’entrada i sortida dels/ de les empleats/ades.  
 
Gerència es remet a la informació donada a l’anterior reunió. Actualment no 
es disposa d’un sistema automatitzat i no es controla l’entrada i sortida però 
sí que es porta un control horari. Està previst automatitzar el control horari del 
personal PAS i s’estan valorant diverses opcions. Expressa que el control 
horari del personal PAS és més fàcil perquè disposa d’horaris homogenis. En 
canvi, el control horari del personal vinculat a la docència és més complicat, 
ja que el seu horari depèn del POA.  
 
S’acorda que Gerència lliurarà mensualment a la representació sindical de 
l’IT la informació relativa al control d’assistència del personal PAS i vinculat a 
la docència que es porta actualment a l’IT. 

 

6. Informacions de l'estat de les obres a la seu de Terrassa 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència recorda 
que està previst disposar de l’informe de diagnosi de l’edifici a finals de juny i 
quan s’hagi constituït la nova Junta de Govern de l’IT s’adoptarà una decisió 
al respecte.  
 
La representació sindical de l’IT posa de manifest que s’han vulnerat les 
pautes d’actuació que va donar el tècnic de prevenció pel que fa a la limitació 
de l’aforament. Fa referència al mail que va enviar al respecte i a la resposta 
de la Direcció General de l’IT. Manifesta el seu desacord en la resposta i 
considera que atenent a la situació greu de l‘edifici de Terrassa les mesures 
preventives s’han de respectar. 
 
Gerència insisteix en què cal esperar a analitzar l’informe de diagnosi i indica 
que informarà a la representació sindical de l’IT quan es disposi d’aquest 
informe. 

 
7. Excedències: normativa d’aplicació 

 
La Secció Sindical de CCOO es remet a la informació facilitada a una 
empleada a la qual se li ha comunicat que per a reincorporar-se d’una 
excedència cal passar un nou procés selecció. Assenyala que ha fet la 
consulta pertinent i el personal laboral en excedència no cal que passi un 
procés de selecció per a reincorporar-se. Demana que es compleixi la 
normativa i s’informi a la treballadora. 
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Gerència es remet a la consulta que s’ha fet a Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona, que ha confirmat que per a reincorporar-se d’una 
excedència cal passar un procés de provisió interna, no pas de selecció. 
Assenyala que s’ha informat a l’empleada i es tronarà a fer la consulta. En 
cas que la Diputació de Barcelona rectifiqui la seva resposta es compromet 
a informar a l’empleada. 

 
A continuació, es procedeix a tractar el punt 3 de l’ordre del dia. 

 
3. POA 19/20: estat de la qüestió, llistat de substitucions,... 

 
Davant del requeriment de la representació sindical de l’IT, la Coordinació 
Acadèmica explica que l’EESA/CPD està revisant el POA i és possible que hi 
hagi modificacions. Està previst que a finals de juny s’enviï el POA i la fitxa 
horària al personal docent de l’ESAD i CSD. Quedarà pendent el de 
l’EESA/CPD. 
 
D’acord amb la sol·licitud de la Secció Sindical de CCOO, Gerència facilitarà 
a la representació sindical de l’IT un llistat relatiu a les substitucions del 
personal docent. 
 
La Secció Sindical de CCOO manifesta el malestar en el personal docent 
afectat per una reducció del seu POA sense justificació. 
 
La Secció Sindical d’UGT expressa les queixes existents per part de 
treballadors/es del CSD i l’EESA/CPD als que se’ls redueix el seu POA. 
Considera que hi ha hagut una manca d’informació i demana que els equips 
directius de les escoles informin als/a les treballadors/es afectats/ades per 
reduccions en el seu POA. 
 
La Coordinació Acadèmica explica que les reduccions es basen en el criteri 
pedagògic i és un tema competència de les direccions de les escoles. Des de 
la Coordinació Acadèmica es revisa l’acompliment dels criteris aprovats per a 
l’elaboració del POA. Li consta que l’EESA/CPD està revisant el POA i 
actualment no disposa de més informació al respecte. 
Demanarà als equips directius de les escoles que informin al personal 
afectat per reduccions en el seu POA. 
 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, la Coordinació 
Acadèmica explica que les tutories no es consideren com a hores lectives, tot 
i que es comptabilitzen com a tals, si no que pertanyen al grup d’hores de 
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càrrecs i encàrrecs. La seva assignació es fa segons criteri de l’escola 
d’acord amb la línia pedagògica i es requereix d’una formació específica.  
 
La Secció Sindical de CCOO manifesta el seu desacord amb el POA de 
l’EESA/CPD i comunica que interposarà al·legacions contra el POA 19-20 
sol·licitant la seva retirada immediata i l’aplicació provisional del POA anterior 
18-19.  
 
Gerència assenyala que a la vista de la finalització dels òrgans de govern de 
la Diputació de Barcelona, s’ha considerat adient aprovar el POA a la Junta 
de Govern de l‘IT extraordinària del maig per tal de poder tramitar les 
contractacions laborals que se’n deriven i els decrets corresponents. Es 
revisarà el POA 19-20 i si es detecta algun error o incompliment dels criteris 
d’elaboració de POA aprovats per la Junta de Govern de l’IT es faran les 
modificacions que calguin. Planteja la conveniència d’arribar a un consens 
abans d’interposar aquestes al·legacions. 
 
La Secció Sindical de CCOO comunica que donat que el POA 19-20 ha estat 
aprovat per la Junta de Govern de l’IT presentarà les al·legacions 
esmentades. 

 
4. Informació de les darreres modificacions de condicions de treball 

 
En resposta a la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
explica que aquestes modificacions corresponen a tres manteniments de les 
condicions de treball, donat que ja s’havia aprovat amb anterioritat la 
corresponent modificació i en el decret inicial consta la justificació. Facilitarà a 
la representació sindical de l’IT la justificació corresponent. 

 

Tot seguit, es tracta el punt 8 de l’ordre del dia. 
 
8. Pagament dels ajuts socials 

 

La Secció Sindical de CCOO pregunta per la previsió respecte al pagament 
dels ajuts per millores socials.  
 
Gerència informa que la previsió actual és que es pagui al setembre o 
octubre. 
 

9. Protocol d'accés a les aules (PAMO personal subaltern) 
 

Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, a la vista de les 
consultes d’aspirants sobre el temari de subaltern del MAE, Gerència 
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enviarà el protocol intern d’accés a les aules de l’IT a les Seccions 
Sindicals d’UGT i CCOO de l’IT. 
 
 

 
10. Reconeixement com horari de treball el temps de desplaçament entre 

seus 
 
D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica 
que està previst resoldre aquest tema en breu. S’informarà a l’empleat 
afectat i al Director del Centre Territorial de Vic. 
 

11. Pla d’igualtat 
 
Davant de la petició de la representació sindical de l’IT, Gerència es remet 
a l’estudi que s’està duent a terme a l’IT i consultarà quan cal constituir la 
Taula per a l’elaboració del Pla d’igualtat a l’IT. 
 

12. Comissió Carrera Professional 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència recorda 
que aquesta Comissió ja està constituïda i la propera reunió està prevista a 
finals d’octubre. 
 

13. QAD previsió de reunió 
 
En resposta a la demanda de la Secció Sindical d’UGT, Gerència recorda 
que a l’anterior reunió es va acordar adaptar el QAD de la Diputació de 
Barcelona al personal vinculat a la docència de l’IT. Quan es disposi d’una 
proposta Gerència la traslladarà a la representació sindical per tal de 
consensuar-la i aprovar-la. 
 

14. Torn obert de paraula 
 

 Donat que la Secció Sindical de CCOO s’ha manifestat partidària de 
mantenir la reunió del juliol, Gerència proposa com a alternativa el dia 16 
de juliol i demana als assistents que confirmin la seva disponibilitat per a 
aquesta data. 
 

 
 
Barcelona, 15 de novembre de 2019 

 


