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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 14/09/18 
Horari: 12.05-13.00 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 
 
Sra. Elisenda Castell, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
 
Sr. Pere Jané, 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. Helena Bayo, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Maxime Iannarelli, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Montserrat Lloret Roca, 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 
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: 
 
1. Aprovació de l’acta i els acords corresponents a la sessió del dia 15 de 

juny de 2018 
 
Un cop aprovada l’acta i el document d’acords assolits, es procedeix a la 
seva signatura per part de tots els assistents. 
 

2. CPD i CPI informació pendent respecte del complement transitori 
 
D’acord amb la petició de la representació sindical, Gerència informa del 
cost que suposaria reconèixer el complement de carrera transitori al 
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personal laboral docent i de suport a la docència de l’IT en els termes i 
condicions de l’acord corporatiu, i actualment no es pot assumir a través del 
pressupost de l’any 2108. Manifesta la voluntat per part de la Gerència 
d’analitzar-ho i adoptar una decisió al respecte. Assenyala que l’aplicació 
d’aquest complement de carrera transitori al personal docent i de suport a la 
docència de l’IT implica aturar la convocatòria CPD i CPI 2011 prevista l’any 
2018.  
 
La representació sindical manifesta que és partidària d’aplicar el 
complement de carrera transitori al personal docent i de suport a la 
docència de l’IT i posteriorment analitzar l’adequació del model carrera propi 
al nou model que adopti la Diputació de Barcelona. 
 
Gerència analitzarà l’execució del Pressupost 2018 i valorarà si és possible 
assumir el cost que suposaria aplicar el complement de carrera transitori al 
personal laboral docent i de suport a la docència de l’IT i a la propera reunió 
informativa s’adoptarà una decisió al respecte. 
 

3. POA 2018/2019 / POA EESA/CPD i Instrumentistes, estat de la qüestió 
 
La representació sindical comunica que el personal docent i de suport a la 
docència de l’EESA/CPD encara no ha rebut el POA ni els horaris. Afegeix 
que s’han detectat horaris que estan malament. 
 
Gerència informa de la modificació del POA 18-19 que s’ha tramitat a 
conseqüència del nomenament del nou equip directiu de l’EESA/CPD i del 
CSD, motiu pel qual aquest personal encara no disposa del POA. Donarà 
instruccions a la Coordinació Acadèmica que enviï el POA al personal 
docent i de suport a la docència que encara no l’hagi rebut. Així mateix 
donarà indicacions a la Coordinació Acadèmica que revisi els horaris i enviï 
els que estiguin pendents. 
 
Davant del requeriment de la representació sindical, Gerència donarà 
trasllat a la representació sindical del POA 18-19 aprovat per la Junta de 
Govern de l’IT en 17 de juliol de 2018, així com de la modificació del POA 
quan hagi estat aprovada. 
 
La Secció Sindical d’UGT demana informació sobre els criteris de prelació 
aplicats a l’assignar la docència. 
 
La Secció Sindical de CCOO es remet a un cas d’un/a empleat/ada al que 
se li ha reduït la seva lectivitat. Demana informació al respecte. 
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Gerència analitzarà el cas plantejat i informarà a l’empleat/ada afectat/ada i 
a la representació sindical. 
 

4. Catàleg de Titulacions, darrera versió, incorporació de les aportacions 
sindicals 

 
La Secció Sindical d’UGT es remet al catàleg de titulacions i insisteix en 
manifestar el seu desacord en el fet que l’experiència pugui substituir a la 
titulació. En concret, es refereix a la convocatòria de POA 10/18-19 Dibuix 
de l’ESAD. 
 
La Secció Sindical de CCOO opina que l’experiència és un mèrit i no es pot 
considerar un requisit. 
 
Gerència indica que les matèries troncals i obligatòries requereixen d’un 
requisit acadèmic però d’acord amb el RD 303/2010 determinades matèries 
poden ser impartides per professionals que no necessàriament compleixin 
el requisit de titulació superior. Cal tenir en compte l’especificitat dels 
ensenyaments artístics que imparteix l’IT i la figura del professional 
especialista permet disposar de professionals de gran prestigi.  
 
Davant de la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència enviarà a la 
representació sindical la darrera versió del catàleg. 
 
S’acorda convocar una reunió per revisar el catàleg de titulacions. 
 

5. Pautes de treball del professorat amb alumnes, comissió de treball 
 
La Secció Sindical d’UGT es remet al tractat en el Comitè de Seguretat i 
Salut, on s’ha plantejat l’elaboració d’unes pautes de treball per corregir les 
postures de l’alumnat per part del professorat. Considera que aquest és un 
tema a tractar en el si de les reunions informatives. 
 
A proposta de la Gerència, s’acorda crear una comissió de treball per 
elaborar unes pautes de treball per corregir les postures de l’alumnat per 
part del professorat, en la que hi estiguin representat el personal docent. 
 

6. PAMO, estat de la qüestió 
 

En resposta a la petició de la representació sindical, Gerència informa que 
la Diputació de Barcelona ha publicat les bases específiques de l’Oferta 
Pública d’Ocupació 2016 del personal PAS.  
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Pel que fa a l’Oferta Pública d’Ocupació 2017 de personal docent i de suport 
a la docència de l’IT, s’ha tramitat la modificació de les bases per esmenar 
uns errors que es van detectar. Quan s’hagi aprovat aquesta modificació, es 
tornaran a publicar aquestes bases i es tramitarà la convocatòria 
corresponent. Això ha provocat un endarreriment respecte al calendari 
previst inicialment i es donarà la màxima celeritat possible. 
Comenta que alguns/es treballadors/es interessats/ades en presentar-se 
han demanat un faig constar per acreditar els serveis prestats a l’IT. Informa 
que no cal demanar-ho perquè aquesta informació serà aportada d’ofici per 
l’IT, tal i com estableixen les bases de la convocatòria. 
  

7. Canvis en l'organigrama: Nova direcció de l'ESTAE 
 
La Secció Sindical de CCOO demana informació sobre la modificació de 
l’organigrama prevista, en concret en relació a la Direcció de l’ESTAE. 
 
Gerència informa que no hi ha hagut cap canvi en la Direcció de l’ESTAE i 
pel que fa a la modificació d’organigrama explica que Recursos Humans de 
a Diputació de Barcelona ha considerat que hi ha un lloc de treball de nova 
creació que requereix prèviament la modificació dels Estatuts de l’IT i això 
endarrerirà el procediment. 
 

8. Pla d’igualtat 
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, s’acorda constituir 
un grup de treball del Pla d’igualtat de l’IT, constituït per 4 membres, 2 
representants de la Gerència i 2 representants sindicals. 
 
La Secció Sindical de CCOO comunica que hi assistirà el mateix assessor 
que assisteix al grup de treball de l’estudi d’avaluació de riscos psicosocials. 
 

9. Torn obert de paraula 
 

 En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
informa de la previsió de la cobertura del lloc de treball vacant 
actualment a l’IT de Cap del Servei de Gestió i Administració. Assenyala 
que es tracta d’un lloc de comandament de lliure designació, amb 
caràcter estratègic, de coordinació i suport a la Gerència. Està previst 
realitzar entrevistes per a cobrir aquest vacant. 
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 Davant de la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència sol·licitarà 
l’accés dels representants sindicals a la carpeta de la Comissió de gestió 
de la formació. 

 
 
 
Barcelona, 19 d’octubre de 2018 
 


