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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 15/06/18 
Horari: 12.05-13.20 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 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
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. 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. Helena Bayo, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Pere Jané, representant de la secció sindical de CCOO 
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 18 de 

maig de 2018 
 
A la vista de l’esmena presentada per la Secció Sindical de CCOO, 
s’acorda aprovar l’acta i el document d’acords assolits amb aquesta 
modificació introduïda. 
 

2. POA, aprovació i comunicació als treballadors/es 
 
D’acord amb la petició de la representació sindical, Gerència informa de 
l’estat d’elaboració del POA 18-19, que per raons acadèmiques s’ha 
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endarrerit un mes respecte al calendari inicial i està previst que s’aprovi a la 
Junta de Govern de juliol. L’endemà de la seva aprovació es comunicarà el 
POA assignat i l’horari al personal docent i de suport a la docència de l’IT. 
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical d’UGT, Gerència indica que li 
consta que les escoles han aplicat els criteris i directrius per a l’elaboració 
del POA. Una vegada s’hagi aprovat, com és habitual es traslladarà el POA  
a la representació sindical, la qual podrà fer les objeccions que consideri 
oportunes. 
 

3. CPD/CPI: estat de la qüestió. Complement transitori 
 
Pel que fa al personal laboral docent i de suport a la docència, davant de la 
petició de la Secció Sindical de CCOO, a la que s’ha afegit la Secció 
Sindical d’UGT, consistent en adherir-se a l’acord del complement de 
carrera de la Diputació de Barcelona, Gerència recorda que aquest acord no 
és aplicable a aquest col·lectiu per tractar-se de personal laboral de l’IT i 
disposar d’un model propi de carrera. Indica que per aplicar-lo caldria 
adoptar un acord a l’IT al respecte. S’està valorant el cost que suposaria el 
reconeixement del complement a aquest personal i si es podria assumir a 
través del pressupost de l’any 2018. Considera que adherir-se a aquest 
acord implica aturar la convocatòria CPD i CPI 2011 que està prevista 
convocar l’any 2018. 
 
La Secció Sindical de CCOO observa que l’acord és aplicable als 
Organismes Autònoms de la Diputació de Barcelona i, per tant, considera 
que és d’aplicació al personal laboral docent i de suport a la docència de 
l’IT. 
 
La Secció Sindical d’UGT manifesta el seu desacord en què es penalitzi el 
fet de disposar d’un model propi de carrera. Recorda que en un inici el 
personal laboral docent i de suport a la docència de l’IT participava en el 
model de carrera de la Corporació i es va adaptar a les especificitats 
d’aquest personal. Considera que no la aplicació de l’acord causa un greuge 
comparatiu respecte a la resta de personal. 
 
A la vista de tot l’exposat, a proposta de la Gerència, s’acorda valorar el 
cost que suposaria reconèixer el complement de carrera al personal laboral 
docent i de suport a la docència de l’IT en els termes i condicions de l’acord 
corporatiu, i si es podria assumir a través del pressupost de l’any 2108. A la 
propera reunió informativa s’adoptarà una decisió respecte de l’aplicació 
d’aquest complement al personal laboral docent i de suport a la docència de 
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l’IT així com respecte de la convocatòria CPD i CPI 2011 prevista per a l’any 
2018. 
 
Pel que fa al personal funcionari PAS, la Secció Sindical de CCOO 
manifesta que s’han generat dubtes i cert neguit donat que part del personal 
adscrit a l’IT no surt a les llistes de la Diputació de Barcelona. 
Gerència es remet al comunicat informatiu enviat al personal afectat. Indica 
que en breu es penjarà el llistat del personal adscrit en servei actiu a l’IT i 
s’obrirà un termini per a possibles reclamacions o al·legacions. Informa que 
encara hi ha consultes pendents de resolució respecte d’empleats/ades que 
han canviat d’adscripció durant el període de referència, i per no endarrerir 
més la tramitació del decret que ho regula, mentre es resolen aquests 
dubtes, s’ha donat instruccions de fer efectiu a la nòmina de juny el 
complement del personal que està confirmat.  
 

4. Fisioterapeutes 
 

La Secció Sindical d’UGT considera que cal analitzar les funcions dels 
fisioterapeutes, donat que aquesta figura està contemplada com un suport 
a la docència i les seves funcions han evolucionat. 
 
Gerència es remet al que estableix l’OLA al respecte i al document de 
revisió de l’OLA que ha enviat a la representació sindical, on s’ha fet una 
proposta d’actualització de funcions. Demana a la representació sindical 
que les revisi i faci les aportacions que considera oportunes. 
 
S’acorda analitzar la figura del fisioterapeuta de cara al curs acadèmic 19-
20. 
 

5. Convocatòries de PAMO 
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical d’UGT, Gerència indica que les 
convocatòries de PAMO no fixen la jornada de les places. La jornada es 
concreta quan es formalitza el contracte laboral fix corresponent i 
posteriorment si cal es modifica en funció de les necessitats del POA de 
cada curs acadèmic. Informa que no es requereix que les places de PAMO 
siguin a jornada completa, sempre i quan a les escoles superiors la jornada 
mínima requerida en assignatures obligatòries o de formació bàsica sigui de 
4 hores lectives setmanals i a les professionals de 6 hores d’assignació de 
les matèries esmentades, o bé d’assignatures dels plans d’estudis de l’ESO 
i/o del Batxillerat. No obstant, cal assegurar que aquestes places tinguin una 
continuïtat en cas de modificació del pla d’estudis. 
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Recorda que la proposta de places de PAMO prové, en el cas de les 
escoles superiors, de l’escola i del Departament corresponent, i en el cas de 
les escoles professionals, de la Direcció, i prèviament a la seva aprovació 
és consensuada amb la representació sindical. 
 
D’acord amb la demanda de la Secció Sindical d’UGT, Gerència donarà 
instruccions a la Coordinació Acadèmica perquè informi a les direccions de 
les escoles i departaments dels criteris de jornada per determinar les places 
de PAMO. 
 

6. Formació. Accés a la informació sobre els cursos realitzats i 
programats 

 
En resposta a la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència explica que 
aquesta informació està disponible a la carpeta comuna dels membres de la 
Comissió de Gestió de la Formació, entre els que hi ha dos representants 
sindicals a través dels quals es pot fer extensiva la informació a la Secció 
Sindical. 
 

7. Desplaçaments entre seus 
 
La Secció Sindical de CCOO recorda la petició realitzada a l’anterior reunió 
de modificar l’acord relatiu a la percepció d’indemnitzacions per part del 
personal docent i de suport a la docència de l’IT en concepte de locomoció 
per al desplaçament entre les diverses seus de l’organisme per raons de 
docència, en el sentit d’incloure al personal docent i de suport a la docència 
que treballi a diverses seus independentment que coincideixi en una 
mateixa jornada, tenint en compte com a centre de treball el de major 
lectivitat. 
 
Gerència convocarà una reunió amb els representants d’ambdues seccions 
sindicals per tal d’analitzar aquest tema. 

 
8. Torn obert de paraula 
 

No hi ha cap paraula. 
 

 
Barcelona, 14 de setembre de 2018 
 


