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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 16/03/18 
Horari: 12.10-13.15 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. Ferran Martínez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Carles Salas, representant de la secció sindical d’UGT 
 
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 
 
S’excusen:  
 
Sra. Helena Bayo, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Artur García, representant de la secció sindical de CCOO 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
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: 
 
1. Aprovació de l’acta i els acords corresponents a la sessió del dia 16 de 

febrer 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. 
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2. Retribució en concepte de desplaçaments entre seus 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència es remet a la 
proposta d’acord lliurada a l’anterior reunió i a les modificacions proposades 
posteriorment per la representació sindical. Manifesta la importància 
d’adoptar un acord al respecte al més aviat possible atesa la dificultat que 
suposa l’aplicació retroactiva des de l’1 de setembre de 2017. 
 
Tot seguit, Gerència lliura a la representació sindical una proposta d’acord 
amb les modificacions introduïdes i procedeix a llegir el document. 
 
Es formalitza 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, el qual és signat per totes les parts. 
 
S’acorda que trimestralment les direccions de les escoles comunicaran la 
relació de personal docent i de suport a la docència que d’acord amb el seu 
horari lectiu li correspongui la retribució dels desplaçaments entre seus. En 
funció d’aquesta informació es tramitarà una comissió de serveis per 
persona i el personal docent i de suport a la docència haurà de passar a 
recollir les targetes de transport que li pertoquin en aquell trimestre. 
 
Aquest acord s’aplicarà a partir de l’1 d’abril de 2018 i des de l’1 de 
setembre de 2017 fins al 31 de març de 2018 s’abonaran amb caràcter 
retroactiu les despeses corresponents a les targetes de transport públic que 
corresponguin. 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica que 
està previst fer la difusió corresponent als/a les empleats/ades informant de 
l’acord adoptat a petició de la Secció Sindical de CCOO, a la qual 
posteriorment es va adherir la Secció Sindical d’UGT. Atenent al manifestat 
per la Secció Sindical de CCOO, s’indicarà que es tracta d’un pacte 
transversal aplicable a tot el personal docent i de suport a la docència que 
s’hagi de desplaçar entre seus per raons de docència.  
 

3. Pagament a compte de les carreres professionals 
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
que s’ha fet la consulta a la Diputació de Barcelona i, analitzada la situació 
del personal docent i de suport a la docència de l’IT, la Corporació ha 
considerat que l’acord sobre el reconeixement del complement de Carrera 
Professional no és d’aplicació a aquests dos col·lectius de l’IT.  
Recorda que fins l’any 2004 el personal docent i de suport a la docència de 
l’IT es va poder acollir a les convocatòries de la Diputació de Barcelona i 



Plaça Margarida Xirgu, s/n  
08004 Barcelona 
Tel. 932 273 900 · Fax 932 273 939 
i.teatre@institutdelteatre.cat 
www.institutdelteatre.cat 

 

 3/5

posteriorment es va adherir al model propi de carrera de l’IT o, en el cas del 
personal funcionari, va poder optar per participar en un o altre model. Es 
van realitzar les convocatòries de carrera de personal docent (CPD) i de 
suport a la docència (CPI) fins a la convocatòria corresponent a l’any 2010, 
anivellant-nos amb la situació del personal de la Diputació de Barcelona, 
abonant els corresponents endarreriments en els casos en els que la 
resolució va ser posterior a l’any de la convocatòria. A diferència de la 
Corporació, a l’IT es va acordar continuar amb les convocatòries de CPD i 
CPI de model propi, i aquest any està previst publicar la convocatòria 2011, 
tan bon punt es tanqui la revisió del model sol·licitada pels representants 
socials. Per tant, no existeix cap greuge comparatiu que calgui compensar 
mitjançant el referit complement de transició. 
 
Davant de la demanda de la representació sindical, quan Gerència disposi 
de la resposta per escrit de la Corporació en donarà trasllat a la 
representació sindical. 
 

4. PAMO docents, tema de la llengua espanyola per a estrangers i majors 
de 55 anys pendent 

 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència explica 
que el requisit dels coneixements de la llengua castellana en les 
convocatòries de PAMO ve establert per la normativa. Els aspirants amb 
nacionalitat espanyola han d’acreditar només els coneixements de la 
llengua catalana i els estrangers a més han d’acreditar els coneixements de 
la llengua castellana. En cas de no acreditar aquests coneixements cal fer 
una prova de nivell. Es remet a les exempcions que estableix la llei, entre 
les quals estan exempts els aspirants estrangers que disposin d’un títol 
expedit per un centre educatiu espanyol i els que hagin participat en una 
convocatòria de selecció posterior a l’any 1989. Pel contrari, l’homologació 
de titulacions obtingudes fora de l’estat espanyol no eximeix d’aquesta 
acreditació perquè només acredita els coneixements tècnics, no pas els 
lingüístics. 
 
Gerència traslladarà a la representació sindical el model de prova de 
llengua castellana que ha sol·licitat al servei lingüístic de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Davant de la pregunta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència consultarà 
el que estableix la normativa respecte a l’acreditació del coneixement de la 
llengua castellana per al personal estranger de països en què la llengua 
castellana és oficial. 
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D’acord amb la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència indica que no 
té constància de cap pacte que exclogui de l’Oferta Pública les places 
ocupades per personal major de 55 anys. 
  

5. Criteris que s'apliquen per a l'adjudicació de docents i instrumentistes 
a diferents escoles 
 
Davant de la demanda de la Secció Sindical d’UGT, Gerència es remet als 
criteris i directrius per a l’elaboració del POA que aprova la Junta de Govern 
de l’IT per a cada curs acadèmic amb caràcter previ a l’aprovació del POA.  
Es realitza un procés exhaustiu de verificació i control del compliment 
d’aquests criteris en les propostes de POA presentades per les escoles. 
Donarà trasllat a la representació sindical mitjançant la carpeta comuna del 
dictamen aprovat per la Junta de Govern de l’IT, en data 15 de març de 
2017, que estableix els criteris i directrius per a l’elaboració del POA del 
curs acadèmic 2017-2018. 
 

6. Convocatòria pendent de la reunió sobre les Carreres Professionals 
 

La Secció Sindical d’UGT reclama la convocatòria del grup de treball de la 
Carrera Professional de personal docent (CPD) i de suport a la docència-
instrumentistes (CPI) que es va acordar convocar a l’anterior reunió. 
 
Gerència recorda que està previst actualitzar la normativa reguladora de la 
CPD i CPI. Es remet a la proposta de document enviada al novembre i 
recorda que està pendent rebre una resposta al respecte per part de la 
representació sindical.  
 
La representació sindical manifesta que no té cap objecció a fer en relació a 
aquest document. 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO de fer extensiva la 
Carrera Professional de personal docent i de suport a la docència al 
personal interí, Gerència indica que aquest tema, així com l’aplicació 
sol·licitada de la reducció lectiva del personal docent major de 55 anys al 
personal interí i al personal de suport a la docència, correspon analitzar-los i 
abordar-los en el marc de la Mesa de Negociació. 
 
Gerència convocarà una reunió del grup de treball de la Carrera 
Professional de personal docent (CPD) i de suport a la docència-
instrumentistes (CPI) després de Setmana Santa. 
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7. Torn obert de paraula 
 

 La Secció Sindical d’UGT es remet al comportament incívic de l’alumnat als 
sofàs del bar. Proposa establir mesures per tal de fomentar el respecte al 
mobiliari i un comportament adequat per part dels usuaris d’aquest espai.  
 
La representació sindical considera que es tracta d’un tema d’educació 
que cal reforçar. Opina que l’espai dels sofàs del bar, així com l’atri, són 
zones de trobada que cal conservar. 
 
Gerència indica que es seguirà fent pedagogia al respecte. Assenyala que 
cal la implicació de les direccions de les escoles i del personal docent. 
 

 Davant de les observacions manifestades per la Secció Sindical de CCOO, 
en relació a la proposta de document de revisió de l’OLA que Gerència va 
enviar a la representació sindical, Gerència demana a la representació 
sindical que li faci arribar les seves aportacions per escrit. 
 

 Gerència informa del dictamen aprovat per la Junta de Govern de l’IT, en 
data 14 de març de 2018, mitjançant el qual s’ha aprovat l’adscripció 
territorial dels ensenyaments de l’IT. 
 
 

 
Barcelona, 20 d’abril de 2018 
 


