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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 16/07/19 
Horari: 12.05-13.30 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 
Sra. Montserrat Lloret Roca, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Ferran Martínez, representant de la secció sindical d’UGT 
 
Sr. Maxime Iannarelli, representant de la secció sindical de CCOO 
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 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Núria Irene Plana, Coordinadora Acadèmica de l’Institut del Teatre 
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: 
 
Gerència afegeix una prèvia a l’ordre del dia de la present reunió: 
 
 Procés constitució nou govern de l’Institut del Teatre: Gerència informa 

del Ple de constitució del nou Govern de la Diputació de Barcelona, que va 
tenir lloc el dia 11 de juliol. La nova Presidenta és l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez. A continuació, es remet a un comunicat informatiu rebut relatiu al 
nomenament del Sr. Juan Echániz Sans com a Coordinador General i el 
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canvi del Gerent, el Sr. Xavier Boltaina Bosch. Està previst que la setmana 
vinent s’aprovi el cartipàs de la Corporació. 

 
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 14 

de juny de 2019  
 
Gerència recorda que a l’anterior reunió va quedar pendent l’aprovació de 
l’acta i document d’acords de la sessió del dia 17 de maig de 2019. 
 
La Secció Sindical de CCOO manifesta que un dels seus membres no ha 
pogut llegir les actes perquè no pot accedir a la carpeta comuna. 
 
Gerència indica que quan es va rebre aquesta incidència es va solucionar 
immediatament i ara mateix l’empleat té accés a la carpeta comuna. 
 
S’acorda ajornar l’aprovació de les actes i documents d’acords assolits a la 
sessió del dia 17.05.19 i 14.06.19 a la propera reunió informativa. 

 
2. PAMO: estat de la qüestió, informacions del desenvolupament del 

procés 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa de 
l’estat actual de les convocatòries de l’OPO 2017 de personal docent i de 
suport a la docència.  
 
La Secció Sindical de CCOO fa constar tres apreciacions en relació al 
Tribunal de L16 (instrumentista-guitarrista), en el que va assistir com a 
membre, que considera que són irregularitats: 
1. El Tribunal va proposar modificar la nota de la prova escrita en funció de 

la defensa. 
2. El Tribunal va plantejar fer preguntes diferents als candidats. 
3. Un/a assessor/a del Tribunal va valorar les proves dels aspirants.  
 
Gerència expressa el següent: 
 Pel que fa a la primera apreciació, recorda que les bases no estableixen 

que la prova escrita i la defensa siguin eliminatòries entre elles. Les 
bases específiques estableixen que l’aspirant serà eliminat si no obté un 
mínim de 5 punts en la prova de coneixements generals, essent 
necessari obtenir un mínim de 2,5 punts a la part escrita i un mínim de 
2,5 punts a l’exposició oral. Atenent a la circumstància que la prova 
escrita i la defensa oral es van fer al mateix dia i considerant que 
l’aspirant no és coneixedor de la puntuació de la prova escrita en el 
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moment de fer la defensa oral, el Tribunal va considerar que es podia fer 
la defensa oral encara que no hagués obtingut un 2,5 punts a la prova 
escrita. Afirma que ni en aquest tribunal, ni en cap altre, s’ha modificat la 
nota de la prova escrita posteriorment a la defensa oral. 

 En relació a la segona apreciació, les bases regulen que les preguntes 
es faran en base al treball realitzat i a la defensa d’aquest treball. 

 En resposta a la tercera apreciació, la Presidència del Tribunal va 
manifestar que no tenia coneixement en l’àmbit de la convocatòria i va 
considerar apropiat basar-se en la valoració de l’assessor/a especialista. 

 
Es recull en acta el manifestat per la Secció Sindical de CCOO. 

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

 
D’acord amb la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència revisarà 
el protocol d’accés a les aules de l’IT, que forma part del temari de subaltern 
del PAMO de la Diputació de Barcelona, i se’n donarà difusió per tal que 
estigui disponible per a tothom que hi estigui interessat. 

 

4. Lliurament dels controls horaris de maig i juny del 2019 
 
La Secció Sindical de CCOO reclama les dades dels controls horaris dels 
mesos de maig i junt de 2019. 
 
Gerència indica que està pendent el lliurament d’aquesta informació. 
Tanmateix, recorda que es va acordar 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. 

 
5. Informacions de l'estat de les obres a la seu de Terrassa. Afectació del 

trasllat a la seu de Barcelona 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, la representació de 
l’Organisme comunica que la situació no ha canviat respecte l’anterior 
reunió. Informa de la reunió amb els estructuristes que estan fent la 
diagnosi, els quals suggereixen que no s’utilitzi l’edifici Bombers. Faran 
dues propostes, una de reparació parcial de la situació i l’altra de reparació 
integral de l’edifici. Està previst disposar de l’informe a finals de juliol i 
s’analitzaran aquestes propostes. Recorda que la competència per prendre 
una decisió és de la Junta de Govern. 
Al marge de la decisió que s’adopti, cal tenir en compte que durant els dos 
propers cursos acadèmics no es podrà realitzar activitat acadèmica en 
l’edifici Bombers.  
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A la vista de les consultes de la Secció Sindical d’UGT, en relació a 
l’afectació que suposarà per al personal, Gerència explica que s’està 
analitzant el trasllat de personal de suport administratiu i tècnic a 
Barcelona. Pel que fa al personal docent i de suport a la docència, les 
afectacions queden reflectides en el POA i en el seu horari. Es mantindrà 
informada a la representació sindical respecte a l’edifici de Terrassa i el 
possible trasllat de personal a Barcelona.  
 

6. Excedències: normativa d'aplicació 
 
En resposta al requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència explica 
que davant del manifestat a l’anterior reunió, es va tornar a fer la consulta a la 
Diputació de Barcelona i la resposta obtinguda ha confirmat que el personal 
laboral en situació d’excedència per interès particular cal que passi un procés 
de provisió intern per a reincorporar-se. Sol·licitarà a la Corporació la 
normativa en la que es basa. 

 

7. Pagament dels ajuts socials 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica que 
els ajuts per millores socials es pagaran quan la Corporació ho autoritzi, és 
possible que es facin efectius al setembre o octubre. 

 

8. Reconeixement com horari de treball el temps de desplaçament entre 
seus 

 

En resposta al requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
comunica que finalment s’inclourà el temps de desplaçament dins de 
l’horari del treballador afectat. 
 

9. Pla d’Igualtat 
 

Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica que 
s’ha posat en coneixement de la Direcció General de l’IT i està pendent una 
resposta i al setembre s’informarà. 
 

10. Protocol d'acollida contractual, confecció d'un manual 
 
La Secció Sindical d’UGT manifesta que gran part de personal docent i de 
suport a la docència desconeix la seva situació contractual i els seus drets. 
Considera que la informació que es dona és insuficient i demana que des 
de Recursos Humans s’informi. 
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Gerència recorda que Recursos Humans està a disposició per atendre 
qualsevol consulta. Es revisarà el protocol actual i es reforçarà aquesta 
informació. 
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència explica 
que des de Recursos Humans quan es rep una proposta de contractació es 
revisa l’aplicació dels criteris i del perfil requerit, i en cas necessari es 
demana un informe justificatiu a l’escola corresponent o informació a la 
Coordinació Acadèmica.  
 
Gerència revisarà el protocol per atendre els dubtes sobre la relació 
contractual i reforçarà aquesta informació. 
 

11. POA 19/20: estat de la qüestió. Estat del POA a l’EESA/CPD 
 
La Secció Sindical d’UGT demana informació de la modificació del POA 
2019-20 de l’EESA/CPD.  
 
Gerència explica que s’ha fet modificacions no substancials en el POA 
2019-20 i estan previstes noves modificacions no substancials motivades 
per diverses incidències sobrevingudes (renúncies, excedències, etc.).  
 
La Secció Sindical de CCOO manifesta la seva disconformitat amb el POA 
2019-20 aprovat. Recorda que la Direcció General de l’IT es va 
comprometre que la reducció d’alumnes de l’ESAD no afectaria al POA.  
Es remet a les al·legacions que ha presentat i observa que no ha obtingut 
resposta. 
 
Gerència indica que està previst donar resposta a aquestes al·legacions 
per escrit. Manifesta que quan es disposi del POA definitiu es tornarà a 
revisar el compliment dels criteris i directrius d’elaboració del POA i al 
setembre s’aprovarà la modificació de POA corresponent. Demanarà a la 
Direcció General de l’IT que assisteixi a la propera reunió informativa 
prevista el mes de setembre per informar del POA 2019-20. 
 

12. Llistat de substitucions 
 
Davant dels dubtes manifestat per la Secció Sindical de CCOO en relació al 
llistat facilitat, Gerència enviarà a la representació sindical de l’IT un nou 
llistat actualitzat de substitucions i convocarà una reunió la primera 
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setmana de setembre amb un representant de CCOO, UGT i la 
Coordinació Acadèmica per tal de tractar aquests dubtes. 

 
13. Torn obert de paraula 
 

 Gerència informa de la resolució de les dues places de promoció interna 
de Tècnic Superior Gestió Econòmica i Tècnic Superior Gestió de 
Recursos Humans de l’IT. 

 
 
 
Barcelona, 15 de novembre de 2019 

 


