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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 16/11/18 
Horari: 12.05-13.10 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. 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. 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. Montserrat Lloret Roca, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Montserrat Vellvehi, representant de la secció sindical d’UGT 
 
 
Gerència proposa afegir una prèvia a l’ordre del dia de la present reunió. 
Comunica que no podrà assistir a la propera reunió informativa prevista el dia 
14 de desembre de 2018 i proposa buscar una data alternativa del mes de 
desembre de 2018 o ajornar-la al mes de gener de 2019. 
 
S’acorda ajornar la propera reunió al dia 20 de desembre de 2018, condicionat 
en funció de l’existència o no de temes a tractar. Si finalment no es convoca, 
s’ajornarà a la reunió prevista per al mes de gener de 2019. 
  
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: 
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1. Aprovació de l’acta i els acords corresponents a la sessió del dia 19 
d’octubre 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. Aprovació de la proposta de calendari de reunions per a l’any 2019 
 
Gerència es remet a la proposta de calendari de reunions sindicals per a 
l’any 2019. 
 
S’aprova el calendari de reunions sindicals per a l’any 2019, amb una 
modificació introduïda respecte al mes de juliol.  
 
Pel que fa a les reunions de la Comissió de Seguiment de l’OLA, Gerència 
indica que en funció del que s’acordi a la propera reunió de la referida 
comissió es calendaritzaran les reunions per a l’any 2019. Tanmateix, indica 
que la revisió de l’OLA convindria tancar-la al més aviat possible. 
 

3. Donar compte de l’acta de la Comissió Negociadora que té per objecte 
la modificació de l’acord relatiu a la percepció d’indemnitzacions per 
part dels docents i del personal de suport a la docència de l’Institut del 
Teatre en concepte de locomoció per al desplaçament entre els 
diverses seus de l’organisme per raons de docència 
 
Gerència informa de l’acord de la Comissió Negociadora, reunida en data 
30 d’octubre de 2018, mitjançant el qual s’ha modificat l’acord relatiu a la 
percepció d’indemnitzacions per part dels docents i del personal 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 resposta a la petició de la representació sindical, s’ha modificat el referit 
acord establint la indemnització en concepte de locomoció per raons de 
serveis al personal docent i de suport a la docència que tinguin una lectivitat 
en més d’una seu de l’IT, amb independència que aquesta lectivitat 
coincideixi en una mateixa jornada, la qual serà abonada mitjançant 
targetes de transport T-10. 
 
Gerència enviarà un comunicat informatiu del referit acord. 
 
A continuació, es procedeix a tractar conjuntament els punts 4 i 6 per estar 
relacionats. 
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4. Donar compte de l’acta de la Comissió Negociadora que té per objecte 
l’acord del reconeixement d’un complement de carrera professional 
(NT-Nivell de transició) al personal docent i de suport a la docència de 
l’Institut del Teatre 

6. Carreres Professionals, comissió pendent 
 

Gerència informa de l’acord adoptat, en data 13 de novembre de 2018, per 
la Comissió Negociadora que té per objecte la proposta d’acord del 
reconeixement d’un complement de carrera professional (NT-Nivell de 
transició) al personal docent i de suport a la docència de l’IT, des de l’1 de 
gener de 2011 fins al 31 de desembre de 2015. Es retribuirà d’acord amb 
els mateixos imports que a la Corporació i pel que fa a la percepció del 
complement durant l’any 2018 s’aplicaran els increments retributius 
previstos a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018. 
 
Està previst que l’acord s’aprovi per la Junta de Govern de l’IT en sessió 
extraordinària al novembre i posteriorment pel Ple de la Diputació de 
Barcelona. Una vegada s’hagi aprovat s’iniciarà el procediment previst i es 
publicarà la llista provisional del personal susceptible del seu cobrament 
segons els requisits establerts en l’acord i es concedirà un termini de 10 
dies hàbils per a possibles al·legacions i reclamacions. Posteriorment, es 
tramitarà el decret corresponent i quan hagi estat aprovat es farà efectiu el 
pagament del complement. 
 
En la referida reunió de la Comissió Negociadora es va acordar crear una 
Comissió Tècnica per elaborar el nou model de Carrera Professional de 
docents i de suport a la docència de l’IT. També es va acordar suspendre 
les convocatòries de carrera professional CPD i CPI de l’IT des de la 
convocatòria 2011 i fins a la convocatòria 2015, en els mateixos termes que 
la Diputació de Barcelona. 
 
S’acorda que la Comissió Tècnica de carrera tingui la següent composició: 
 2 representants de Gerència 
 2 representants d’UGT 
 2 representants de CCOO 

Hi podran assistir els assessors que les parts considerin. 
 

S’estableix com a termini per a comunicar els membres que en formaran part 
abans de finalitzar l’any 2018. 
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5. Llistat de treballadores i treballadors amb dret a percebre el 
complement transitori 
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
que quan l’acord hagi estat aprovat per la Junta de Govern de l’IT i el Ple 
de la Corporació, s’iniciarà el procediment previst i s’exposarà la relació 
provisional del personal susceptible del reconeixement del dret a la 
percepció del complement de carrera “NT”.  

 
7. Pla de mobilitat 

 
La Secció Sindical de CCOO recorda la demanda realitzada pel que fa a la 
manca de pàrquing del bicing prop de l’IT i de la petició d’augmentar la 
freqüència del bus.  
 
Gerència manifesta que està prevista una reunió amb el Gerent del districte 
de Sants-Montjuïc per tractar, entre d’altres temes, el del pàrquing bicing i 
les inundacions que hi ha hagut recentment. Explica que quan hi ha previsió 
de pluges fortes, com les fustes que es col·locaven no són suficients, 
s’utilitzen sacs absorbents per evitar que entri aigua a l’edifici. 
 
La Secció de la Secció Sindical de CCOO, demana que quan no hi hagi 
previsió de pluja es retiri la fusta que hi ha a la S2 atès que es tracta d’una 
sortida d’emergència. 
 
La Secció de la Secció Sindical d’UGT manifesta el risc de relliscar a l’atri i 
al hall de l’entrada de la P0. 
 
Gerència recorda que està pendent constituir el nou grup de treball del Pla 
de mobilitat.  
 
S’acorda vincular el grup de treball del Pla de mobilitat al CSSIT. D’acord 
amb el que estableix la normativa de funcionament del CSSIT, s’acorda la 
composició del grup de treball següent: 
Per part de la Gerència: 
 Jordi Roig i Vinyals 
 Maria José Fajardo Garcia 
 Rosa Maria Canals Garcia 

 Per part de la representació sindical:  
 Elisenda Castell Camps 
 Antonio Zarco Abellán 
 Cosme Gómez Cañada 
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8. Reducció lectiva per majors de 55 anys interins i suport a la docència, 

resposta pendent de la Diputació 
 
Davant de la sol·licitud de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa que 
està pendent una resposta formal de la Diputació de Barcelona respecte a 
aquesta tema. 
 

9. Ajut al menjar 
 
La Secció Sindical de CCOO recorda que a l’anterior reunió es va dir que la 
recàrrega en la targeta del tiquet gourmet del personal docent i de suport a 
la docència corresponent als mesos de setembre i octubre estaria 
disponible al novembre del 2018. Comunica que encara està pendent. 
 
Gerència informa que l’endarreriment ha estat produït per una manca 
d’informació per part de les escoles i estarà disponible al desembre del 
2018.  
 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informarà a 
les direccions de les escoles de la importància de comunicar mensualment 
la informació dels/de les empleats/ades que tenen dret a la percepció de 
l’ajut al menjar per evitar endarreriments en la recàrrega mensual de la 
targeta del tiquet gourmet. 
 

10. Permisos i llicències personal docent i suport a la docència. Cens 
mensual de treballadores i treballadors que s'inscriuen al pla de 
pensions 
 
La Secció Sindical de CCOO planteja el cas d’un/a docent al que la direcció 
de l’escola corresponent li ha denegat un dia de vacances addicional per 
antiguitat. Demana que s’enviï un comunicat informatiu a les direccions de 
les escoles i a la coordinació d’instrumentistes en relació als permisos i 
llicències als quals tenen dret el personal docent i de suport a la docència. 
 
Gerència reforçarà a les direccions de les escoles la informació relativa als 
dies que té dret a gaudir el personal docent i de suport a la docència. 
 
Així mateix, s’estan analitzant els permisos i llicències que es poden 
sol·licitar i els requisits per a la seva sol·licitud i autorització, i està previst 
enviar un comunicat informatiu al respecte. Assenyala que en els casos que 
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es requereixi autorització prèvia serà imprescindible per a gaudir del permís 
o llicència. 
 

11. Cens mensual de treballadores i treballadors que s'inscriuen al pla de 
pensions 
 
D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
del procediment que es segueix per a les noves incorporacions al Pla de 
Pensions. Per a ser alta del Pla es requereix d’una antiguitat acumulada 
mínima de 12 mesos en els darrers 24 mesos. Es comunica a l’empleat/ada 
donant-li la possibilitat de comunicar la voluntat de no incorporar-se al Pla 
en el termini de 5 dies hàbils. Mensualment l’IT informa a la Corporació de 
les altes, suspens i baixes al Pla de Pensions del personal de l’IT. 
Trimestralment, l’IT comunica a VidaCaixa, entitat gestora del Pla de 
Pensions, les aportacions de cada empleat/ada, les quals es carreguen 
trimestralment a la nòmina. La Diputació de Barcelona comunica les altes a 
VidaCaixa.   
 

12. Condicions de treball del treballador de manteniment que desenvolupa 
les funcions a la seu central i al Centre Territorial d'Osona 
 
Davant de la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
que s’està analitzant el cas plantejat i les possibles solucions. S’ha traslladat 
una consulta al respecte a la Diputació de Barcelona i està pendent una 
resposta. Es donarà la màxima celeritat possible. 
 

13. Catàleg de titulacions, primera proposta d'UGT pel CSD 
 
La Secció Sindical d’UGT es remet a la proposta que ha realitzat per a la 
revisió del catàleg de titulacions i demana que es tingui en compte per a la 
l’elaboració del POA 19-20. 
 
La Secció Sindical de CCOO manifesta el seu desacord en què 
l’experiència professional sigui considerada un requisit en substitució de la 
titulació. 
 
Gerència recorda que es va acordar que la representació sindical de l’IT 
faria arribar a la Direcció General de l’IT les seves propostes en relació al 
catàleg de titulacions. Traslladarà a la Direcció General l’IT la proposta de la 
Secció Sindical d’UGT i el manifestat per la Secció Sindical de CCOO per a 
la revisió del catàleg de titulacions. 
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14. Renovació ordinadors de les escoles, cronograma previst 

 
La Secció Sindical d’UGT demanda la previsió en relació a la renovació dels 
ordinadors de la sala de professors i dels despatxos dels equips directius de 
la P5. Es remet al seu mal funcionament i obsolescència. 
 
La Secció Sindical de CCOO es remet al mal funcionament també dels 
ordinadors del Centre Territorial del Vallès.  
 
Gerència informa del procés de licitació que s’ha realitzat i de l’adjudicació 
del contracte de subministrament d’equipament informàtic amb efectes 1 de 
novembre de 2018. Actualment està pendent rebre el material i que la Unitat 
d’Informàtica programi la seva distribució. Demana que les incidències en el 
mal funcionament dels ordinadors es comuniquin a la Unitat d’Informàtica 
per tal de detectar les necessitats existents. 
 

15. Torn obert de paraula 
 

No hi ha cap paraula. 
 
 
Barcelona, 18 de gener de 2019 
 


