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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 17/05/19 
Horari: 12.10-14.20 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. Antonio Zarco, representant de la secció sindical de CCOO 
 
Sra. Meritxell Caparrós, secretària d’actes 
 
Altres assistents: 
Sra. Eulàlia Conangla, Tècnic mitjà de gestió 
Sr. Josep A. Domínguez, Assessor de la Direcció General 
Sr. Jesus Lahoz, Cap de la Secció de Gestió Econòmica 
 
S’excusen: 
Sra. Helena Bayo, 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 
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 12 

d’abril de 2019 
 
S’aprova l’acta i el document d’acords assolits a la sessió del dia 12.04.19.  
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2. POA 19/20: estat actual, informacions que es donen als 
treballadors... Afectacions derivades de la situació estructural de 
Terrassa 
 
En resposta a la petició de la representació sindical, Gerència informa de 
l’estat d’elaboració del POA 2019-20. El termini per entregar el POA per 
part de les escoles finalitza el proper dimecres i posteriorment es realitzarà 
el càlcul del cost econòmic. En un inici estava previst aprovar-lo a la Junta 
de Govern de l’IT del juny però a la vista de les eleccions municipals  està 
previst que s’aprovi a la Junta de Govern de l’IT extraordinària del 23 de 
maig. Quan hagi estat aprovat, com és habitual, es traslladarà a la 
representació sindical i s’informarà al personal vinculat a la docència del 
seu POA per al curs vinent. 
 
D’acord amb la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa que 
quan es disposi del POA s’analitzarà si hi ha hagut alguna afectació en el 
POA de l’ESAD derivada del trasllat de Terrassa a Barcelona i del canvi del 
Pla d’Estudis.  
 
La Secció Sindical de CCOO, es remet al cas d’un treballador que veu 
afectada la seva jornada i lectivitat pel canvi de criteri en l’assignació en la 
lectivitat. Així mateix, fa referència a dos casos amb contracte  fins a 
provisió que patiran una reducció important de jornada, la qual cosa 
considera un incompliment de contracte. 
 
Gerència es remet als criteris d’elaboració del POA aprovats per la Junta 
de Govern de l’IT i indica que quan es disposi del POA s’analitzarà el 
compliment d’aquests criteris, i en concret els casos plantejats. 

 
3. Gestió de la bonificació pel transports entre seus 

 
Davant del plantejat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència revisarà el 
procediment per a la sol·licitud de les 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 i mirarà d’agilitar-lo. 

 
4. PAMO bibliotecaris IT i telefonista-recepcionista amb capacitats 

diverses 
 
En resposta a la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
confirma que la convocatòria de PAMO de la plaça de telefonista-
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recepcionista de l’IT és d’accés restringit. Pel que fa a les dues places de 
bibliotecaris/es, una d’aquestes dues places correspon al PAMO de l’any 
2016  de  consolidació i l’altra forma part del PAMO de l’any 2017 del torn 
lliure. En un principi la Diputació de Barcelona va comunicar que l’IT podria 
participar en els temaris de les places de l’IT però finalment la Corporació ha 
donat indicacions que l’IT només podrà participar en la confecció dels temaris 
de places específiques, com per exemple maquinària escènica, i en les 
places genèriques, com les de bibliotecaris/es, els temaris seran comuns amb 
les places de la Diputació de Barcelona. 
 
La representació sindical manifesta la importància de tenir en compte 
l’especificitat dels llocs de treball de l’IT. Plantegen la problemàtica existent ja 
que la persona que ocupa aquestes places genèriques, com bibliotecaris/es o 
subaltern del MAE, disposen d’un ampli coneixement de les tasques 
específiques a l’IT i en canvi és possible que desconeguin les tasques 
genèriques que desenvolupen a la Diputació de Barcelona, i això els 
perjudica i comporta que estiguin en inferioritat de condicions. 
 
La Secció Sindical de CCOO comunica que dilluns està prevista una reunió 
amb la Secció Sindical de CCOO de la Diputació de Barcelona i es plantejarà 
aquesta problemàtica. 
 
Gerència indica que l’IT no és competent en l’elaboració de les bases de 
selecció del personal funcionari i cal seguir les directrius donades per la 
Corporació. No obstant això, es seguirà insistint a la Diputació de Barcelona 
en la necessitat de tenir en compte aquesta especificitat de l’IT. 
 

5. Compensació del temps de desplaçament dintre de la jornada 
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa de 
la compareixença amb l’empleat de manteniment que treballa a Barcelona i a 
Vic, mitjançant la quan se li va informar de les seves condicions de treball i 
aquest va mostrar la seva conformitat a les condicions proposades. Se li ha 
assignat un factor de desplaçament per tal de reflectir correctament la 
prestació de serveis en diverses seus de l’IT. A la vista de la petició de 
l’empleat que posteriorment demana que el temps del desplaçament a Vic 
computi dins de la jornada laboral, s’ha fet la consulta a la Corporació i quan 
es disposi d’una resposta s’informarà al treballador. 
 

6. Control horari 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, en relació a 
l’obligació que estableix el Reial Decret aprovat pel Consell de Ministres de 
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portar un control de l’horari dels/de les treballadors/es, Gerència indica que 
cal millorar el sistema actual de control de l’acompliment horari del personal 
vinculat a la docència i adoptar un sistema per al personal PAS. 
 
La representació del personal és partidària d’establir el mateix sistema de 
control horari pel conjunt de personal. 
 
Gerència es remet a les especificitats que presenta el personal de l’IT, que 
disposa de dos tipus de col·lectius de treballadors diferenciats, el personal 
vinculat a la docència i el personal PAS, els quals realitzen activitats molts 
diferents i, per tant, requereixen d’un tractament diferenciat  

 
A continuació, es procedeix a tractar el punt 8 de l’ordre del dia. 
 
8. Modificacions substancials de condicions de treball 

 
En resposta a la demanda de la Secció Sindical de CCOO en relació a  
l’assignació temporal de la tipologia de jornada de Plena Dedicació (TC) a 
un efectiu Tècnic Superior d’Informàtica, Gerència informa de les 
condicions de la tipologia de jornada amb plena dedicació (TC), de 
conformitat amb els requeriments aprovats pel Ple de la Diputació de 
Barcelona el 24 de març de 1994. 
 

Tot seguit, es tracta el punt 7 de l’ordre del dia. 
 
7. PAMO 

 
Gerència informa de l’estat de l’OPO 2017. 

 
La Secció Sindical de CCOO manifesta que les preguntes que fa el tribunal 
qualificador als aspirants respecte a la defensa del treball haurien de ser 
les mateixes per a tots els aspirants. Així mateix, no considera apropiat que 
personal interí que opta a una plaça sigui assessor en una altra. 
 
Gerència  explica que els criteris de valoració són pactats pel tribunal de 
selecció prèviament i en funció de la defensa del treball a vegades és 
necessari fer algun tipus de pregunta concreta per tal d’aclarir algun tema 
exposat per l’aspirant. Es recull en acta el manifestat per la Secció Sindical 
de CCOO i es traslladarà a la Presidenta dels tribunals qualificadors de 
l’OPO 2017. 
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9. Taula Negociadora per elaborar un nou QAD per docents i suport a la 
docència 
 

La Presidenta del Comitè d’Empresa de l’IT es remet a una reunió del 
Comitè d’Empresa i manifesta la necessitat d’elaborar un instrument 
avaluador del personal vinculat a la docència. 
 
D’acord amb la proposta realitzada per la Gerència, s’acorda adaptar el 
QAD de la Diputació de Barcelona al personal vinculat a la docència de l’IT. 
Quan es disposi d’una proposta Gerència la traslladarà a la representació 
sindical per tal de consensuar-la i aprovar-la. 

 
A continuació, es procedeix a tractar el punt 11 de l’ordre del dia. 
 

11. Informar de l'Estudi de Riscos Psicosocials 
 

Gerència es remet a la informació facilitada a la sessió del CSSIT anterior a 
aquesta reunió. 
 
S’acorda transcriure en aquesta acta el tractat en la referida reunió del 
CSSIT: 
 

“Gerència informa de l’estudi de riscos psicosocials, que ha obtingut una 
participació d’un 62%. Valora molt positivament la participació que hi ha 
hagut. Explica que es disposa de l’informe preliminar, i tot i que encara 
s’han de valorar els resultats, en termes generals la valoració és positiva. 
Quan s’hagi analitzat l’informe i s’hagin establert les accions de millora 
es podrà socialitzar el resultat. 
 
La Secció Sindical de CCOO considera que encara no es poden treure 
conclusions definitives, ja que s’ha d’analitzar detingudament l’informe 
preliminar. Expressa que cal prendre totes les accions oportunes en els 
ítems detectats, perquè el clima i la salut dels treballadors sigui el millor 
possible. 
 
La Secció Sindical d’UGT posa de manifest la importància de fer un 
retorn dels resultats als empleats per incentivar la participació en 
posteriors ocasions. Proposa enviar un comunicat informatiu al respecte. 
 
S’acorda que Gerència enviarà un missatge d’agraïment als empleats 
per la participació i quan s’hagin analitzat els resultats es farà el retorn 
corresponent.” 
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10. Pla d'igualtat de gènere de l'Institut del Teatre 

 
El Sr. Domínguez i la Sra. Conangla informen de l’elaboració del Pla 
d’igualtat de gènere a l’IT.  
 
El  Sr. Domínguez explica que s’ha considerat adient elaborar un Pla 
d’igualtat propi amb l’especificitat de l’Institut del Teatre que complementi  
el de Diputació de Barcelona i expressa que l’objectiu és que la perspectiva 
de gènere s’integri en el dia a dia de l’activitat de les escoles i la resta de 
serveis de l’Institut del Teatre. A partir de la diagnosi es determinaran els 
temes a prioritzar. Explica que s’han fet entrevistes amb personal de 
diversos àmbits i està previst fer entrevistes amb l’alumnat. En total es 
preveu fer 30 entrevistes. Manifesta la importància de comptar amb la 
participació de la representació sindical i proposa concertar entrevistes amb 
la representació del personal de l’IT. 
 
Gerència indica que quan es disposi de la proposta definitiva se’n donarà 
trasllat a la representació sindical. Manifesta que si hi ha aportacions seran 
benvingudes. Demana a les seccions sindicals de l’IT que proposin una 
persona. 
 
La representació sindical comunicarà a la Gerència el nom de la persona 
designada per part de cada secció sindical per a fer les entrevistes. 
 

12. Torn obert de paraula 
 

 En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, el Cap de la 
Secció Econòmica informa que, seguint els mateixos criteris que la 
Diputació de Barcelona, la millora social complementària per edat no es 
pagarà amb la nòmina de maig. 
 

 Gerència informa del Pla d’Ordenació de Recursos Humans aprovat per 
la Diputació de Barcelona per incentivar la jubilació anticipada. Donat 
que el personal laboral de l’IT no hi està inclòs, s’ha elaborat un Pla 
d’Ordenació propi per al personal laboral docent i de suport a la docència 
de l’IT. Proposa constituir el proper dilluns la Comissió de Negociació per 
tal de poder aprovar-lo a la Junta de Govern de l’IT extraordinària del 23 
de maig. 

 
S’acorda constituir la Comissió de Negociació per adoptar un acord 
d’aprovació del Pla d’Ordenació de Recursos Humans del personal 
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laboral de l’IT el dia 20 de maig a les 14.00 hores. Aquesta comissió 
estarà formada per 2 representants d’UGT i 1 de CCOO. 

 
 
Barcelona, 15 de novembre de 2019 

 


