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

 

 1/5

ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 17/11/17 
Horari: 12.10-14.00 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 
 
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 
Sr. Artur García, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Núria Plana, 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 20 

d’octubre de 2017 
 

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 retroactiva dels desplaçaments al personal que treballa a 
diverses seus a l’IT 
 
La Secció Sindical de CCOO reclama una resposta en relació a la petició de  
la retribució retroactiva dels desplaçaments al personal de l’IT que treballa a 
diverses seus. Recorda que també es va sol·licitar l’ajut al menjar. 
 
Gerència indica que en el cas del personal PAS, si es sol·licita es paguen 
les despeses de transport. En el cas del personal docent i de suport a la 
docència, el col·lectiu afectat i que està pendent de solucionar és el de 
l’equip docent del primer curs de l’ESAD que s’imparteix a Terrassa. 
Planteja analitzar l’impacte que suposaria assumir el cost dels 
desplaçaments en transport públic des de l’1 de gener de 2018 i des de l’1 
de setembre de 2017.  
 
S’acorda que Gerència facilitarà a la representació sindical una relació del 
personal docent i de suport a la docència que imparteix el primer curs de 
l’ESAD a Terrassa i el cost que suposaria retribuir els desplaçaments entre 
seus amb efectes des de l’1 de setembre de 2017 i des de l’1 de gener de 
2018, per tal de valorar aquestes dues opcions i prendre una decisió al 
respecte a la propera reunió. 
 
Pel que fa a l’ajut al menjar, Gerència indica que l’IT està subjecte a la 
normativa de la Corporació i cal complir els requisits que estableix aquesta 
normativa. 
 
La Secció Sindical de CCOO analitzarà la interpretació de la normativa 
d’ajut al menjar per tal de valorar si es pot aplicar al personal de l’IT que es 
desplaça entre seus. 
 

3. Catàleg de requisits de titulació vigent 
 

D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, es modificarà el 
catàleg de requisits de titulació en relació al personal de suport a la 
docència, en el sentit de substituir “pianista” per “interpretació musical” i 
s’adaptarà la nomenclatura a les titulacions actuals corresponents a aquest 
col·lectiu. 
 
S’acorda establir un termini de 10 dies perquè la representació sindical faci 
les aportacions que consideri oportunes al catàleg de requisits de titulació, 
fixant com a data límit el dia 27 de novembre de 2017. 
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4. Hores extres i hores d'indemnització per raó de servei 
 

D’acord amb la consulta de la Secció sindical de CCOO en relació a la 
informació facilitada, Gerència explica que, d’acord amb la Instrucció 
reguladora de l’activitat docent no reglada, aprovada per la Junta de 
Govern de l’IT, la diferència entre hores extres i hores d’indemnització per 
raó del servei està en funció dels destinataris. Les activitats no adreçades a 
empleats/ades d’administracions públiques es retribueixen com a hores 
extres i les destinades a empleats/ades d’administracions públiques com a 
indemnitzacions per raó del servei. 
Pel que fa a les hores de preparació de materials, indica que les activitats 
reglades generalment inclouen hores presencials i de preparació. En el cas 
de les activitats no reglades que requereixin a més l’elaboració ad hoc de 
materials pedagògics, aquests es retribueixen dins dels conceptes d’hores 
d’indemnització per raó del servei.  
 
En resposta al manifestat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica 
que prèviament a la realització d’aquestes hores cal la sol·licitud per part de 
l’escola i l’autorització de la Gerència. Posteriorment a l’activitat, l’escola 
elabora un informe detallant les hores efectivament realitzades. 

 
5. Curs per l'elaboració del PCC de dansa clàssica 

 
La Secció Sindical de CCOO demana informació sobre un curs que s’ha 
organitzat per l’elaboració del Projecte Curricular de centre del departament 
de dansa clàssica. Qüestiona aquest curs donat que aquesta tasca forma 
part de les funcions del professorat i la coordinació fins ara la feien els caps 
de departament.  
 
Gerència indica que les sol·licituds d’accions formatives incloses al Pla de 
Formació de l’IT han de ser valorades i aprovades per la Comissió de 
Gestió de la Formació. Comprovarà l’aprovació d’aquest curs i el seu 
contingut i informarà a la representació sindical.  
 

6. Utilització d'empreses que no tenen las seu social a Catalunya 
 

La Secció Sindical de CCOO trasllada la petició d’alguns/es treballadors/es 
de canviar a entitats bancàries amb seu social a Catalunya o a la banca 
ètica. Comunica que ha traslladat aquesta petició també a la Comissió 
reguladora del Pla de Pensions. 
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Gerència recorda que l’IT treballa amb dues entitats bancàries, Catalunya 
Caixa (actualment BBVA) i Banc de Sabadell. Recull la petició formulada. 
 

7. Explicació modificacions RLLT i valoració econòmica 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa de 
les modificacions de Plantilla i Relació de llocs de treball aprovades 
juntament amb el Pressupost de l’IT per a l’any 2018.  
 
Gerència facilitarà a la representació sindical la informació corresponent a la 
valoració econòmica d’aquestes modificacions.  
 

8. Càrregues de treball dels equips directius (Canvi de calendari POA, Pla 
estudis, Pla estratègic) 
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical d’UGT, Gerència traslladarà a 
la Direcció General de l’IT la inquietud manifestada per alguns equips 
directius de les escoles en relació a l’actual sobrecàrrega de feina.  
 

9. Pla estratègic i la seva viabilitat econòmica 
 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència explica que 
s’està elaborant el Pla Estratègic 2018-2021 i encara no disposa de la seva 
valoració econòmica. Quan disposi del nou Pla Estratègic i el seu 
pressupost informarà a la representació sindical.  
El Pla Estratègic és una previsió a 4 anys, i defineix els objectius així com 
les actuacions a dur a terme. El seu pressupost preveu un cost aproximat 
dels projectes i s’incorpora anualment en el pressupost de l’IT en funció de 
les activitats a dur a terme cada any. Respecte al Pla Estratègic 2013-2017, 
s’ha executat un 80 %, que suposa una gran eficàcia.  
 

10. Pla estudis: Afectacions als professors amb dedicació a les dues 
escoles superiors 
 
Gerència traslladarà a la Direcció General de l’IT la qüestió plantejada per la 
Secció Sindical d’UGT.  
 

11. Afectacions del nou pla estudis a l’OPO 
 
D’acord amb la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència recorda que 
la proposta d’OPO inclou les places per a l’any 2017 i una previsió per als 
anys 2018, 2019 i 2020. Indica que aquesta previsió, en relació amb les 
places adscrites a les escoles superiors, només inclou la proposta 
corresponent a la convocatòria 2017, a l’espera de disposar del nou pla 
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d’estudis. Encara no es disposa d’informació al respecte i es mantindrà 
informada a la representació sindical.  
 

12. Proposta Pressupost 2018 
 
Gerència informa de la proposta de Pressupost de l’IT per a l’any 2018 
aprovada per la Junta de Govern i el Consell General de l’IT. Està prevista 
la seva aprovació definitiva pel Ple de la Corporació el dia 30 de novembre 
de 2017. Facilitarà a la representació sindical informació detallada del 
Pressupost de l’IT per a l’any 2018. 
 

13. Avaluació del desenvolupament, personal d'administració i serveis 
 
Gerència informa que està previst iniciar a l’IT una avaluació del 
desenvolupament del personal PAS, seguint la metodologia emprada per la 
Diputació de Barcelona.  
 

14. Informació sobre el seguiment de la vaga 
 
Gerència informa del seguiment de la vaga del dia 3 d’octubre de 2017. 
Quan disposi de les dades corresponents a la vaga del dia 8 de novembre 
de 2017 informarà a la representació sindical.  
 

15. Proposta de calendari reunions sindicals 2018 
 
Gerència lliura a la representació sindical una proposta de calendari de 
reunions sindical per a l’any 2018. Demana que la revisin per a la seva 
aprovació a la propera reunió. 
 

16. Torn obert de paraula 
 

 Davant de la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència i la Direcció 
General de l’IT informa de les visites previstes a l’IT per part dels diputats 
de la Corporació del grup polític de Ciutadans i per part del partit del PSOE. 
 

 
Barcelona, 16 de febrer de 2018 
 


