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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
 
Data: 18/01/19 
Horari: 12.10-13.30 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 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Montserrat Lloret Roca, 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. 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 16 de 

novembre 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. Informar dels acords aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona en 
data 20 de desembre de 2018 
 
Gerència informa dels acords aprovats pel Ple de la Diputació en data 20 de 
desembre de 2018, els quals ratifiquen els Acords subscrits per la 
Corporació i la representació sindical: 
 Acord sobre el règim retributiu en la situació d’incapacitat temporal: 

estableix que el complement retributiu a percebre des del primer dia en 
situació d’incapacitat temporal, sumat a la prestació del Règim General 
de Seguretat Social, assoleixi el cent per cent de les seves retribucions 
ordinàries. 

 Acord sobre l’establiment de la jornada ordinària setmanal de treball: 
estableix una jornada general de 35 hores setmanals de treball efectiu, 
de mitjana en còmput anual, d’acord amb el que disposa la Llei 6/2018, 
de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. 

 Acord sobre la complementació del sistema de millores socials: aquesta 
millora s’insereix en el sistema de millores socials vigent a la Corporació 
i té per objecte ajudar als empleats/ades de la Diputació de Barcelona a 
fer front a les despeses que com a conseqüència de l’increment de les 
càrregues familiars, resultat de l’actual conjuntura econòmica i social així 
com de l’increment de les despeses sociosanitàries i de mobilitat es 
produeixen en arribar a determinada edat, que les parts negociadores 
situen a partir del compliment dels 50 anys d’edat. 

 Acord sobre la normativa reguladora del complement de productivitat: 
entre altres aspectes, estableix que la percepció d’aquest complement 
s'efectuarà en funció del resultat dos factors: un, relacionat al resultat 
obtingut per l'empleat/ada en l'avaluació del desenvolupament del lloc de 
treball i, l’altre, relacionat a l’absència/assistència de l’empleat/ada al seu 
lloc de treball. 

 Acord sobre l’increment de l’ajut per menjar: fixa l’import de l’ajut per 
menjar en 9 € per a l’any 2019. A més, la Corporació es compromet a 
incrementar l’import de l’ajut a 10 € per a l’any 2020. 

 
Es valorarà l’impacte que suposen aquestes millores socials al Capítol I del 
Pressupost 2019.  
 
En la mateixa sessió plenària del 20 de desembre, es va aprovar el 
dictamen que regula el complement de carrera transitori “NT” per al 
personal docent i de suport a la docència de l’IT. 
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3. Transport entre seus: informació, implementació, ... 
 
La Secció Sindical de CCOO es remet al correu electrònic enviat des de la 
Gerència, en data 17 de gener de 2019, en relació a l’acord adoptat en data 
30 d'octubre de 2018 amb la representació sindical de l'IT relatiu a 
l'abonament d'indemnitzacions per raons de servei per al personal docent i 
de suport a la docència que tingui una lectivitat en més d'una seu de 
l'Institut del Teatre (Barcelona, Terrassa i Vic). Per tant, aquest tema ja està 
resolt. 
 

4. Condicions de treball del personal de manteniment que fa funcions al 
Centre Territorial d’Osona i Barcelona 
 

Davant de la demanda de la Secció Sindical de CCOO, en relació a 
l’empleat de manteniment que treballa a Barcelona i a Vic, Gerència informa 
que s’està analitzant el cas plantejat, així com una reestructuració del 
personal de manteniment. Quan hagi pres una decisió informarà a la 
representació sindical. 
 
Gerència informa de la vacant generada al Centre Territorial el Vallès donat 
que el conserge cedit per l’Ajuntament de Terrassa s’ha reincorporat a 
l’entitat municipal des de l’1 de gener de 2019. Actualment s’està analitzant 
les necessitats específiques que requereix el centre. 
 

5. PAMO: informacions 
 
En resposta a la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
de l’estat de les convocatòries de PAMO. 
El PAMO 2016 i 2017 del personal PAS es gestiona des de la Diputació de 
Barcelona.  
Pel que fa al PAMO 2017 del personal docent i de suport a la docència de 
l’IT, el dia 27 de desembre de 2018 va finalitzar el termini per presentar 
instàncies i actualment s’està revisant la documentació presentada pels 
aspirants. Està previst tramitar en breu el decret que regula la relació 
provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, juntament amb la 
composició dels tribunals de selecció i la data de les proves, que es 
publicarà al DOGC. 
 
D’acord amb la demanda de la Secció Sindical de CCOO, Gerència enviarà 
a la representació sindical una relació del número d’aspirants que s’han 
presentat a les places del PAMO 2017 de personal docent i de suport a la 
docència de l’IT. 
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Davant de la consulta de la Secció Sindical d’UGT respecte al temari de 
prevenció de riscos laborals del PAMO del personal PAS de l’IT, Gerència 
indica que les bases del PAMO del personal PAS són establertes per la 
Diputació de Barcelona i aquest temari és genèric per a tota la Corporació. 
 
Tot seguit, Gerència informa que s’ha publicat al DOGC la relació de places 
corresponents al PAMO 2018 de personal docent i de suport a la docència 
de l’IT. 
 

6. POA: criteris, situació actual 
 
D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
que està previst que el dia 22 de gener de 2019 la Junta de Govern de l’IT 
aprovi els criteris per a l’elaboració del POA 19-20.  
 
D’altra banda, Gerència posa de manifest la conveniència que el Comitè 
d’Empresa formalitzi per escrit mitjançant acta la modificació de dos dels 
seus membres. 
 
La Presidenta del Comitè d’Empresa convocarà una reunió del Comitè 
d’Empresa per formalitzar la modificació dels seus membres. Comunica que 
aquesta modificació no afecta a l’actual designació de delegats de 
prevenció. 
 

7. Complement Transitori de la Carrera Professional. Estudi dels 
companys afectats a la baixa i anàlisi de la situació 
 
La Secció Sindical d’UGT es remet a les queixes i al·legacions presentades 
en relació al complement de carrera transitori “NT” per al personal docent  i 
de suport a la docència de l’IT. Demana un estudi del que suposaria haver 
convocat les convocatòries CPD i CPI 2011-2015. Fa constar que aquest 
complement és el resultat d’un acord entre la representació sindical i la 
Gerència de l’IT. L’objectiu d’aquest acord, com de qualsevol altre, és 
afavorir a tot el personal i en cap cas és una imposició per la part sindical.  
 
Gerència elaborarà l’estudi sol·licitat. Indica que aquest estudi és laboriós i 
en donarà trasllat al més aviat possible.  
Es remet a l’esforç i la gran complexitat que va suposar que la Diputació de 
Barcelona aprovés l’aprovació d’aquest complement per la personal docent i 
de suport a la docència de l’IT. 
Aquest complement és el resultat d’una negociació a petició de la 
representació sindical de l’IT d’adhesió a l’acord de la Diputació de 
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Barcelona. S’han aplicat els mateixos criteris que a la Corporació i s’ha 
creat una Comissió Tècnica de Carrera per elaborar el nou model de 
Carrera Professional de docents i de suport a la docència de l’IT. El 
complement retribueix el període de transitorietat al nou model de carrera, 
que encara s’està negociant. Caldrà restar a l’espera del que s’acordi a la 
Diputació de Barcelona al respecte. No obstant, la Comissió Tècnica de 
Carrera de l’IT podrà acordar el que cregui més adient respecte al model de 
carrera CPD i CPI que disposa l’IT. 
 

8. Torn obert de paraula 
 

 La Secció Sindical de CCOO fa referència a una activitat realitzada pel 
col·lectiu d’instrumentistes el 25 de maig de 2017 a Vic consistent en 
posar la música a la pel·lícula Maria Rosa d’Àngel Guimerà, que encara 
està pendent de retribuir. 
 
Gerència no tenia coneixement del manifestat i considera que aquesta 
reclamació s’ha de traslladar a la Direcció General de l’IT. 

 
La Secció Sindical de CCOO presentarà una instància al respecte. 
 

 
Barcelona, 22 de febrer de 2019 
 


