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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
 
Data: 19/05/17 
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. Núria Plana, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Carles Salas, representant de la secció sindical d’UGT 
 
Sr. Artur García, 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. Ferran Martínez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Esmeralda Maycas, representant de la secció sindical de CCOO 
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 24 de 

març 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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Tot seguit, s’acorda tractar el punt 2 conjuntament amb el 9 per estar relacionats.  
 

2. Oferta Pública d’Ocupació (aplicació dels pactes sindicats/govern de 
l'Estat) i POA 17/18 

9. POA 2017-18 
 
La Secció Sindical de CCOO demana informació en relació a l’Oferta 
Pública d’Ocupació de l’IT i proposa crear un grup de treball per a analitzar i 
determinar les places a incorporar a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 
2017 i successius. 
 
Gerència explica que l’Oferta Pública d’Ocupació de l’IT està pendent de 
l’aprovació de la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2017 i recorda 
que el criteri proposat per part de l’IT és calcular la taxa de reposició a partir 
de l’última Oferta Púbica convocada corresponent al 2007. Es remet al que 
preveu el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2017 i indica que cal esperar a que s’aprovi la referida llei per tal de 
determinar les places a incorporar a l’Oferta Pública, que s’hauran de 
convocar de forma gradual entre els exercicis 2017 i 2019. La voluntat de 
l’IT és incorporar-hi el màxim de places possible.  
 
La Secció Sindical d’UGT manifesta el seu acord en la constitució del grup 
de treball atès que degut a l’endarreriment en les convocatòries d’Oferta 
Pública d’Ocupació cal establir uns criteris a l’hora de prioritzar les places a 
incloure en cada exercici. 
 
S’acorda constituir un grup de treball relatiu a l’Oferta Pública d’Ocupació de 
l’IT amb la constitució següent: 
 Sr. Jordi Roig Viñals 
 Sra. Francesca Alaminos Escoz 
 Sra. Elisenda Castell Camps 
 Sr. Antonio Zarco Abellan 
 
Pel que fa al POA 17-18, Gerència informa que les escoles han lliurat les 
seves propostes. A continuació,  es farà la valoració econòmica i es revisarà 
si compleixen els criteris i directrius per a l’elaboració del POA 17-18, 
aprovats per la Junta de Govern de l’IT en data 15 de març de 2017. La 
previsió és que el POA 17-18 s’aprovi a la Junta de Govern del mes de juny. 
 
La Secció Sindical d’UGT qüestiona el motiu de la contractació de personal 
docent extern sense el requisit de titulació superior, quan hi ha personal 
docent a l’IT interessat en aquesta docència i que reuneix els requisits de 
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titulació superior i perfil, a més de l’antiguitat. Demana que es tingui en 
compte a l’assignar aquesta docència. 
 
Gerència indica que a l’hora d’assignar la docència es prioritza al personal 
fix i s’apliquen els criteris d’antiguitat, titulació requerida i idoneïtat del perfil. 
S’ha donat instruccions en aquest sentit a les escoles i es revisarà el 
compliment d’aquest requisits en el POA 17-18. 

 
A continuació es procedeix a tractar els punts 3 i 10 per estar relacionats. 
 
3. Trasllat del que es va tractar a la reunió del Consell de l’ESAD del 3 de 

febrer 
10. Pendent i urgent, reestructuració dels estudis de l’ESAD, Magda Puyo 
 

Gerència excusa la no assistència de la Directora General de l’IT a aquesta 
reunió i proposa ajornar els punts 3 i 10 a la propera reunió informativa, on 
es preveu l’assistència de la Directora General de l’IT. 
 
La representació sindical manifesta la importància de tractar aquests dos 
temes abans de l’aprovació del POA 17-18. 
 
Gerència proposa convocar una reunió informativa extraordinària el dia 9 de 
juny per tractar aquests dos punts. 
 
La representació sindical hi està d’acord. 
 
Gerència traslladarà a la Directora General de l’IT la proposta de convocar 
una reunió informativa extraordinària el dia 9 de juny per tal que informi 
d’aquests dos punts. 

 
4. Prestació per als desplaçaments del personal entre les seus de l’IT 
 

La Secció Sindical de CCOO reclama una resposta en relació a aquest 
tema. 
 
Gerència comunica que s’està realitzant una anàlisi al respecte. 
 
La Secció Sindical de CCOO es remet a les millores socials pactades a la 
Diputació de Barcelona en data 21 de desembre de 2005, que estan vigents 
des de l’1 de gener de 2006. Segons les quals, els/les empleats/ades que 
s’han de desplaçar entre seus tenen dret a la prestació per a aquest 
desplaçament. En concret, es remet a dues empleades del MAE adscrites 
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funcionalment a les seus territorials de Terrassa i Vic que s’han de 
desplaçar a la seu de Barcelona per a assistir a reunions. 
 
Gerència explica que quan un/a treballador/a s’ha de desplaçar cal que ho 
sol·liciti mitjançant una comissió de serveis i es retribueix el desplaçament 
corresponent. En els dos supòsits plantejats no s’ha sol·licitat ni per part de 
les empleades ni pel seu comandament. 
 
La Secció Sindical de CCOO planteja el cas del personal docent i de suport 
a la docència que també es desplaça entre seus. 
 
Gerència indica que la docència a les diferents seus forma part de la 
jornada docent o de suport a la docència i manifesta la voluntat d’evitar que 
hi hagi personal docent adscrit a diferents seus. 
 
La Secció Sindical de CCOO demana que es retribueixin retroactivament els 
desplaçaments entre seus als dos casos plantejats del MAE i al personal 
docent i de suport a la docència que treballen a diverses seus. 
 
Gerència analitzarà aquesta petició. 

 
5. Comissió de seguiment de l’OLA 

 
La representació sindical reclama la constitució de la comissió de seguiment 
de l’OLA. 
 
Gerència indica que està a l’espera que el Comitè d’Empresa li comuniqui 
els membres que formaran part de la Mesa de negociació de la NOLA. 
Manifesta la voluntat de posar en marxa simultàniament la comissió de 
seguiment de l’OLA i la Mesa de negociació de la NOLA, per tal de planificar 
les reunions. 
 
La Secció Sindical d’UGT comunica que el Comitè d’Empresa no s’ha pogut 
reunir. És partidària de convocar prèviament la comissió de seguiment de 
l’OLA, ja que permetrà detectar els temes susceptibles de ser tractats en la 
Mesa de negociació de la NOLA. 
 
Gerència assenyala que la comissió de seguiment de l’OLA no pot modificar 
els acords vigents ni adoptar-ne de nous. 
Recorda que la Mesa de negociació de la NOLA es va constituir i 
posteriorment la representació sindical va demanar aturar la negociació a 
l’espera que es nomenés el nou Director/a de l’IT. Pregunta a la 
representació sindical si vol reiniciar o no la negociació de la NOLA.  
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Atès que la Mesa de negociació de la NOLA ja està constituïda només 
caldria revisar-ne els seus membres. 
 
La Secció Sindical de CCOO manifesta que la representació sindical està 
interessada en reiniciar la negociació de la NOLA però davant dels 
nombrosos grups de treball oberts, considera que cal prioritzar els temes 
més urgents, com l’Oferta Pública d’Ocupació i la Carrera Professional. 
 
La Secció Sindical d’UGT hi està d’acord. Considera que la revisió de l’OLA 
pot agilitzar la negociació posterior de la NOLA. 
 
Gerència manifesta la necessitat de reiniciar la negociació de la NOLA. 
Resta a l’espera que el Comitè d’Empresa li comuniqui el seu interès o no 
en reiniciar la negociació de la NOLA, i en cas afirmatiu li informi dels 
membres que formaran part de la Mesa negociadora de la NOLA. En funció 
de la resposta, procedirà a planificar les reunions de la comissió de 
seguiment de l’OLA i la Mesa de negociació de la NOLA. 
 

6. Informació respecte a l’accés pendent a aplicacions, servidors i portals 
corporatius 

 
D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
de l’estat de l’accés pendent a aplicacions, serveis i portals corporatius 
següents: 
 
 La Meva intradiba: la Corporació li ha comunicat que està previst que 

aquest espai desaparegui. 
 Accés restringit intradiba: l’accés està en funció del lloc de treball que 

s’ocupa, i s’autoritza mitjançant usuari i contrasenya, contra la seva petició.  
 Portal ex empleat/ada: hi tenen accés les persones adscrites anteriorment 

a la Corporació. Cal verificar les persones que actualment no mantinguin 
l’usuari diba.cat, necessari per accedir-hi. 

 Accés remot a intradiba: està pendent una actuació per part de la 
Corporació.  

 Accés remot aplicatiu tickets: s’hi està treballant i està previst donar accés 
remot a l’aplicatiu a treballadors/es i a l’alumnat. 

 Accés remot intrait: requereix d’una actuació prèvia de caràcter tècnic als 
servidors i establir un mecanisme d’actualització ràpida dels usuaris (altes i 
baixes). Encara no es disposa de calendari al respecte.  

 
La Secció Sindical de CCOO demana que si es crea un nou espai en 
substitució de la Meva intradiba es tingui en compte l’accés del personal de 
l’IT. 
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7. Llistat de comissions de servei actuals (a l’IT i de personal de l’IT) 
 
Davant del requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència facilitarà 
a la representació sindical la relació de comissions de servei actual, tant 
internes com externes. 
 

8. Recursos humans de la Unitat d’Informàtica 
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència recorda 
que es va comprometre que quan finalitzés el contracte vigent del “Servei 
d’assistència per a la gestió i manteniment dels sistemes informàtics i de 
comunicacions de l’IT” analitzaria si aquestes tasques es poden cobrir amb 
personal propi o existeix la necessitat de crear un nou lloc de treball 
informàtic. No obstant això, ateses les necessitats sobrevingudes per una 
nova vacant generada de Tècnic Superior Informàtica, i atès que el aquest 
contracte finalitza al juliol, planteja a la representació sindical la possibilitat 
de renovar el contracte per 6 mesos.  
 
La representació sindical no està d’acord en l’externalització del servei, i per 
tant, no és partidària de la renovació d’aquest contracte. 
 
Gerència indica que l’externalització d’aquest servei està motivada per 
necessitats puntuals i sobrevingudes. Es remet a la renovació tecnològica 
que s’està duent a terme a l’IT que fa necessari disposar d’un suport 
informàtic extern. Adverteix que si no es renova aquesta contractació la 
Unitat d’Informàtica i Audiovisuals es veurà afectada i no podrà donar 
cobertura al conjunt d’actuacions previstes realitzar.  
Informa que tot i que correspon a la potestat organitzativa de l’empresa, 
prendrà una decisió tenint en compte el compromís que va adquirir i la 
demanda de la representació sindical de no renovar aquest contracte. 
 

11. Elaboració de les convocatòries de concursos POA sense el catàleg de 
requisits de titulació 
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa que la 
Direcció General de l’IT està revisant les aportacions proposades per part 
del Consell d’Estudis Superiors i d’alguns Departaments Superiors. Quan es 
disposi de la versió definitiva se’n donarà trasllat. Indica que s’està tenint en 
compte en les noves convocatòries de POA, i li consta que s’ha aturat 
alguna convocatòria a l’espera de disposar del catàleg. 
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12. Identificació de les necessitats d’aparells de so i audiovisuals lliurats 
per les escoles 

 
En resposta a la petició de la Secció Sindical de d’UGT, Gerència informa 
que tal com es va acordar, s’ha demanat a les direccions de les escoles que 
identifiquin les necessitats d’aparells audiovisuals a les aules segons la 
seva prioritat i està pendent una resposta al respecte. Es mantindrà 
informada a la representació sindical. 

 
13. Responsabilitat docent en accidents d’alumnes 

 
La Secció Sindical d’UGT es remet a un accident d’una alumna en el que es 
va generar una situació de confusió respecte al protocol a seguir en aquests 
casos i manca de coordinació per part del personal de seguretat.  
 

Gerència consultarà si el personal de seguretat coneix el protocol a seguir en 
cas d’accident de l’alumnat i en reforçarà la informació. 
 

14. Seguiment de la unificació d’horaris  i calendari entre les escoles 
 
La Secció Sindical d’UGT pregunta si s’ha tingut en compte en l’elaboració 
del POA 17-18 la unificació d’horaris i de calendari entre escoles que es va 
demanar. 
 
Gerència comunica que s’han donat instruccions al respecte a la 
Coordinació Acadèmica i insistirà en aquest tema. 
 

15. Modificació RLT – Junta de govern 17/05/17 
 
Gerència informa de la modificació de Relació de Llocs de Treball aprovada 
per la Junta de Govern de l’IT el 17 de maig de 2017, la qual està pendent 
d’aprovació per part del Ple de la Diputació de Barcelona. 
 

16. Espais i recursos per a la docència del Batxillerat 
 
Gerència comunica que està previst que el Batxillerat s’iniciï a l’IT el proper 
curs acadèmic 17-18. Informa de les aules que s’han habilitat pels dos 
cursos de Batxillerat, el primer curs es farà a l’aula P4.S1 i el segon curs, 
que s’iniciarà a partir del curs acadèmic 18-19, a l’aula P4.S2. Afegeix que 
està previst recuperar l’aula de dibuix com a aula teòrica. 
 
 
 



 

 

 8/8

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

17. Col·laboracions docents 
 
Gerència explica que les escoles han manifestat la necessitat de comptar 
amb professionals de reconegut prestigi per a la docència. 
Tot seguit, es remet a la figura dels contractes de serveis professionals i a 
les col·laboracions docents, que comporten uns requisits i garanties 
diferents. 
En concret, pel que fa a la cobertura de risc d’accidents, en el cas dels 
contractes de serveis professionals queda garantida mitjançant clàusula 
expressa, però en les col·laboracions docents, d’acord amb el que estableix 
la llei, la responsabilitat també recau en qui presta el servei. A partir del curs 
vinent, per tal de garantir que qui presta el servei compleix amb l’obligació de 
tenir una assegurança d’accidents, s’exigirà com a requisit i en cas que no 
s’acrediti no s’autoritzarà la col·laboració docent. 
 
La Secció Sindical d’UGT manifesta la necessitat de fer pedagogia al 
respecte. 
 
Gerència indica que actualment des d’administració s’informa d’aquesta 
obligació al prestador del servei. Tanmateix, es reforçarà aquesta informació 
des de les direccions de les escoles perquè l’interessat disposi de la 
informació des d’un inici.  
 

18. Torn obert de paraula 
 

 La Secció Sindical d’UGT demana que es reposi al més aviat possible 
l’ordinador obsolet que es va retirar de la sala de professors de la P5. 
 

 
Barcelona, 14 de juliol de 2017 
 


