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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 19/10/18 
Horari: 12.10-13.15 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. 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 
 
Altres Assistents: 
 
Sra. Magdalena Puyo, Directora General de l’Institut del Teatre 
 
S’excusen:  
 
Sra. Helena Bayo, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Maxime Iannarelli, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Montserrat Lloret Roca, 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 14 de 

setembre 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. 



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

 

 2/5

 
2. Comissions de servei mes de setembre: peticions, justificacions, ... 

 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència facilitarà 
per correu electrònic a la representació sindical una relació de les 
comissions de servei realitzades durant el mes de setembre de 2018.  
 

3. Comissió pla de mobilitat 
 
La Secció Sindical de CCOO observa que s’ha retirat el pàrquing per al 
bicing que hi havia al C/ França Xica i actualment no n’hi ha cap a prop de 
l’IT. Es remet al Pla de mobilitat de l’IT que es va elaborar fa uns anys i 
demana tornar a convocar al grup de treball del Pla de mobilitat. 
 
Gerència proposa actualitzar els membres del grup de treball del Pla de 
mobilitat. 
 
Tot seguit s’acorda: 
 Actualitzar la composició del grup de treball del Pla de mobilitat amb la 

composició 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 

 Gerència sol·licitarà a la Diputació de Barcelona un assessor expert en 
la matèria.  

 Gerència convocarà una reunió del grup de treball del Pla de mobilitat 
durant la primera quinzena de novembre. 

 
4. Subvencions desplaçaments entre seus 

 
La Secció Sindical de CCOO reclama una resposta respecte a la petició de 
modificació de 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. 
 
Gerència manifesta la voluntat de revisar l’acord i informa del cost que 
suposaria la seva ampliació. Proposa acotar els criteris a aplicar. 
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S’acorda el següent: 
 Retribuir tots els desplaçaments a Terrassa al personal docent i de 

suport a la docència que treballi a més d’una seu, amb independència 
que la lectivitat en diverses seus coincideixi o no en un mateix dia. 

 Es pagarà a través de targetes de transport públic T-10 i en casos 
excepcionals s’estudiarà altres sistemes. 

 
Gerència indica que aquesta modificació serà efectiva quan s’hagi 
formalitzat l’acord corresponent. 
 

5. Complement transitori de les CPD i CPI: implementació 
 
Davant de la demanda de la representació sindical, Gerència es remet a 
l’anterior reunió en la que es va acordar que s’analitzaria l’execució del 
Pressupost 2018 i es valoraria si és possible assumir el cost que suposaria 
aplicar el complement de carrera transitori al personal laboral docent i de 
suport a la docència de l’IT. Proposa esperar a fer la valoració quan s’hagi 
tancat la nòmina del mes d’octubre, que incorpora l’increment retributiu 
establert per la Llei de Pressupostos.  
 
S’acorda convocar una reunió a finals d’octubre per valorar si es pot 
assumir el complement mitjançant el Pressupost del 2018 i en cas afirmatiu 
es formalitzarà un acord i s’abonarà a la nòmina del mes de desembre. 
  

6. Respostes pendent OLA: majors 55 anys, ... 
 

En resposta a la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
que està pendent una resposta per part de la Diputació de Barcelona en 
relació a l’ampliació de la reducció lectiva del personal docent major de 55 
anys. Tot i que encara està per confirmar, la Corporació s’ha manifestat 
conforme a l’aplicació de la reducció al personal docent interí i al personal 
de suport a la docència. Manifesta la necessitat d’acotar a quin tipus de 
personal interí s’aplicaria i indica que si finalment s’aprova tindrà efectes a 
partir del curs acadèmic 2019-20. 
 
S’acorda que a la propera reunió s’analitzarà a quin tipus de personal interí 
docent i de suport a la docència s’aplicaria la reducció lectiva per a majors 
de 55 anys. 
 

7. PAMO: convocatòria. Estat de la qüestió 
 
En resposta a la consulta de la representació sindical, Gerència informa de 
l’estat del PAMO del personal docent i de suport a la docència de l’IT. Està 
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previst que avui surtin publicades les bases esmenades i a continuació es 
tramitarà la convocatòria corresponent. Segons el cronograma la previsió és 
que el termini de presentació d’instàncies sigui possiblement durant els 
mesos de novembre i desembre. Pel que fa al PAMO del personal PAS 
l’agost es van publicar les bases i està pendent la convocatòria, que depèn 
de la Diputació de Barcelona. 
 

8. Tiquet gourmet 
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
que els endarreriments en la targeta del tiquet gourmet del personal docent i 
de suport a la docència han estat produïts perquè a principis de setembre 
no es disposava dels horaris de l’ESAD ni de l’EESA/CPD. Informa del 
procediment de recàrrega de la targeta i indica que al mes de novembre 
estarà disponible la recàrrega corresponent als mesos de setembre i 
octubre. Observa que hi ha reunions que no estan recollides en els horaris i 
en aquests casos la Direcció de l’escola ho ha de comunicar. 
 

9. Catàleg de titulacions. Darrera versió i reunió pendent 
 
La Secció Sindical d’UGT s’interessa per l’estat del catàleg de titulacions. 
 
La representació sindical insisteix en el seu desacord en publicar 
convocatòries de POA sense requisit acadèmic 
 
S’incorpora a la reunió la Directora General de l’IT, la qual demana a la 
representació sindical que li facin arribar les raons del seu desacord en 
relació al catàleg de titulacions.  
 
S’acorda que durant el mes d’octubre la representació sindical farà arribar a 
la Direcció General les seves objeccions en relació al catàleg de titulacions.  
 
La Directora General de l’IT traslladarà aquestes objeccions a la 
Coordinació Acadèmica, Consell Escolar i Direccions de les escoles per tal 
de revisar el catàleg. Es compromet a fer un retorn del resultat d’aquesta 
revisió a la representació sindical.  
 

10. Torn obert de paraula 
 

 La Secció Sindical de CCOO posa de manifest el perill que suposa la 
barra que s’ha col·locat per protegir el mirall a l’aula S2D2.  
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La Secció Sindical d’UGT considera que la barra no és una bona solució 
i és partidària de buscar alternatives. 
 
Gerència indica que d’acord amb el tractat en el si del CSSIT, s’estan 
fent proves per protegir el mirall. Si es considera que aquesta barra no 
és adequada es retirarà i es valoraran altres alternatives. Es consultarà 
al personal docent de dansa i es valoraran les diverses alternatives. 
Mentrestant es protegiran els laterals com a mesura preventiva. 
Expressa que els miralls es trenquen per un mal ús del material de l’aula 
per part dels usuaris i assenyala la responsabilitat del docent en l’aula. 
 

 Davant de la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència consultarà 
quan cobraran els docents del curs Endansa’IT realitzat al juliol. 

 
 
 
Barcelona, 16 de novembre de 2018 
 


