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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
 
Data: 20/10/17 
Horari: 12.15-13.20 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 
Sr. Ferran Martínez, representant de la secció sindical d’UGT 
 
Sr. Pere Jané, representant de la secció sindical de CCOO 
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. 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 15 de 

setembre 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. 
 



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. Retribució retroactiva dels desplaçaments al personal que treballa a 
diverses seus a l’IT 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa que 
no disposa del retorn per part de la Diputació de Barcelona en relació a la 
petició de retribuir retroactivament els desplaçaments al personal que 
treballa a diverses seus de l’IT. 
Recorda que en el cas del personal PAS si es sol·licita es paguen les 
despeses de transport. Indica que quan el desplaçament és fora de l’IT cal 
tramitar una comissió de serveis. 
Informa de la reunió mantinguda amb la Corporació. En el cas dels 
desplaçaments puntuals, el personal PAS rep el mateix tractament que el de 
la Corporació, i si ho sol·licita es cobreixen les despeses de transport i, si 
escau, les dietes. A més, la Corporació disposa determinats col·lectius en 
els que el desplaçament forma part del lloc de treball, i aquests casos tenen 
reconeguda aquesta indemnització en la seva retribució. S’està analitzant si 
és possible fer-ho extensiu al personal docent i de suport a la docència de 
l’IT i està pendent una resposta al respecte. Mantindrà informada a la 
representació sindical. 
 
La Secció Sindical de CCOO demana que es potenciï el transport públic. 
 
Gerència indica que majoritàriament els desplaçaments del personal són en 
transport públic, excepte quan s’ha de transportar material. 
 

3. Compensació per la 20ª hora per al personal docent de l’ESO 
 

La representació sindical reclama una resposta al respecte. 
 
La Secció Sindical de CCOO recorda que a l’anterior reunió va sol·licitar 
una relació nominal i quantificada de les persones afectades. 
 
Gerència informa que hi ha un total de 7 persones afectades entre l’ESO i el 
Batxillerat. Recorda que quan el Departament d’Ensenyament va publicar 
aquesta resolució el POA 17-18 ja estava aprovat. Assenyala que aplicar-ho 
al curs 17-18 suposaria un impacte important i considera que el més adient 
és establir un mecanisme de compensació. Proposa dues opcions: 
compensa-ho en el POA 18-19 o a través de la retribució com a hores 
extres. Manifesta que és partidària de l’opció de les hores extres perquè és 
la que suposa menys impacte acadèmic. No obstant, demana l’opinió a la 
representació sindical i planteja la possibilitat que proposi les alternatives 
que consideri. 
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Davant de la proposta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica que 
la compensació a través de dies festius en el cas del personal docent és 
complicada a nivell organitzatiu. 
 
S’acorda compensar la 20ª hora al personal afectat de l’ESO i del Batxillerat 
a través de la retribució d’hores extres, que s’abonarà a trimestre vençut. 
 
Gerència informarà a la Direcció de l’EESA/CPD per tal que informi al 
personal afectat. 
 

4. Resolució en data dels encàrrecs directius de l’EESA/CPD tant dels 
titulars com dels substituts 

 
D’acord amb la petició de la representació sindical, Gerència informa que 
s’ha analitzat l’impacte acadèmic que suposa que els equips directius de les 
escoles finalitzin a 30 de juliol i s’ha decidit modificar aquesta data, en el 
sentit que finalitzin a 31 d’agost. Indica que es modificaran les bases dels 
processos de selecció de les direccions de les escoles i es faran els 
reajustaments necessaris per tal d’adequar el POA 17-18 a aquest nou 
criteri, que implica modificar els nomenaments dels equips directius i de les 
contractacions del personal substitut.  

 
5. Nou Catàleg de requisits de titulació vigent. Llistat de les assignatures 

que es poden impartir sense el requisit de titulació 
 
Davant de la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència recorda que 
estava pendent determinar els requisits de titulació de l’assignatura 
Emprenedoria de Batxillerat i informa que s’ha analitzat i s’aplicarà el mateix 
criteri que el Departament d’Ensenyament. A la vista de la modificació del 
Pla d’Estudis, la Coordinació Acadèmica de l’IT ha considerat adient revisar 
la totalitat del catàleg per detectar si hi ha algun desajustament. Quan s’hagi 
tancat definitivament se’n donarà trasllat a la representació sindical. 
 

6. Informe pendent de l’ESAD sobre les funcions del personal auxiliar 
administratiu 

 
En resposta a la demanda de la Secció Sindical d’UGT, Gerència comunica 
que ja disposa de l’informe de les funcions del personal auxiliar 
administratiu de l’ESAD, el qual traslladarà a la representació sindical a 
través de la carpeta comuna. Indica que aquest informe detalla les funcions 
dels dos llocs de treball dels que disposa aquesta escola, un d’auxiliar 
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administratiu i un de tècnic superior de gestió. A més, s’ha demanat un 
informe de les funcions del personal auxiliar administratiu adscrit a la resta 
d’escoles, que quan es disposi també es traslladarà a la representació 
sindical. 
 

7. Proposta d’OPO definitiva i cronograma 
 
Gerència informa que, d’acord amb la petició de la Secció Sindical de 
CCOO, s’ha afegit una plaça de suport a la docència (pianista) a la proposta 
d’OPO de personal docent i de suport a la docència per a l’any 2017, la qual 
finalment inclourà un total de 18 places.  
La resta d’aportacions realitzades per la representació sindical, afecten a les 
bases reguladores del procés de selecció, i quan es disposi de l’esborrany 
de les bases reguladores se li traslladarà a la representació sindical perquè 
faci les aportacions que consideri. 
 
Pel que fa al cronograma sol·licitat, gerència indica que el facilitarà a la 
representació sindical a través de la carpeta comuna. Assenyala que es 
tracta d’una previsió, atès que hi ha fases que no depenen de l’IT. 
 

8. Torn obert de paraula 
 

 La Secció Sindical d’UGT expressa la problemàtica que suposa 
l’assistència a les nombroses reunions que es convoquen al CPD, en 
especial per part del personal docent a jornada parcial. Observa que 
moltes d’aquestes reunions no consten a l’horari. Demana que 
s’identifiquin les reunions d’obligada assistència i s’informi. 
 
Gerència indica que les reunions de claustre i departament són 
obligatòries i la seva assistència no està en funció de la lectivitat del 
docent. 
 
La Secció Sindical de CCOO es remet a l’excés de reunions que es 
convoquen, que requereixen una elevada presencialitat. Recorda que el 
POA estableix que les reunions d’avaluació han d’estar dins de l’horari. 
Sovint es convoquen reunions per a temes molt concrets i considera que 
s’hauria d’establir una prioritat. 
 
Gerència indica que les reunions ordinàries de claustre i departament 
haurien de constar a l’horari. Es remet a les franges horàries comunes 
previstes per a reunions, i proposa que les reunions extraordinàries es 
convoquin en aquestes franges horàries. Es donarà instruccions a la 
Coordinació Acadèmica en aquest sentit. 
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 Gerència informa dels simulacres previstos realitzar durant els mesos 
d’octubre i novembre a les tres seus de l’IT.  
 

 Gerència informa del reforç administratiu que s’ha posat a l’EESA/CPD 
atenent a la demanda realitzada des de fa temps per l’escola.  
 

 Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
comunica que no disposa d’informació de la Corporació respecte 
l’informe de la Sindicatura de Comptes. Pel que fa a la retribució de les 
millores socials, està previst que s’abonin a la nòmina de novembre com 
a la Diputació de Barcelona. 
 

 
Barcelona, 17 de novembre de 2017 
 


