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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 21/02/20 
Horari: 12.05-13.50 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. Ferran Martínez, 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’excusa: 
 
Sr. Carles Salas, 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 acords corresponents a la sessió del dia 24 de 

gener de 2020 
 
S’aprova l’acta i document d’acords assolits a la sessió del dia 24.01.20. 

 
2. Comptabilització de les hores de reducció en el POA 2019/20 de 

l'EESA/CPD, consignació en el Capítol I del pressupost 
 

Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència demanarà a 
la Coordinació Acadèmica la informació relativa a les hores de reducció de 
l’EESA/CPD i la consignació en el Capítol I del pressupost per tal de 
comprovar si aquesta reducció ha comportat l’augment a una altra escola. 
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Així mateix, elaborarà una comparativa del Capítol I de l’EESA/CPD amb el 
del CSD corresponent al POA de 20-21, 19-20 i 18-19. 

 

3. Modificació substancial de condicions de treball 
 

D’acord amb la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència explica 
que els contractes indefinits derivats del PAMO 2017 s’han formalitzat amb 
efectes 01/01/20 amb jornada completa (35 h/s). Alguns d’ells s’han reduït 
des de l’01/01/20 fins al 31/08/20 d’acord amb la jornada que consta en el 
POA 19-20 vigent actualment. A partir de l’1 de setembre de 2020 està 
previst que recuperin les 35 h/s sempre que es pugui assignar la jornada 
completa d’acord amb el POA 20-21 i els criteris d’elaboració de POA.  
 
La Secció Sindical de CCOO recorda l’obligatorietat de comunicar les 
modificacions substancials de condicions de treball a la representació sindical 
amb suficient antelació i es remet al canvi d’ubicació de la taula d’un/a 
informàtic/a al que se li han assignat tasques inferiors a la seva categoria. 
Indica que aquest canvi no ha estat notificat a la representació sindical i 
considera que es tracta d’una modificació substancial de condicions de 
treball. 
 
Gerència revisarà si s’han assignat tasques de categoria inferior. Pel que fa al 
canvi d’ubicació de la taula, considera que correspon a un tema organitzatiu i 
no es tracta d’una modificació substancial de les condicions de treball. No 
obstant això, consultarà si cal informar a la representació sindical. En cas que 
no sigui obligatòria aquesta comunicació, atès que la praxis a l’IT és treballar 
amb la màxima transparència, planteja que si la representació sindical ho 
considera adient es pot informar quan es produeixin canvis d’aquest tipus.  
 
La Secció Sindical de CCOO demana que a partir d’ara s’informi d’aquestes 
modificacions.  
 

4. Permisos i llicències 
 

Davant del requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència es remet 
a la informació lliurada en anteriors reunions referent a la normativa 
aplicable al personal laboral en situació d’excedència per interès particular. 
Recorda que es va fer la consulta a la Diputació de Barcelona i s’ha 
confirmat que per reingressar cal passar un concurs de provisió intern.  
 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, en relació a la 
previsió de reincorporació d’una empleada en situació d’excedència per 
interès particular, Gerència informa que no consta cap sol·licitud de 
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reincorporació de l’empleada i indica que no existeix reserva de lloc de 
treball en tractar-se d’una excedència per interès particular.  

 

5. Ticket Gourmet 
 

Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència demana que 
s’identifiquin les persones que els hi manca la càrrega dels mesos de 
setembre, octubre i novembre per tal de fer un seguiment. Una vegada 
identificats els casos, es revisarà la càrrega corresponent i si hi ha errors 
en rectificaran.  
 
Es remet a la normativa de l’ajut al menjar i al procediment de gestió.  
Indica que les Direccions de les escoles han de comunicar la informació a 
recursos humans per tal que es faci la càrrega corresponent. Revisarà el 
circuit de comunicació de les direccions de les escoles i reforçarà la 
pedagogia respecte a la normativa de l’ajut al menjar. 

 
6. POA 20/21 

 

Atès que la Coordinadora Acadèmica no ha pogut assistir a aquesta reunió, 
s’ajorna aquest tema a la propera reunió. 

 
7. Substitució del Secretari Acadèmic de l'EESA/CPD: aclariment de les 

informacions lliurades a la secció sindical de CCOO 
 

Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa de la 
substitució del Secretari Acadèmic de l’EESA/CPD, que es troba en situació 
d’incapacitat temporal.  
 
A partir d’ara, s’acorda que Gerència lliurarà a les dues seccions sindicals 
de l’IT el decret de contractació corresponent a la còpia bàsica que fins ara 
es venia lliurant a la Presidenta del Comitè d’Empresa. 

 
8. Llistats de substitucions 

 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica que 
farà arribar els contractes que manquen. 
 
La Secció Sindical d’UGT demana disposar d’aquesta informació. 
 
Gerència lliurarà a ambdues seccions sindicals de l’IT el conjunt de la 
informació relativa al llistat de les substitucions. 
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9. Contractes d'obra i/o servei 
 

Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència lliurarà a la 
Secció Sindical de CCOO els contractes d’obra o servei formalitzats en el 
curs acadèmic 19-20.  
 

10. Publicació de dades personals a internet 
 
Davant del manifestat per la secció Sindical de CCOO, en relació a les 
dades personals que es van publicar juntament amb el pressupost 2018, 
Gerència recorda que s’ha eliminat la informació del portal de transparència 
de l’IT, així com de la seu electrònica i del portal de transparència de la 
Corporació. Li consta que els serveis informàtics de la Corporació estan 
treballant per tal d’eliminar qualsevol rastre d’aquesta informació a internet.  
 

11. Control horari: estat de la qüestió, valoracions 
 

Davant del manifestat per la presentació sindical de l’IT, que no està d’acord 
en què els fulls de signatura per al control horari estiguin a disposició de 
tothom a la recepció, Gerència recorda que es tracta d’un sistema provisional 
mentre no es disposi d’un sistema automatitzat. 
 
Recorda que en un principi el personal docent havia de signar a l’escola 
corresponent però les direccions de les escoles no van voler fer-se càrrec del 
control d’assistència i es va decidir centralitzar el control d’assistència de la 
part acadèmica a la recepció. Això ha provocat que hi hagi personal que signi 
a la recepció i d’altre en el seu lloc de treball. 
 
D’acord amb la petició de la representació sindical de l’IT, Gerència 
modificarà el sistema de signatura manual per al control horari i es donaran 
indicacions per a què es centralitzi la signatura del conjunt del personal a la 
recepció. S’enviarà un comunicat informatiu als/a les treballadors/es. 

 
12. Pla d'igualtat 

 
La Secció Sindical de CCOO recorda que aquest és un tema pendent des de 
fa temps i demana encetar l’elaboració d’un Pla d’igualtat a l’IT.  
 
Gerència informa que la iniciativa inicial d’elaborar un Pla d’igualtat a l’IT s’ha 
reconvertit en un programa de perspectiva de gènere. Explica que la 
Diputació de Barcelona està confeccionant un nou Pla d’igualtat i s’està 
valorant la possibilitat que l’IT s’hi pugui adherir. 
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La representació sindical de l’IT és partidària d’elaborar un Pla d’igualtat 
propi. 
 
Gerència proposa esperar a que la Corporació hagi aprovat el nou Pla 
d’igualtat i analitzar si l’IT s’hi pot adherir.  
 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO,  Gerència substituirà 
quan sigui possible els cartells dels lavabos per rètols que no siguin 
discriminatoris per raó de sexe.  
 

13. Documentació contractes servei Google 
 

Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència es remet al 
contracte virtual existent i informa que s’ha tramitat un decret per formalitzar 
un contracte administratiu. 

 

S’acorda deixar pendents per a la propera reunió informativa els punts 14, 15, 
16 i 17 de l’ordre del dia proposats per UGT. Tot seguit, es procedeix a tractar 
el punt 18. 

 
18. Informació de l'increment de retribucions 2020 

 
Gerència informa que l’increment retributiu de l’any 2020 es farà efectiu 
seguint les mateixes directrius que a la Diputació de Barcelona. A la nòmina 
del mes de març s’aplicarà l’increment del 2 % amb caràcter retroactiu des de 
l’1 de gener de 2020. Resta pendent de determinar com s’aplicarà l’increment 
del 0,3 %. 
 

19. Creació de la Comissió Tècnica de la Diputació de Barcelona en 
l'àmbit de la cultura corporativa 
 
Gerència informa de la creació de la Comissió Tècnica de la Diputació de 
Barcelona en l’àmbit de la cultura corporativa, que incorpora als Organismes 
Autònoms, entre els quals l’Institut del Teatre.  

 

20. Torn obert de paraula 
 

No hi ha cap paraula. 
 
 
 
Barcelona, 29 de juny de 2020 


