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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 24/01/20 
Horari: 10.20-12.10 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. 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 
 
S’excusen: 
 
Sr. Maxime Iannarelli, representant de la secció sindical de CCOO 
 
 
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 19 de 

desembre de 2019 
 
S’aprova l’acta i document d’acords assolits a la sessió del dia 19.12.19. 

 
2. POA 2020-21 

 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa de 
l’estat d’elaboració del POA 2020-21. El dia 21 de febrer de 2020 finalitza el 
termini de les Direccions de les escoles per lliurar la proposta de POA a la 
Coordinació Acadèmica. Posteriorment, es durà a terme la revisió dels 
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criteris d’elaboració del POA 2020-21 aprovats per la Junta de Govern de 
l’IT en data 10 de desembre de 2019. La previsió és que el POA 2020-21 
s’aprovi el mes de maig o juny. 

 

3. QAD docent i suport a la docència, estat de la qüestió 
 

Davant del requeriment de la representació sindical de l’IT, Gerència 
informa de l’estat del QAD del personal vinculat a la docència. Explica el 
procediment seguit. 
Pel que fa a l’avaluació del personal PAS, ja es disposa de les avaluacions 
corresponents a l’any 2019. S’ha aplicat el mateix procediment que a la 
Diputació de Barcelona. 
Es tramitarà un decret de l’avaluació del desenvolupament de l’any  2019 que 
inclourà al personal PAS, al personal docent i al de suport a la docència, amb 
l’avaluació obtinguda, el qual es notificarà als/a les empleats/ades. 
 
La Secció Sindical d’UGT manifesta les queixes rebudes respecte l’avaluació 
del personal vinculat a la docència. Creu que hi ha desconeixement al 
respecte, que ha generat confusió i malestar. 
 
La Secció Sindical de CCOO es remet a diverses incidències detectades en 
el procés d’avaluació del personal vinculat a la docència. Creu que s’ha de 
revisar com s’ha fet el retorn de l’avaluació i considera que l’avaluació l’hauria 
de realitzar el cap de departament.  
 
Gerència es remet al correu electrònic informatiu que va enviar adreçat a tot 
el personal vinculat a la docència. S’està treballant en l’elaboració d’un 
instrument avaluador específic per al personal vinculat a les escoles però atès 
que es tracta d’un procediment complex i llarg, recorda que es va decidir 
utilitzar el QAD del personal PAS provisionalment per tal de poder calcular els 
paràmetres per a la percepció de la paga de productivitat.  
Insisteix que s’ha aplicat el procediment que es va acordar i que es tracta 
d’un sistema provisional mentre no es disposi d’un sistema d’avaluació propi 
del personal vinculat a la docència.  

 
4. Lliurament documentació Google 

 

En resposta al requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència 
informa que l’IT té contractada la versió acadèmica del “G Suite For 
Education” de Google, la qual és gratuïta i es formalitza mitjançant un 
contracte “on line” en acceptar les condicions de Google. Facilitarà a la 
representació sindical les condicions que consten a Google. 
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Tot i que no es requereix, està previst tramitar un decret per formalitzar el 
contracte administrativament. Quan s’hagi aprovat es lliurarà una còpia a la 
representació sindical de l’IT. 
Pel que fa a la seguretat de les dades, indica que Google, LLC disposa del 
certificat de conformitat de Google G Suite Services amb l’esquema 
nacional de seguretat que és vigent fins al 16 d’octubre de 2021 i que es 
renova periòdicament. Consta a l’expedient aquest certificat que es lliurarà 
a la representació sindical de l’IT. 
Aquest document certifica que els sistemes d’informació que fa servir 
Google, que són de categoria ALTA, i els seus serveis, han estat auditats i 
trobats conforme amb les exigències del Reial Decret 3/2010, de 8 de 
gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de 
l’Administració Electrònica. 
 
La Secció Sindical de CCOO considera que per accedir al correu s’hauria 
de demanar a l’empleat/ada autorització expressa i prèvia.  
 
Gerència informa que actualment hi ha dos únics superadministradors, el 
Gerent i el Cap de la Unitat d’informàtica i audiovisuals de l’IT, els quals 
només accedeixen a l’espai personal de l’empleat/ada a petició d’aquest/a. 
Considera que quan un/a treballador/a demana una actuació informàtica 
implícitament està autoritzant aquest accés. Tanmateix, consultarà si cal 
demanar a l’empleat/ada autorització prèvia en cas que els 
superadministradors hagin d’accedir al correu electrònic. 

 
5. Publicació de dades personals. 

 
Davant de la incidència comunicada per la Secció Sindical de CCOO, 
relativa a la informació del pressupost 2018 que hi havia publicada al portal 
de transparència, amb dades relatives a les retribucions dels/de les 
empleats/ades, Gerència explica que s’ha eliminant la informació del portal 
de transparència de l’IT, que es la mateixa que publica la Diputació de 
Barcelona, i s’ha comunicat aquesta incidència a la Corporació.  

 
6. Sistema de cobertura de les places d'informàtica 

 

D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, que va demanar les 
actes de les entrevistes realitzades per cobrir les diverses vacants 
d’informàtica, Gerència explica que quan s’ha de proveir una vacant la 
Diputació de Barcelona envia candidats de la borsa de treball i es realitzen 
entrevistes per seleccionar al candidat més idoni. D’aquestes entrevistes no 
es fa cap acta.  
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Durant molt de temps no hi havia borsa de treball de personal informàtic. En 
el moment que hi ha hagut borsa de treball s’han cobert aquestes places. 
Actualment només hi ha una vacant del grup A, subgrup A2, la qual està 
prevista transformar en A1. 
 
La representació sindical de l’IT és partidària d’aixecar actes de les 
entrevistes. 
 
Davant del manifestat per la representació sindical de l’IT, Gerència indica 
que no existeix l’obligació d’aixecar actes de les entrevistes, no obstant, si es 
considera adient a nivell intern es pot elaborar un informe. 
 
S’acorda elaborar un informe de les entrevistes de selecció. 

 
Queden ajornats per a la propera reunió informativa els punts 7, 8 i 10 de 
l’ordre del dia de la present sessió. Tot seguit, es procedeix a tractar el punt 9. 

 
9. Control horari, estat de la qüestió 

 
Davant de la demanda d’informació de la Secció Sindical d’UGT, Gerència es 
remet a la informació facilitada a l’anterior reunió. Comunica que s’ha millorat 
el sistema de control horari a l’IT i durant el primer semestre del 2020 està 
previst instal·lar un sistema de control automatitzat. Mentre no es disposi 
d’un sistema automatitzat de control horari, a partir de l’1 de febrer de 2020 
s’implementarà un sistema provisional mitjançant la signatura de 
l’empleat/ada en una plantilla setmanal amb signatura diària. S’enviarà un 
comunicat informatiu a tot el personal.  
 
La Secció Sindical d’UGT planteja la problemàtica per a controlar l’horari del 
personal vinculat a la docència. Manifesta la importància que tothom conegui 
el seu horari i de determinar clarament quin tipus d’hores es controlen.  
 
Gerència es remet al full de POA i l’horari que es comunica al personal 
vinculat a la docència i indica que es controlarà l’hora d’entrada i sortida, 
Indica que caldrà fer pedagogia al respecte i expressa que cal la implicació de 
les Direccions de les escoles. 

 
11. Document provisional d'acollida contractual pendent 

 
A la vista de la petició de la Secció Sindical d’UGT d’un document d’acollida 
contractual, Gerència proposa incloure aquesta informació en el manual 
d’acollida que es lliura als/a les treballadors/es a l’incorporar-se a l’IT. 
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A continuació, la representació sindical de l’IT proposa afegir-hi també altres 
temes que considera adients. 
 
Gerència facilitarà a la representació sindical de l’IT un esborrany del manual 
d’acollida incloent-hi l’acollida contractual per a què la representació sindical 
de l’IT faci les propostes que consideri.  

 
12. Increment de sou de l'any 2020 

 
Davant de la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa que 
està previst fer efectiu l’increment del 2 % a la nòmina de febrer o març, en 
funció de les indicacions que doni la Diputació de Barcelona. Aquest 
increment té efectes des de l’1 de gener de 2020 i es pagarà amb efectes 
retroactius. El pressupost 2020 preveu l’increment del 2,3 %, però encara 
està per determinar quan s’aplicarà el 0,3 % d’increment addicional. 

 

13. Torn obert de paraula 
 

No hi ha cap paraula. 
 

 
Barcelona, 21 de febrer de 2020 

 


