Acta de la sessió extraordinària del Patronat de la Fundació Teatre Municipal
d’Artà de 15 d’octubre de 2014, a les 20 h la sala de reunions del teatre d’Artà

Hi assisteixen :
Bartomeu Gili Nadal ( president)
Guillem Caldentey Crego
Maria Paula Ginard Vilchez
Onofre Serra
Joan LLiteras
Miquel Servera Morey
Maria Antonia Sureda
Magdalena Maria Fernández
Maria Bel Sanxo (secretària)

No hi assisteixen :
Jaume Alzamora Riera

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de dia 09 d’octubre de 2014
2. Aixecament de l’acta de dia 15 de desembre de 2005 en relació a l’adhesió dels
treballadors de la Fundació al conveni dels treballadors de l’Ajuntament, en el punt
de les retribucions de les hores extres (proposta de revocació d’aquest punt)

Desenvolupament de la sessió
1. Lectura i aprovació de l’acta de dia 09 d’octubre de 2014
Es llegeix l’acta de la sessió ordinària de dia 09 d’octubre de 2014, la qual s’aprova
per unanimitat.
2. Aixecament de l’acta de dia 15 de desembre de 2005 en relació a l’adhesió dels
treballadors de la Fundació al conveni dels treballadors de l’Ajuntament, en el
punt de les retribucions de les hores extres (proposta de revocació d’aquest punt)
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La gerent explica que en data 15 de desembre de 2005 ella va fer una proposta al
patronat d’adhesió dels treballadors de la Fundació al conveni de treballadors de
l’Ajuntament d’Artà, vist que eren molt pocs treballadors per a aprovar un conveni
específic i ja que així li havien recomanat els sindicats.
El patronat va aprovar per unanimitat l’adhesió en els punts següents: taules salarials,
jubilació,maternitats i jornades laborals. A més s’acordà ( apetició del senyor Palmer)
que es recuperarien les hores extres i per tant no es remunerarien.
Bartomeu Gili diu que ells proposen l’aixecament del punt i que votarien a favor. La
senyora Ginard pensa que pot esser un greuge comparatiu amb els altres treballadors de
l’Ajuntament. Gili li contesta que els treballadors de l’Ajuntament també les cobren de
manera puntual i posa els exemples dels treballadors de la brigada, la policia i el
personal tècnic de festes.
Maria Paula Ginard comenta que tal vegada, seria millor ampliar la jornada al
treballador.
La gerent les recorda que el 2001 hi havia dos tècnics a jornada completa, el 2005 hi
havia un tècnic a jornada completa i ara nomes tenen un tècnic a mitja jornada amb
molta més programació.
Magdalena Maria diu que 130 hores amb tot l’any és una “barbaridad” i que s’hauria de
tenir més previsió a principi d’any. En Tolo li contesta que el que ell troba una
“barbaridad” és que el teatre amb la quantitat d’activitats que programa només tengui un
tècnic a mitja jornada.
Na Magadalena Maria troba que de cara a l’empleat crea una inseguretat i un greuge
comparatiu respecte dels altres, aquesta situació. Diu que ja està bé d’improvisacions (i
que això s’hauria de tenir previst a principis d’any). Que una cosa és desviar-se una
mica i l’altra la gran quantitat d’hores presentada.
La gerent explica que a més de la programació que ells programen amb dos mesos
d’antel.lació, hi ha totes les activitats que programen en el teatre les associacions
culturals, clubs, partits polítics, Ajuntament etc... i que això no es pot saber a principis
d’any. Posa l’exemple del cap de setmana següent on el grup excursionista vol passar un
audiovisual de “sa Fosca” que no estava previst i necessiten un tècnic, a més el
muntatge del concert de Pegasus necessita dos tècnics tot el dia i la pel·lícula de
diumenge (no ha arribat amb 35mm ) i s’ha de fer amb el projector, per la qual cosa
també necessiten el tècnic. Així, doncs, aquest cap de setmana el tècnic farà amb tres
dies les hores de tota la setmana. Evidentment és molt mal de preveure.
Magdalena Maria demana quines possibilitats te la Fundació i en Tolo li contesta que te
les que l’Ajuntament li dona.
La gerent diu que només es tracta de votar l’aixecament de l’acta, en Tolo comenta que
el patronat aprofita qualssevol ocasió per donar la volta a la Fundació, es tracta només
de veure si aixequem o no l’acord i que la gerent i el regidor puguin, baix la seva
responsabilitat, gestionar el tema de les hores extres.
Joan Lliteras diu que de cap manera es pot comparar la feina dels treballadors del teatre
que fan moltes hores el vespre amb el personal de l’Ajuntament que les fan diürnes.
En Miquel proposa fer un concurs per a contractar un empresa externa..
En Guillem expressa la seva estranyesa per haver de prendre aquest acord, atesa la
denuncia del conveni dels treballadors de l’Ajuntament, que va fer en el seu dia el
senyor Gili, diu que encara que sigui per exclusió el lligam és evident.
També comenta que creu que s’equivoquen si comparen l’hora del personal extern amb
l’hora del personal propi de l’Ajuntament ja que els nostres tècnics saben més com
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funciona el teatre que no el personal extern. Diu que ell que treballa a una altra
administració i l’hora diürna de dia hàbil se li compensa amb hora i mitja, quan els
treballadors de la Fundació es compensen hora feta per hora compensada. Ell creu que
les hores extres dels treballadors del teatre surten baratíssimes. Creu que votarà a favor.
Maria Paula diu que evidentment el conveni dels treballadors de l’Ajuntament està
denunciat i l’acta lliga a la Fundació a un conveni denunciat i que ells no votaran a
favor.
Onofre Serra diu que s’hauria de vincular a l’ampliació de jornada.
Maria Antònia Sureda diu que no és això el que es vota sinó l’aixecament o no de
l’acta.
Joan Lliteras demana a veure si el teatre seguirà essent Fundació o no. La gerent li
contesta que depèn d’ells, si decideixen dissoldre la Fundació o no, que si
l’Ajuntament passa a la Fundació una assignació suficient es podrà seguir com a
Fundació. És una decisió del patronat.
Es passa a votació, s’aprova amb els vots de Maria Antònia Sureda, Tolo Gili i Guillem
Caldentey i cinc abstencions, les de Magdalena Maria, Juan Lliteras, Miquel Servera,
Onofre Serra i Maria Paula Ginard.
Acord:
Aixecament de l’acta de dia 15 de desembre de 2005 en relació a l’adhesió dels
treballadors de la Fundació al conveni dels treballadors de l’Ajuntament, en el punt de
les retribucions de les hores extres.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El president

Maria Isabel Sancho

Bartomeu Gili
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La secretària

4

