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A C T A 
 
 

Corresponent a la sessió de la Junta de Govern de 
l’Organisme Autònom “Institut del Teatre” 

 
 
Data:  23 de maig de 2019 
Caràcter: Extraordinari 
Hora començament:  13:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  13:35 hores 
Lloc: Sala de Reunions – Edifici Can Serra, 2a planta 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Vicepresident substitut: 

Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
 
 
Vocals: 

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Sr. Josep Altayó i Morral 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

 
 
Interventora delegada: 
 Sra. Maria José Villarrubia Geriz 
 
 
Delegat de Secretaria a la Junta: 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
Altres assistents: 
 Sra. Pía Bosch Codola 
 
 
S’excusen: 

Excm. Sr. Marc Castells Berzosa 
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller 
Il·lma. Sra. Ana del Frago Barés 
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El Sr. Xavier Forcadell, s’incorpora a la sessió a les 13.15h mentre es tractava el punt 
tercer de l’ordre del dia. 
 
 

 
La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 

1. Dictamen que proposa la resolució del contracte d'obres per a l'execució del "Projecte d'arranjament dels 
desperfectes de l'edifici de l'Institut del Teatre de Terrassa" (IT1847P16) per incompliment de les obligacions 
contractuals per part de l'empresa contractista 
 

2. Dictamen que proposa aprova el conveni marc entre l’Institut del Teatre i Òmnium Cultural.  
 

3. Dictamen que proposa aprovar el Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, integrat per diverses 
escoles i centres per al curs 2019-2020.  

 
4. Informe de la Direcció General / Gerència: 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El President dóna la benvinguda als assistents i, tot seguit, s’inicia el desenvolupament 
dels punts que conformen l’ordre del dia fixat per avui. 
 
 
 
1. Dictamen que proposa la resolució del contracte d'obres per a l'execució del 

"Projecte d'arranjament dels desperfectes de l'edifici de l'Institut del Teatre 
de Terrassa" (IT1847P16) per incompliment de les obligacions contractuals 
per part de l'empresa contractista 

 
Es proposa per part de la Gerència la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, per tal 
com no ha estat sotmès a informe de la secretaria i intervenció delegades. 
 
I així s’acorda. 
 
 
2. Dictamen que proposa aprova el conveni marc entre l’Institut del Teatre i 

Òmnium Cultural. 
 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre l’Institut del Teatre i Òmnium Cultural. 
 
ÒMNIUM és una Associació Cultural sense afany de lucre declarada d’utilitat pública que té per 
objecte el foment, el desenvolupament i la defensa de la llengua i de la cultura en tots els 



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

 

 

àmbits de la ciència, les arts, les lletres, el pensament i els mitjans de comunicació, en tots els 
sectors de la societat i també davant de les institucions, organismes i entitats públiques o 
privades quan escaigui. Igualment impulsa i defensa la plena recuperació col·lectiva de la 
identitat de la nació catalana. 
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un 
millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues 
es proposen. 
Objectius específics: 

 
1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural lligat amb el món de les arts 

escèniques. 
2. Fomentar el debat i intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin 

beneficiar ambdues institucions. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que 
es consideren d’interès comú.  

3. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 
 
Per al desenvolupament de les activitats les parts formalitzaran convenis específics que 
contindran una descripció del projecte, el nom del representant de cadascuna de les parts, 
les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació dels recursos 
necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  les fonts de 
finançament. 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre 
anys a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar 
expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
D’altra banda, ÒMNIUM és una Associació Cultural sense afany de lucre declarada d’utilitat pública que té 
per objecte el foment, el desenvolupament i la defensa de la llengua i de la cultura en tots els àmbits de la 
ciència, les arts, les lletres, el pensament i els mitjans de comunicació, en tots els sectors de la societat i 
també davant de les institucions, organismes i entitats públiques o privades quan escaigui. Igualment 
impulsa i defensa la plena recuperació col·lectiva de la identitat de la nació catalana. 
 
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un millor 
aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es proposen. 
Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin adaptar-
se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
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Vistes la Base 63 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2019, de 
les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no comportin drets o 
obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta 
de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 20 
d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la competència per a 
l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de 
destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i Òmnium 
Cultural, que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE ÒMNIUM CULTURAL I L’INSTITUT DEL 
TEATRE, ORGANISME AUTÒNOM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
D’una banda,  
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representant per l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, President de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, 
assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB 17 de juliol de 
2018), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
De l’altra, 
 
ÒMNIUM CULTURAL (d’ara endavant ÒMNIUM), representat per la Sra. Pilar Vallès Casanova, 
directora i representant legal de l’entitat, amb domicili al carrer Diputació, 276, 08009 de 
Barcelona i NIF G-08310070. 
 
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present conveni i als 
efectes 

MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat 
de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar 
necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i 
de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, 
muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les seves 
sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  
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activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
II.-Que ÒMNIUM és una Associació Cultural sense afany de lucre declarada d’utilitat pública que 
té per objecte el foment, el desenvolupament i la defensa de la llengua i de la cultura en tots els 
àmbits de la ciència, les arts, les lletres, el pensament i els mitjans de comunicació, en tots els 
sectors de la societat i també davant de les institucions, organismes i entitats públiques o 
privades quan escaigui. Igualment impulsa i defensa la plena recuperació col·lectiva de la 
identitat de la nació catalana. 
III.- Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i la coordinació han de 
permetre un millor aprofitament del seu potencial en benefici de la consecució dels objectius que 
es proposen. 
 
IV.- Que per a fer possible aquesta col·laboració es fa necessari establir un marc d’actuació al 
qual puguin adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
V.- Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre celebrada el ................ 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels 
següents 

 
PACTES 

 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre  INSTITUT DEL TEATRE i 
ÒMNIUM CULTURAL en els aspectes acadèmics i investigadors, així com en altres assumptes 
d’interès comú relacionats amb el camp artístic i de les arts escèniques, per tal de crear projectes 
comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les entitats, en el marc de les activitats que 
desenvolupen cadascuna d’elles. 
 
Segon.- Objectius del conveni marc 
 
1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural lligat amb el món de les arts 

escèniques. 
2. Fomentar el debat i intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin beneficiar 

ambdues institucions. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es consideren 
d’interès comú.  

3. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 
 
Quan ambdues institucions ho considerin oportú podran proposar la col·laboració de tercers per a 
la realització de les activitats esmentades. 
 
Tercer.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades a l’article segon, les parts formalitzaran 
convenis específics que contindran una descripció del projecte, nom del representant de cada 
una de les parts, obligacions, terminis i cronogrames d’execució, planificació dels recursos 
necessaris per a l’execució del projecte, aportacions econòmiques, si s’escau, i fonts de 
finançament. Aquests convenis específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de 
govern. 
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Quart.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per aquella 
de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà constar la 
col·laboració entre ambdues entitats en el material de promoció, difusió i publicitat de l’activitat 
conjunta, mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
 
Cinquè.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre anys a 
partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar expressament 
sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 
 
Sisè.- Formes d’extinció. 
 
Són causes de resolució del conveni les previstes a l’article 51 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
 
També es pot resoldre per denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos 
d’antelació. 
 
Setè.- Litigis i controvèrsies. 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni s’intentarà 
resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent aplicable a aquest 
conveni, que vindrà referida als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Vuitè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les 
dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) 
seran publicades al Portal de Transparència de l’Institut del Teatre, per la qual cosa les entitats 
signatàries es donen per informades. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat, en la data i lloc indicats.” 
 
 

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a Òmnium Cultural.” 
 
 
 
3. Dictamen que proposa aprovar el Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut 
del Teatre, integrat per diverses escoles i centres per al curs 2019-2020.  
 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, i al Gerent, 
senyor Jordi Roig per tal que exposin els antecedents de l’expedient, relatiu a 
l’aprovació del Pla d’Ordenació Acadèmica 2019/2020. 
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En data 22 de gener de 2019, la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va aprovar els criteris 
i paràmetres d’elaboració del POA de les escoles i centres adscrits a l’organisme per al curs 
2019-2020, posteriorment modificat per acord de la Junta de Govern de data 26 de març de 
2019. 

 
Aquest conjunt de criteris i paràmetres aprovats per l’òrgan competent constituïen el marc per 
planificar, implementar i determinar tant el detall de l’oferta educativa que impartirà l’Institut 
del Teatre per al curs acadèmic 2019-2020 com la seva instrumentació a través dels recursos 
de què disposa l’organisme, amb la corresponent quantificació. 

 
Els criteris i paràmetres per a l’elaboració del POA contenen aspectes acadèmics, 
organitzatius, laborals, econòmics i normatius.  
 
La proposta de POA que s’eleva és la conseqüència d’un procés de verificació del 
compliment d’elements que s’agrupen sota tres dimensions: 
 

1. Verificació de compliment dels criteris i paràmetres aprovats per la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre, per a l’elaboració del POA 2019-2020. 
 
D’acord amb la informació assenyalada a l’apartat 1. dels Antecedents, ha estat 
verificat el compliment de la totalitat dels punts indicats al Dictamen aprovat el 26 de 
març de 2019 per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en relació amb els criteris i 
paràmetres d’elaboració del POA 2019-2020, i indicats a continuació: 
 

a. Les normes de gestió que garanteixin l’assignació lectiva completa, amb la 
identificació quan correspongui de les corresponents descàrregues lectives per 
exercici de càrrec o d’encàrrec.  

 
b. El respecte a les tipologies docents i de suport a la docència establertes a 

l’Acord subscrit l’any 2005 amb la representació social quant a l’Ordenació 
Laboral i Acadèmica, i als acords complementaris subscrits l’any 2007.  

 
c. La identificació clara i exhaustiva de les substitucions de les descàrregues 

lectives i els corresponents efectius que ostenten la condició de substituts. 
 
d. L’aplicació dels requisits de titulació previstos pel RDL 303/2010 de 15 de 

març, i la corresponent restricció en l’assignació lectiva i en l’exercici de 
determinats càrrecs acadèmics, supervisada per la Inspecció del Departament 
d’Ensenyament. 

 
e. Els criteris d’assignació lectiva de l’oferta de Màsters i de Postgraus. 
  
f. Les rotacions contractuals de determinades figures de suport a la docència.  
 
g. L’assignació de les direccions musicals. 
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2. Verificació d’aspectes relatius a la dotació de Recursos Humans 
 
A banda dels aspectes contemplats als anteriors punts b., d. i g., i dels condicionants 
expressats pels acords plenaris assenyalats a l’apartat 3., ha estat verificada 
l’assignació dels recursos necessaris per donar compliment i cobertura a la totalitat de 
l’oferta educativa de l’Institut del Teatre mitjançant: 
 

a. La plantilla de personal funcionari de carrera i de personal laboral fix és de 
69 efectius.  

 
b. Al final del curs acadèmic 2018-2019, el nombre de vacants acumulades, 

incloent el personal docent i el personal de suport a la docència, serà de 12 
places. Al llarg del curs acadèmic 2019/2020, s’hauran generat un total de 
4 vacants més. 

 
c. Un cop identificades les necessitats derivades del POA per al curs 2019-

2020, es proposa cobrir un total de 4 places de personal docent, d’entre les 
vacants esmentades. En canvi, i fruït de la nova assignació lectiva, caldrà 
amortitzar 5 places en plantilla per la qual cosa resulta un decrement d’1 
plaça. De les 4 noves places, totes elles seran a  jornada parcial .  

 
Es proposa d’igual manera, i en tant no s’hagi produït la nova revisió dels 
plans d’estudis de les dues escoles superiors, no amortitzar definitivament 
les restants vacants per tal de poder donar resposta a les eventuals 
fluctuacions en l’assignació lectiva i a l’adequació als diferents perfils.  

 
d. La plantilla del personal docent i de suport a la docència està dotada amb 

un total de 64 de personal laboral  fix i 78 places en règim laboral i situació 
d’interinitat fins a provisió o amortització.  

 
e. La substitució de les hores lectives de personal fix que té una descàrrega 

per exercici d’un càrrec acadèmic o per qualsevol altra causa, és assignada 
al conjunt del personal docent i de suport a la docència que té una relació 
contractual d’interinitat per substitució, amb clara identificació del titular i de 
la causa de la mateixa. En total, de cara al POA 2019/2020 hi haurà 105 
empleats en aquesta situació. 

 
f. La cobertura de les necessitats derivades del compliment i aplicació de les 

ordenacions curriculars i els plans d’estudis descrits a l’apartat 2, i en 
aplicació dels Acords d’organització laboral i acadèmica subscrits els anys 
2005 i 2007, i assenyalant-ne la tipologia de personal per donar cobertura a 
un seguit de casuístiques que es detalla tot seguit: 

 
‐ Oferta d’assignatures optatives de les escoles reglades; 
‐ Formació continuada no reglada i autofinançada de l’ESTAE; 
‐ Cicles de formació inicial de l’ESTAE; 
‐ Cobertura del suport a la docència assignat a intèrprets, i als 

especialistes no docents; 
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Totes aquestes situacions es cobreixen mitjançant personal fora de plantilla 
que té vinculacions temporals per al període màxim del curs 2019-2020, o 
per a períodes inferiors. 

 
En aplicació de la resolució de l’expedient 8/1642984/07 per part de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona, i pel que fa als 
efectius de personal docent fora de plantilla, totes les places tenen 
assignades dedicacions en matèries de formació bàsica o obligatòries, 
inferiors al terç de la jornada de referència del personal docent. 

 
El total d’efectius fora de plantilla és de 121 casos, amb jornades 
generalment molt reduïdes, que en qualsevol cas i com a màxim, veuen 
resolta la seva relació contractual a la fi de cada curs acadèmic, i 
eventualment renovada amb l’inici del següent, si escau i a partir del nou 
pla d’ordenació acadèmica.  

 
g. Des de l’any 2008, en què va ser sotmès a una valoració per part del 

serveis de recursos humans i dels serveis d’intervenció, es venien tramitant 
en certs supòsits col·laboracions de personal extern que no depassaven un 
determinat límit d’hores (dos blocs màxims de 45 hores per persona i curs). 
Aquests col·laboracions consistien en activitats que completen la docència 
ordinària, la casuística de les quals es detalla tot seguit: 

 
- Masterclasses, conferències, ponències, seminaris o similars 
- Ajudanties de tallers, assignatures (vestuari, il·luminació, escenografia... ) 
- Suport a la docència (intèrprets, altres especialistes tècnics – com ara 
càmeres-, ... ) 
- Participació en actes institucionals (com ara l’acte d’inauguració de curs, o 
altres) 
- Mòduls aïllats de docència en Màsters i Postgraus 

 
A partir del curs acadèmic 2015/2016, les instruccions proporcionades al 
conjunt d’escoles i centres de l’Institut en relació amb les col·laboracions 
docents, preveuen que el màxim d’hores per persona i curs es limiti a 35 
hores, i s’ha tipificat les diferents casuístiques que no podran cursar-se sota 
aquesta modalitat: 
 
‐ Substitució derivada de baixa mèdica. En aquest supòsit, la fórmula de 

contracte laboral serà d’interinitat per substitució 
‐ Impartició d’assignatures obligatòries o part d’obligatòries. La fórmula 

adequada serà la cobertura amb professorat de l’Institut o amb 
contractació laboral externa, previ procés reglamentari de selecció. 

‐ Impartició d’assignatures optatives. Excepte casos molt excepcionals i 
degudament argumentats, la fórmula de cobertura serà amb 
professorat de l’Institut o amb contractació laboral externa, previ procés 
reglamentari de selecció. 

 
Igualment, s’estableix un seguit de paràmetres i requeriments: 
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- Durada de la col·laboració fins a 15 dies 
 
- No ha de generar alta d’usuari (correu electrònic, accés a la xarxa, targeta 
d’accés als espais, etc) 
 
- No tindran al seu càrrec l’avaluació de l’alumnat i en conseqüència no  
podrà acreditar aquesta activitat amb la corresponent signatura d’actes. 
 

Per al curs 2019/2020, el nombre de col·laboradors docents previstos al POA que 
es sotmet a aprovació és de 138. 
 

h. Un dels trets principals d’aquest nou context d’implantació del nou Espai 
Europeu d’Educació Superior, és que una part important del currículum 
d’aquests estudis ha de ser impartit per docents que no mantindran una 
relació estable amb l’organisme. En primer lloc, degut a que es tracta d’una 
oferta subjecta a demanda (parlem de l’optativitat del Grau, o bé dels 
itineraris de Màsters i Postgraus), que no hauria de suposar una hipoteca 
per a la plantilla de recursos humans.  

i.  
En segon lloc, però no menys important, perquè resulta adient i imprescindible que 
aquesta plantilla estigui en una bona part conformada per personal extern, de 
prestigi, molt especialitzat, que és el que atrau la pròpia demanda.  

 
Pels motius expressats, amb anterioritat a l’any 2012, l’Institut del Teatre venia 
subscrivint igualment relacions contractuals no laborals, que podríem denominar de 
serveis professionals, amb personal de reconegut prestigi nacional o internacional, 
el perfil del qual requeria, tal i com s’esmentava als paràgrafs precedents, d’una 
especificitat que la selecció ordinària i concorrent del mateix no pot proporcionar. 
Es tractava de figures convidades que no mantenien una estreta relació acadèmica 
ni docent amb els centres titulars, ni desplegaven la lectivitat en els mateixos 
termes en què ho fa el personal docent de plantilla (no tenen assignades 
responsabilitats d’avaluació, ni d’elaboració de materials curriculars, ni de tutoria, ni 
de confecció o desenvolupament dels plans d’estudis, etc...).  
 
Amb els canvis produïts en el marc de la norma relativa als contractes de 
l’administració pública, a partir de l’any 2012 es va deixar de subscriure aquesta 
mena de contractes. Un cop elevada des de l’organisme la consideració respecte 
de la necessitat de recórrer a aquesta mena d’instruments contractuals per a 
determinats supòsits, en data 16 de desembre de 2015, la Junta de Govern de 
l’organisme aprovava un dictamen mitjançant el qual restava assabentada de la 
nota emesa per la Direcció de Serveis de RRHH, favorable a la regulació dels 
supòsits següents, mitjançant contractes de serveis professionals. Aquesta nota va 
ser modificada en data 21 de desembre de 2017. 
 
Finalment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 18 de 
setembre de 2018 es van aprovar els criteris per a la contractació d’especialistes de 
reconegut prestigi o professional que realitzin col·laboracions docents o prestacions 
de serveis de caire professional en el marc del Pla d’Ordenació Acadèmica de 
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l’Institut del Teatre i mitjançant els quals s’identificaven les activitats susceptibles 
d’aquests tipus de contractes: 
  
- Realització de Tallers de 4rt Curs de l’ESAD fins a un màxim de 200 hores 

lectives-  
- Direcció i Coordinació de Màsters i Postgraus.  
- Lectivitat de determinats mòduls de Màsters i Postgraus.  
- Convidats del Postgrau d’IT Dansa i Convidats de Repertori i pràctica escènica 

del Conservatori professional de Dansa 
 

En tots els anteriors casos, els encàrrecs tindran durades que oscil·laran entre les 
35 i les 200 hores, i retribucions totals que no excediran en cap cas l’import del 
contracte menor. 
 
El total de contractes proposats al POA 2019/2020 mitjançant aquesta via és de 36. 
 

3. Verificació d’aspectes econòmics 
 

El càlcul del recursos econòmics destinats a la retribució del personal docent i de 
suport a la docència per a l’execució del POA 2019-2020 inclou: 
 

a. Els costos derivats de les retribucions de la plantilla destinada a les escoles 
i centres adscrits a l’IT que despleguen la formació reglada. 

 
b. Els costos derivats de l’oferta no reglada de l’IT, en la impartició dels títols 

superiors propis (Postgraus i Màsters), desplegats individualment o en 
conveni amb institucions universitàries.  
 

El total dels costos retributius previstos per al curs 2019-2020 és d’11.170.215,09€. 
 
Aquest import inclou les retribucions ordinàries i les càrregues socials, així com les 
despeses derivades de la consolidació de drets d’antiguitat.  
 
De cara al curs acadèmic 2019-2020, les despeses de capítol 1 pel que fa al personal 
docent i de suport a la docència s’incrementen d’un 5,14 % respecte de la despesa 
corresponent al curs 2018-19, que representa un INCREMENT de 545.853,39€, en 
comparació amb el POA del curs anterior. 
 
Aquest increment retributiu inclou: 
 

a) El creixement vegetatiu (retribucions derivades de l’antiguitat previstos per al 
conjunt d’empleats de la corporació).  

b) L’increment retributiu de l’any 2018, aplicat en octubre 2018, d’un 1,75 %, és a 
dir, posteriorment a l’aprovació del POA 2018-2019 en juny 2018, per un import 
de 185.926,33 €.  

c) L’increment retributiu del 2019, aplicat a inicis de l’exercici 2019, d’un 2,25 % 
partint dels increments de 2018, per un import de 243.231,48 € . 

d) L’increment de les hores assignades  (677,24 hores en el curs acadèmic) que 
representa un increment del cost econòmic de 116.695,58 €. 
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Les fluctuacions de càrregues lectives associades al POA 2019/2020 presenten 
increments i decrements respecte de les corresponents al curs anterior, depenent dels 
conceptes: 
 

1. Quant al decrement, la motivació rau en els següents factors principals:   
 

Hores lectives 
 

 S’ha suprimit un grup de l’especialitat de 3r d’interpretació que representa 
un decrement de 662,50 hores lectives. 

 S’han disminuït 15 hores  assignades al Postgrau Actors i Guionistes per 
l’audiovisual per no executar-se. 

 Per la reestructuració dels ensenyaments de l’ESO i ensenyaments 
professional de dansa que representa un decrement de 146,51 hores 
lectives.   
 

Hores de tasques 
 La disminució d’hores de càrrec que reestructuracions diverses que 

representa un decrement de 15 hores. 
 La disminució de les descàrregues del personal docent majors de 55 anys 

que representa un decrement de 451,25 hores. 
 La disminució de diverses reduccions retribuïdes (conciliació, permisos....) 

que representa un decrement de 148,75 hores.  
 

2. Quant a l’increment d’hores , la motivació rau en els següents factors: 
 

Hores lectives 
 

 Per l’augment de l’itinerari del Postgrau de Projectes Pedagògics i Escènics 
que representa un augment de 210,00 hores lectives. 

 Per l’augment de les hores assignades al Postgrau en Arts Escèniques i 
Acció Social que representa 138 hores lectives. 

 Per l’augment de les hores assignades al Postgrau en Escenificació i 
Tecnologia digital que representa 434 hores lectives. 

 Per l’augment de les hores assignades al curs “Escena Digital” que 
representa 50 hores lectives. 

 Per l’augment de projectes vinculats a la pròpia activitat de l’Institut del 
Teatre (Tot Dansa, Stage CSD..) que representa 291,00 hores lectives. 

 Per l’augment de les hores assignades al personal docent d’IT Dansa que 
representa 7,50 hores. 

 Per la total implantació del Batxillerat en Arts Escèniques que representa 
un augment de 35 hores.  

Hores de tasques 
 Per l’augment d’hores d’encàrrecs que representa un total de 473,75 

hores. 
 Per l’augment d’hores de tutoria que representa un total de 445,00 hores. 
 Per l’ajustament de jornades que representa un augment de 32 hores.  
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En resum, L’INCREMENT horari del POA 2019-2020 ha estat de 677,24 hores curs acadèmic, 
que representa un increment del cost econòmic de 545.853,39€. 
 
La despesa econòmica derivada de l'aplicació del Pla d'Ordenació Acadèmica (POA) per import 
d’11.170.215,09€ i imputar-la, si les disposicions ho permeten,  al pressupost de despeses de 
l’Institut del Teatre:   
 

ESCOLES / CENTRES 2019 2020 2019-2020 

INSTITUT DEL TEATRE 3.723.405,03€ 7.446.810,06€ 11.170.215,09€ 

 
El Sr. Josep Altayó s’interessa sobre la consignació que preveu el dictamen. En 
concret pregunta si l’augment de retribucions previst per a l’anualitat del 2020 ja està 
comptabilitzada en les xifres consignades. 
El Gerent Sr. Roig indica que no s’ha fet la previsió i que, per tant, en el seu moment 
són xifres que caldrà revisar. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“El Pla d’Ordenàció Acadèmica (d’ara endavant POA) és una eina organitzativa que sintetitza els 
instruments de descripció, gestió i execució de l’oferta educativa que presenta l’Escola i que relaciona 
cadascun dels continguts curriculars, agrupats en crèdits o mòduls, assignats als corresponents itineraris 
d’especialitat / curs, detallant-ne la temporalitat, la durada i l’agrupació d’alumnat, i eventualment la 
titularitat docent d’aquests. Determina l'oferta educativa a partir de les directrius dels decrets elaborats per 
l’administració educativa competent, i dels criteris adoptats en virtut de la discrecionalitat que correspon a 
l’Institut, d’acord amb els  articles 5 a 11 del Reglament General de l’Organisme. 
 
El procediment per a l’elaboració del POA pel curs acadèmic 2019-20, és complex donada la particular 
idiosincràsia dels nostre àmbit acadèmic i donada les actualitzacions normatives sobre els itineraris 
curriculars dels ensenyaments artístics que s’estan produint als darrers anys. 
 
En aquest sentit, i per tal de facilitar-ne la seva confecció,  per acord de la Junta de Govern de data 22 de 
gener de 2019 (núm. Registre 3/2019), es va aprovar el disseny i els criteris per a l’elaboració del (POA) 
de les Escoles Superiors (ESAD i CSD) i de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
Professional de Dansa (ESSA/CPD)  i de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle 
(ESTAE) de l’Institut del Teatre, per al curs acadèmic 2019-20. 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de data 26 de març de 2019 (núm. Registre 37/2019) es 
va aprovar la modificació dels criteris per a l’elaboració del POA del curs 2019-20 per introduir nous 
criteris i regulacions acadèmiques.  
 
Aquest document juntament amb el POA, assegura l’equitat en la relació de la càrrega i la capacitat 
individual entre els membres de la unitat docent, el respecte a les previsions contingudes a la relació de 
llocs de treball, a la corresponent àrea de coneixement, a les categoria docents, a les dedicacions, a les 
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tasques d’investigació i gestió i a la especialitat dels docents respecte a les assignatures a impartir. En 
definitiva, de tot això, es deriven els compromisos de dedicació docent i de suport a la docència. 
 
Vistes les accions dutes a terme dins un intens i dilatat procediment global i participatiu dels departaments 
amb les direccions de les Escoles de l’Institut del Teatre per tal de lliurar a la Coordinació Acadèmica, 
segons els calendari pactat, el POA corresponent del curs acadèmic 2019-20, i cop validat per aquesta, es 
considera convenient proposar la seva aprovació juntament amb el cost econòmic que se’n deriva.  
 
Vist l’informe emès per la Cap de la Secció de Desenvolupament i Processos de l’Institut del Teatre de 
data 18 de maig de 2019, el qual es transcriu a continuació: 
 

“INFORME 
 

Assumpte 
 
Proposta d’aprovació del Pla d’Ordenació Acadèmica de les escoles i centres adscrits a 
l’organisme autònom Institut del Teatre, per al curs acadèmic 2019-2020. 
 
Antecedents 
 
L’elaboració del Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) parteix de tres eixos: 
 

‐ Paràmetres i criteris establerts per l’administració titular  
‐ Marc normatiu que regula la seva oferta i desplegament curriculars 
‐ Disposicions i especificacions en relació amb la gestió dels recursos humans de 

l’organisme 
 
1. Paràmetres i criteris establerts per l’administració titular  
 
Aprovació dels criteris i paràmetres d’elaboració del POA   
 
En data 22 de gener de 2019, la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va aprovar els criteris i 
paràmetres d’elaboració del POA de les escoles i centres adscrits a l’organisme per al curs 2019-
2020. Posteriorment, va ser modificat per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària de 26 
de març de 2019. 
 
Aquest conjunt de criteris i paràmetres aprovats per l’òrgan competent constituïen el marc per 
planificar, implementar i determinar tant el detall de l’oferta educativa que impartirà l’Institut del 
Teatre per al curs acadèmic 2019-2020 com la seva instrumentació a través dels recursos de què 
disposa l’organisme, amb la corresponent quantificació. 
 
Els criteris i paràmetres per a l’elaboració del POA contenen aspectes acadèmics, organitzatius, 
laborals, econòmics i normatius. En un context marcat per la contenció pressupostària, la 
necessària aplicació de criteris de racionalització i de compliment normatiu, esdevé un instrument 
ineludible per a l’aplicació del que sense dubte constitueix l’eina de gestió acadèmica per 
antonomàsia: el POA. 
 
Al mateix temps, les dues escoles superiors adscrites a l’Institut del Teatre, l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic (ESAD), i el Conservatori Superior de Dansa (CSD), estan subjectes a diversos 
processos evolutius i d’avaluació, que van des de la implantació de l’espai europeu d’educació 
superior, amb la corresponent i necessària adaptació, en el seu dia, dels plans d’estudis,  
passant pel procés de verificació acadèmica que preveu l’autoritat educativa, fins als processos 
anuals d’avaluació de qualitat de l’ensenyament, en coordinació amb les autoritats i agències de 
l’àmbit de l’educació superior i universitària.  
 



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

 

 

Les actuals directrius que s’apliquen a l’hora d’elaborar el POA, i que determinen els seus 
paràmetres laborals i acadèmics, emanen del vigent acord sobre Organització Laboral i 
Acadèmica a l’IT (“O.L.A.”), subscrit amb la representació social de l’organisme l’any 2005, i 
desenvolupat en algunes de les seves matèries mitjançant un altre acord entre els mateixos 
interlocutors, subscrit l’any 2007. 
 
Ateses les novetats del marc normatiu en àmbit acadèmic i també en l’àmbit laboral, que s’han 
esdevingut amb posterioritat a les dates referides al paràgraf anterior, la voluntat de la Direcció 
de l’Institut és revisar aquests acords, per adaptar-los a la realitat acadèmica i laboral que els 
ensenyaments artístics ostenten arreu de l’espai europeu d’ensenyaments superiors, i que 
algunes de les institucions universitàries ja han anat implantant.  En aquest sentit, durant el curs 
acadèmic 2014/15 va ser presentat un esborrany per al nou marc en àmbit laboral i acadèmic 
(“N.O.L.A.”), la negociació del qual de moment es troba ajornada.  
 
Tanmateix, i a petició dels interlocutors socials, durant el present curs s’està duent a terme una 
revisió del vigent acord sobre Organització Laboral i Acadèmica esmentat anteriorment, que tan 
bon punt estigui tancat determinarà eventuals modificacions i ajustaments de directrius i 
condicions de naturalesa laboral, organitzativa i acadèmica, que s’adaptaran al mateix, amb 
efectes del POA immediatament posterior. 
 
L’adaptació esmentada, que ha d’afectar principalment l’àmbit dels ensenyaments superiors de 
l’IT per a la seva adaptació al context de l’Espai Europeu d’Educació Superior, però també la 
derivada de les noves realitats acadèmiques que afecten itineraris formatius de nivell 
professional, de les revisions dels plans d’estudis, així com de les funcions en evolució pel que fa 
al personal de suport a la docència, tindrà incidència en els actuals paràmetres: 

 
‐ Catàleg de llocs de treball docents 
‐ Tipologies docents 
‐ Tipologies contractuals 
‐ Perfil de tasques que configuren la jornada 

 
El principi del procés d’elaboració del POA aposta per la consolidació i projecció de la plantilla 
docent i de suport a la docència, mitjançant mecanismes com ara la selecció i provisió (i aquí 
prenen total transcendència els perfils docents associats a les bases); els mecanismes 
d’avaluació (períodes de prova, informes de la Direccions acadèmiques, processos anuals 
d’avaluació de la qualitat pedagògica,...). 
 
A partir dels anteriors principis van ser establerts els criteris i paràmetres aprovats per la Junta de 
Govern. 
 
Oferta educativa  i de places  
 
L’oferta d’estudis que realitza l’Institut del Teatre està sotmesa a l’aprovació de les diverses 
autoritats educatives i de l’administració titular, la Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, l’oferta de places que la institució realitza per als diversos programes i itineraris 
s’aprova amb caràcter anual per la Junta de Govern de l’Institut. En relació amb el curs acadèmic 
2019-2020, i per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 26 de març de 2019 
(núm. registre 31/2019), es va aprovar l’oferta de places de les escoles adscrites a l’Institut del 
Teatre.  
 
En relació amb l’oferta d’ensenyaments no reglats, és també la Junta de Govern de l’organisme 
qui aprova els títols superiors propis autofinançats, en conveni amb les institucions universitàries 
corresponents, així com l’oferta de formació continuada autofinançada i els cicles formatius 
inicials de l’Escola Superior de Tècnics de les Arts de l’Espectacle (ESTAE)  
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Tant l’oferta educativa com la de places per als diversos programes són òbviament el 
condicionant de base de l’elaboració del POA. 
2. Marc normatiu que regula l’oferta i desplegament curriculars de l’Institut del Teatre 
 
Ordenacions curriculars i Plans d’Estudis 
 
L’oferta educativa que despleguen les escoles i centres de l’Institut del Teatre s’imparteix, pel que 
fa als ensenyaments reglats, a l’ESAD, el CSD i l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / 
Conservatori Professional de Dansa, (EESA/CPD) i pel que fa als homologats, a l’ESTAE. 
 
Cadascuna de les escoles articula la seva oferta a partir del marc curricular que, en el cas dels 
ensenyaments reglats, regulen respectivament les següents normes: 
 

‐ Ensenyaments artístics superiors (ESAD i CSD): Decret 85/2014, de 10 de juny, dels 
ensenyaments artístics superiors. 

 
‐ Continguts bàsics del Pla d’estudis de l’ESAD:  Reial Decret 630/2010, de 14 de maig, 

pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en 
Art Dramàtic establerts a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 

 
‐ Pla d’Estudis de l’ESAD de l’Institut del Teatre: Resolució ENS/1547/2014, de 23 de 

juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol 
superior d’art dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre. 

 
‐ Continguts bàsics del Pla d’Estudis del CSD: Reial Decret 632/2010, de 14 de maig, pel 

qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en 
Dansa establerts a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 

 
‐ RD 1614/2009 de 26 d’octubre, mitjançant el qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006 en el marc de 
l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

 
‐ Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, mitjançant el qual es fixen els aspectes bàsics del 

currículum dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la LOE. 
 

‐ Reial Decret 898/2010, de 9 de juliol, mitjançant el qual es modifica el Reial Decret 
85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels 
ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació.  
 

‐ Pla d’Estudis del CSD de l’Institut del Teatre: Resolució ENS/1548/2014, de 23 de juny, 
per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol 
superior de dansa del Centre Superior de Dansa de l’Institut del Teatre. 

 
‐ Ordenació curricular dels ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) que 

imparteix l’EESA/CPD: decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.  

 
‐ Ordenació curricular dels ensenyaments de dansa professional que imparteix 

l’EESA/CPD: Decret 24/2008 de 29 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments de 
dansa de grau professional i se’n regula la prova d’accés. 

 
‐ Ensenyaments de Batxillerat: La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, entre d’altres 

aspectes,  desenvolupa l'organització de l'ensenyament i el desplegament curricular en 
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totes les etapes i modalitats educatives, i en concret, al seu article 61 descriu el 
Batxillerat. El Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments del batxillerat. 

 
A partir de les ordenacions curriculars establertes oficialment per les administracions competents, 
les Escoles elaboren els respectius plans i programes d’estudis, els quals contenen les 
especificacions relatives a: estructura de cursos, assignatures, plans docents, hores totals per 
assignatura, especialitats, grups, ràtios d’alumnes i calendarització.  Pel que fa a les escoles 
superiors, els plans d’estudis estableixen a més l’equivalència en crèdits ECTS (European Credit 
Transfer System, que permet la transferència i homologació a nivell europeu), l’especificació 
d’hores presencials i d’hores de treball autònom supervisat de l’alumne, la tipologia 
d’assignatures (teòriques, pràctiques, formació bàsica, obligatòries d’itinerari i/o especialitat, 
optatives, etc...) i l’adscripció als respectius departaments.  
 
En relació amb el Pla d’Ordenació Acadèmica per al curs 19/20 de l’Escola d’Ensenyament 
Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa, que desplega el seu projecte singular 
d’integració dels estudis reglats d’educació secundària obligatòria, així com la implementació de 
l’oferta dels estudis de Batxillerat d’Arts en aquest centre a partir del curs 17/18, per acord de la 
Junta de Govern de l’organisme, adoptat en sessió ordinària el dia 19 d’abril de 2017 (núm. 
registre 27/2017). De cara al POA 19/20, ja està totalment desplegat i implementat els 
ensenyaments del Batxillerat d’Arts. 
 
Proves d’accés i demanda 
 
En relació amb l’oferta d’estudis i de places per als diferents programes, es programen i 
dissenyen les proves d’accés als ensenyaments que imparteixen les escoles de l’Institut: estudis 
superiors d’art dramàtic, estudis superiors de dansa, estudis professionals de dansa i estudis 
tècnics de l’ESTAE.  
 
Les esmentades proves d’accés estan regulades per la Resolució EDU/354/2019, d'11 de febrer, 
per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a 
l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2019-2020, per la Resolució 
EDU/356/2019, d'11 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d'accés als 
ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2019-2020, per la Resolució 
EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula 
d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els 
diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020  i pel procediment per 
a l’admissió als ensenyaments de Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre 
per al curs 2019-2020 i els criteris per a l’avaluació dels preinscrits als estudis de tècniques de 
les arts de l’espectacle aprovats per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre data 26 
de març de 2019 (núm registre 30/2019).   
 
Els resultats de les diverses proves d’accés, que es convoquen preveient també les respectives 
especialitats, conformen l’estructura de la demanda consolidada, i en conseqüència modulen 
l’agrupament per cursos i grups. Aquesta estructura té també directa incidència en l’elaboració 
del POA. 
 
Procés d’acreditació dels títols superiors  
 
En relació amb el procés d’homologació previst per les autoritats europees respecte de les 
institucions que imparteixen estudis superiors, les dues escoles d’educació superior adscrites a 
l’Institut del Teatre, ESAD i CSD, han estat subjectes, com és el cas de les Universitats, a un llarg 
i exigent procés de qualitat dels respectius títols educatius que emeten a favor de l’alumnat que 
supera els seus itineraris d’estudis reglats (marc VMSA).  
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L’esment marc VMSA avala de manera oficial per l’Agència de Qualitat Universitària autonòmica 
AQU Catalunya. 
 
Cal esmentar que ambdues escoles van obtenir en el seu dia el vist i plau complet per part de la 
Generalitat de Catalunya i AQU en aquest procés de verificació, modificació, seguiment i 
acreditació de les titulacions superiors que es va renovant de manera periòdica en els successius 
cursos acadèmics.  
 
Les especificacions i elements establerts per aquest procés, en relació amb els requisits docents, 
organitzatius i d’infraestructures condicionen també el POA. 
 
3. Disposicions i especificacions en relació amb la gestió dels recursos humans de 
l’Organisme, per vinculació amb les adoptades per al conjunt d’empleats/-ades de la 
Diputació de Barcelona 
 
L’acord de Ple de la Diputació de Barcelona, de 23 de febrer de 2012, determina els serveis 
públics essencials i prioritaris de caràcter propi de la Diputació de Barcelona i dels seus 
organismes, en el marc de les mesures instades pel  Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de 
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció 
del dèficit públic.  
 
L’article 3 de l’esmentat acord estableix que amb caràcter bàsic no es procedirà durant l’any 2012 
a la contractació de personal temporal ni al nomenament de personal estatutari temporal o de 
funcionaris interins, llevat de casos excepcionals. Els esmentats supòsits contemplen la 
cobertura de necessitats urgents i inajornables, que a més es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis 
públics essencials. Aquesta limitació va ser prorrogada per la Llei 17/2012, de 27 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, per la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, per la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, i posteriorment per la Llei 48/2015, de 29 
d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.   
 
Malgrat la situació de millora de l’economia actual,  la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2018 continua definint altres restriccions sobre el personal al servei 
del sector públic com són, entre d’altres,  que les retribucions de personal no podran 
experimentar un increment global superior a l’1,5% respecte de les vigents a 31 de desembre de 
2017 o les limitacions i requisits per a la incorporació de nou personal en el sector públic. En 
aquesta darrera limitació, cal remarcar que s’ha ampliat els sectors i administracions que 
consideren prioritaris, entre elles, les administracions educatives. 
 
Actualment, la Llei de Pressupostos Generals 2019 continua en tramitació parlamentaria.   
 
L’apartat 1.3. de l’esmentat acord estableix l’aplicació del Reial Decret a la Diputació de 
Barcelona, detallant que la norma general de prohibició no fixa cap tipus de restricció pel que fa a 
la modalitat d’interinitat o de contractació temporal, preveient l’excepció esmentada en el paràgraf 
anterior. 
 
En data 28 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona declarava inclosa dins la 
consideració de servei públic essencial en l’àmbit educatiu, el personal docent de formació no 
reglada, d’acord amb el POA anual corresponent a l’oferta educativa de l’Institut del Teatre. 
 
El mateix Ple de la Diputació de Barcelona aprovava en data 25 d’octubre de 2012  l’ampliació de 
la declaració de servei públic essencial, en l’àmbit educatiu de l’Institut del Teatre, en el sentit 
d’incloure  -a més del personal docent-  el personal de suport a la docència format per 
instrumentistes, intèrprets i altres professionals de diverses especialitats, i en concret: 
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Finalment, en data 27 de juny de 2013 la Corporació adopta l’Acord sobre els criteris per a la 
gestió de les necessitats de personal de la Diputació de Barcelona. Aquest acord preveu, a 
banda de les disposicions detallades en els paràgrafs anteriors, les adoptades en el marc del Pla 
d’estabilitat per al personal no fix de la corporació, aprovat per la Mesa General de Negociació de 
matèries comunes el 19 d’octubre de 2012, que es van traduir en la renovació dels nomenaments 
de personal interí “fora plantilla”, per períodes d’un any, com a mínim, quan no estiguin vinculats 
a causes de substitució de personal amb dret a reserva de lloc de treball o a programes 
determinats amb data de finalització certa. 
 
En el marc de les anteriors disposicions s’ha vingut elaborant la proposta de POA, la qual s’ha 
anat adaptant també a les condicions establertes per la normativa posterior i per a les 
instruccions que en matèria pressupostària emeten anualment les corresponents administracions 
competents. 
 
Equips directius de les escoles i càrrecs acadèmics   
 
La present proposta de POA integra també els efectes dels processos d’elecció i constitució de 
les Direccions de les escoles adscrites a l’Institut del Teatre (l’ESAD, el CSD, l’EESA/CPD) així 
com els centres territorials (Centre Territorial d’Osona i Centre Territorial del Vallès). La 
composició dels respectius equips directius té, com a conseqüència de l’aplicació de la 
descàrrega lectiva dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació de cadascun dels equips, 
un directe reflex en el POA. 
 
Conclusions 
 
La proposta de POA que s’eleva per a la seva aprovació, si escau, és la conseqüència d’un 
procés, d’una banda, d’aplicació dels diferents aspectes detallats a l’anterior epígraf 
d’antecedents; d’una altra, de la verificació del compliment d’elements que s’agrupen sota tres 
dimensions: 
 
1. Verificació de compliment dels criteris i paràmetres aprovats per la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre, per a l’elaboració del POA 2019-2020. 
 
D’acord amb la informació assenyalada a l’apartat 1. dels Antecedents, ha estat verificat el 
compliment de la totalitat dels punts indicats al Dictamen aprovat el 22 de gener de 2019 per la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en relació amb els criteris i paràmetres d’elaboració del 
POA 2019-2020, i indicats a continuació: 
 

h. Les normes de gestió que garanteixin l’assignació lectiva completa, amb la identificació 
quan correspongui de les corresponents descàrregues lectives per exercici de càrrec o 
d’encàrrec.  
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i. El respecte a les tipologies docents i de suport a la docència establertes a l’Acord 
subscrit l’any 2005 amb la representació social quant a l’Ordenació Laboral i Acadèmica, 
i als acords complementaris subscrits l’any 2007.  

 
j. La identificació clara i exhaustiva de les substitucions de les descàrregues lectives i els 

corresponents efectius que ostenten la condició de substituts. 
 
k. L’aplicació dels requisits de titulació previstos pel RDL 303/2010 de 15 de març, i la 

corresponent restricció en l’assignació lectiva i en l’exercici de determinats càrrecs 
acadèmics, supervisada per la Inspecció del Departament d’Ensenyament. 

 
l. Els criteris d’assignació lectiva de l’oferta de Màsters i de Postgraus. 
  
m. Les rotacions contractuals de determinades figures de suport a la docència.  
 
n. L’assignació de les direccions musicals. 
 

2. Verificació d’aspectes relatius a la dotació de Recursos Humans 
 
A banda dels aspectes contemplats als anteriors punts b., d. i g., i dels condicionants expressats 
pels acords plenaris assenyalats a l’apartat 3., ha estat verificada l’assignació dels recursos 
necessaris per donar compliment i cobertura a la totalitat de l’oferta educativa de l’Institut del 
Teatre mitjançant: 
 

h. La plantilla de personal funcionari de carrera i de personal laboral fix és de 69 
efectius.  

 
i. Al final del curs acadèmic 2018-2019, el nombre de vacants     acumulades, incloent 

el personal docent i el personal de suport a la docència, serà de 12 places. Al llarg 
del curs acadèmic 2019/2020, s’hauran generat un total de 4 vacants més. 

 
j. Un cop identificades les necessitats derivades del POA per al curs 2019-2020, es 

proposa cobrir un total de 4 places de personal docent, d’entre les vacants 
esmentades. En canvi, i fruït de la nova assignació lectiva, caldrà amortitzar 5  
places en plantilla per la qual cosa resulta un decrement d’1 plaça. De les 4 noves 
places, totes elles seran a  jornada parcial .  

 
Es proposa d’igual manera, i en tant no s’hagi produït la nova revisió dels plans 
d’estudis de les dues escoles superiors, no amortitzar definitivament les restants 
vacants per tal de poder donar resposta a les eventuals fluctuacions en l’assignació 
lectiva i a l’adequació als diferents perfils.  

 
k. La plantilla del personal docent i de suport a la docència està dotada amb un total 

de 64 de personal laboral  fix i 78 places en règim laboral i situació d’interinitat fins a 
provisió o amortització.  

 
l. La substitució de les hores lectives de personal fix que té una descàrrega per 

exercici d’un càrrec acadèmic o per qualsevol altra causa, és assignada al conjunt 
del personal docent i de suport a la docència que té una relació contractual 
d’interinitat per substitució, amb clara identificació del titular i de la causa de la 
mateixa. En total, de cara al POA 2019/2020 hi haurà 105 empleats en aquesta 
situació. 

 
m. La cobertura de les necessitats derivades del compliment i aplicació de les 

ordenacions curriculars i els plans d’estudis descrits a l’apartat 2, i en aplicació dels 
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Acords d’organització laboral i acadèmica subscrits els anys 2005 i 2007, i 
assenyalant-ne la tipologia de personal per donar cobertura a un seguit de 
casuístiques que es detalla tot seguit: 

 
‐ Oferta d’assignatures optatives de les escoles reglades; 
‐ Formació continuada no reglada i autofinançada de l’ESTAE; 
‐ Cicles de formació inicial de l’ESTAE; 
‐ Cobertura del suport a la docència assignat a intèrprets, i als especialistes no 

docents; 
 
Totes aquestes situacions es cobreixen mitjançant personal fora de plantilla que té 
vinculacions temporals per al període màxim del curs 2019-2020, o per a períodes 
inferiors. 

 
En aplicació de la resolució de l’expedient 8/1642984/07 per part de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de Barcelona, i pel que fa als efectius de personal docent 
fora de plantilla, totes les places tenen assignades dedicacions en matèries de 
formació bàsica o obligatòries, inferiors al terç de la jornada de referència del 
personal docent. 

 
El total d’efectius fora de plantilla és de 121 casos, amb jornades generalment molt 
reduïdes, que en qualsevol cas i com a màxim, veuen resolta la seva relació 
contractual a la fi de cada curs acadèmic, i eventualment renovada amb l’inici del 
següent, si escau i a partir del nou pla d’ordenació acadèmica.  

 
n. Des de l’any 2008, en què va ser sotmès a una valoració per part del serveis de 

recursos humans i dels serveis d’intervenció, es venien tramitant en certs supòsits 
col·laboracions de personal extern que no depassaven un determinat límit d’hores 
(dos blocs màxims de 45 hores per persona i curs). Aquests col·laboracions 
consistien en activitats que completen la docència ordinària, la casuística de les 
quals es detalla tot seguit: 

 
- Masterclasses, conferències, ponències, seminaris o similars 
- Ajudanties de tallers, assignatures (vestuari, il·luminació, escenografia... ) 
- Suport a la docència (intèrprets, altres especialistes tècnics – com ara càmeres-, 
... ) 
- Participació en actes institucionals (com ara l’acte d’inauguració de curs, o altres) 
- Mòduls aïllats de docència en Màsters i Postgraus 

 
A partir del curs acadèmic 2015/2016, les instruccions proporcionades al conjunt 
d’escoles i centres de l’Institut en relació amb les col·laboracions docents, preveuen 
que el màxim d’hores per persona i curs es limiti a 35 hores, i s’ha tipificat les 
diferents casuístiques que no podran cursar-se sota aquesta modalitat: 
 
‐ Substitució derivada de baixa mèdica. En aquest supòsit, la fórmula de 

contracte laboral serà d’interinitat per substitució 
‐ Impartició d’assignatures obligatòries o part d’obligatòries. La fórmula 

adequada serà la cobertura amb professorat de l’Institut o amb contractació 
laboral externa, previ procés reglamentari de selecció. 

‐ Impartició d’assignatures optatives. Excepte casos molt excepcionals i 
degudament argumentats, la fórmula de cobertura serà amb professorat de 
l’Institut o amb contractació laboral externa, previ procés reglamentari de 
selecció. 

 
Igualment, s’estableix un seguit de paràmetres i requeriments: 
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- Durada de la col·laboració fins a 15 dies 
 
- No ha de generar alta d’usuari (correu electrònic, accés a la xarxa, targeta d’accés 
als espais, etc) 
 
- No tindran al seu càrrec l’avaluació de l’alumnat i en conseqüència no  podrà 
acreditar aquesta activitat amb la corresponent signatura d’actes. 
 

Per al curs 2019/2020, el nombre de col·laboradors docents previstos al POA que es sotmet 
a aprovació és de 138. 
 

j. Un dels trets principals d’aquest nou context d’implantació del nou Espai Europeu 
d’Educació Superior, és que una part important del currículum d’aquests estudis ha 
de ser impartit per docents que no mantindran una relació estable amb l’organisme. 
En primer lloc, degut a que es tracta d’una oferta subjecta a demanda (parlem de 
l’optativitat del Grau, o bé dels itineraris de Màsters i Postgraus), que no hauria de 
suposar una hipoteca per a la plantilla de recursos humans.  

 
En segon lloc, però no menys important, perquè resulta adient i imprescindible que aquesta 
plantilla estigui en una bona part conformada per personal extern, de prestigi, molt 
especialitzat, que és el que atrau la pròpia demanda.  

 
Pels motius expressats, amb anterioritat a l’any 2012, l’Institut del Teatre venia subscrivint 
igualment relacions contractuals no laborals, que podríem denominar de serveis 
professionals, amb personal de reconegut prestigi nacional o internacional, el perfil del qual 
requeria, tal i com s’esmentava als paràgrafs precedents, d’una especificitat que la selecció 
ordinària i concorrent del mateix no pot proporcionar. Es tractava de figures convidades que 
no mantenien una estreta relació acadèmica ni docent amb els centres titulars, ni 
desplegaven la lectivitat en els mateixos termes en què ho fa el personal docent de plantilla 
(no tenen assignades responsabilitats d’avaluació, ni d’elaboració de materials curriculars, ni 
de tutoria, ni de confecció o desenvolupament dels plans d’estudis, etc...).  
 
Amb els canvis produïts en el marc de la norma relativa als contractes de l’administració 
pública, a partir de l’any 2012 es va deixar de subscriure aquesta mena de contractes. Un 
cop elevada des de l’organisme la consideració respecte de la necessitat de recórrer a 
aquesta mena d’instruments contractuals per a determinats supòsits, en data 16 de 
desembre de 2015, la Junta de Govern de l’organisme aprovava un dictamen mitjançant el 
qual restava assabentada de la nota emesa per la Direcció de Serveis de RRHH, favorable a 
la regulació dels supòsits següents, mitjançant contractes de serveis professionals. Aquesta 
nota va ser modificada en data 21 de desembre de 2017. 
 
Finalment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 18 de setembre 
de 2018 es van aprovar els criteris per a la contractació d’especialistes de reconegut prestigi 
o professional que realitzin col·laboracions docents o prestacions de serveis de caire 
professional en el marc del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre i mitjançant els 
quals s’identificaven les activitats susceptibles d’aquests tipus de contractes: 
  
- Realització de Tallers de 4rt Curs de l’ESAD fins a un màxim de 200 hores lectives-  
- Direcció i Coordinació de Màsters i Postgraus.  
- Lectivitat de determinats mòduls de Màsters i Postgraus.  
- Convidats del Postgrau d’IT Dansa i Convidats de Repertori i pràctica escènica del 

Conservatori professional de Dansa 
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En tots els anteriors casos, els encàrrecs tindran durades que oscil·laran entre les 35 i les 
200 hores, i retribucions totals que no excediran en cap cas l’import del contracte menor. 
 
El total de contractes proposats al POA 2019/2020 mitjançant aquesta via és de 36. 
 

3. Verificació d’aspectes econòmics 
 
El càlcul del recursos econòmics destinats a la retribució del personal docent i de suport a la 
docència per a l’execució del POA 2019-2020 inclou: 
 

c. Els costos derivats de les retribucions de la plantilla destinada a les escoles i 
centres adscrits a l’IT que despleguen la formació reglada. 

 
d. Els costos derivats de l’oferta no reglada de l’IT, en la impartició dels títols superiors 

propis (Postgraus i Màsters), desplegats individualment o en conveni amb 
institucions universitàries.  
 

El total dels costos retributius previstos per al curs 2019-2020 és d’11.170.215,09€. 
Aquest import inclou les retribucions ordinàries i les càrregues socials, així com les despeses 
derivades de la consolidació de drets d’antiguitat.  
 
De cara al curs acadèmic 2019-2020, les despeses de capítol 1 pel que fa al personal docent i de 
suport a la docència s’incrementen d’un 5,14 % respecte de la despesa corresponent al curs 
2018-19, que representa un increment de 545.853,39€, en comparació amb el POA del curs 
anterior. 
 
Aquest increment retributiu inclou: 
 

e) El creixement vegetatiu (retribucions derivades de l’antiguitat previstos per al conjunt 
d’empleats de la corporació).  

f) L’increment retributiu de l’any 2018, aplicat en octubre 2018, d’un 1,75 %, és a dir, 
posteriorment a l’aprovació del POA 2018-2019 en juny 2018, per un import de 
185.926,33 €.  

g) L’increment retributiu del 2019, aplicat a inicis de l’exercici 2019, d’un 2,25 % partint dels 
increments de 2018, per un import de 243.231,48 € . 

h) L’increment de les hores assignades (677,24 hores en el curs acadèmic) que representa 
un increment del cost econòmic de 116.695,58 €. 

 
Les fluctuacions de càrregues lectives associades al POA 2019/2020 presenten increments i 
decrements respecte de les corresponents al curs anterior, depenent dels conceptes: 
 

2. Quant al decrement, la motivació rau en els següents factors principals:   
 

Hores lectives 
 

 S’ha suprimit un grup de l’especialitat de 3r d’interpretació que representa un 
decrement de 662,50 hores lectives. 

 S’han disminuït 15 hores  assignades al Postgrau Actors i Guionistes per 
l’audiovisual per no executar-se. 

 Per la reestructuració dels ensenyaments de l’ESO i ensenyaments professional de 
dansa que representa un decrement de 146,51 hores lectives.   
 

Hores de tasques 
 La disminució d’hores de càrrec que reestructuracions diverses que representa un 

decrement de 15 hores. 



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

 

 

 La disminució de les descàrregues del personal docent majors de 55 anys que 
representa un decrement de 451,25 hores. 

 La disminució de diverses reduccions retribuïdes (conciliació, permisos....) que 
representa un decrement de 148,75 hores.  

 
3. Quant a l’increment d’hores , la motivació rau en els següents factors: 

 
Hores lectives 

 
 Per l’augment de l’itinerari del Postgrau de Projectes Pedagògics i Escènics que 

representa un augment de 210,00 hores lectives. 
 Per l’augment de les hores assignades al Postgrau en Arts Escèniques i Acció 

Social que representa 138 hores lectives. 
 Per l’augment de les hores assignades al Postgrau en Escenificació i Tecnologia 

digital que representa 434 hores lectives. 
 Per l’augment de les hores assignades al curs “Escena Digital” que representa 50 

hores lectives. 
 Per l’augment de projectes vinculats a la pròpia activitat de l’Institut del Teatre (Tot 

Dansa, Stage CSD..) que representa 291,00 hores lectives. 
 Per l’augment de les hores assignades al personal docent d’IT Dansa que 

representa 7,50 hores. 
 Per la total implantació del Batxillerat en Arts Escèniques que representa un 

augment de 35 hores.  
Hores de tasques 

 Per l’augment d’hores d’encàrrecs que representa un total de 473,75 hores. 
 Per l’augment d’hores de tutoria que representa un total de 445,00 hores. 
 Per l’ajustament de jornades que representa un augment de 32 hores.  

 
En resum, l’increment horari del POA 2019-2020 ha estat de 677,24 hores curs acadèmic, que representa 
un increment del cost econòmic de 545.853,39€. 
 

 
“ 

 
Vist l'art. 16  1.3. a) de l'Acord sobre condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona, i 
l'art. 19 1.3. a) del Conveni Col·lectiu, els quals disposen que per a cada curs escolar, d'acord amb les 
necessitat de cada centre docent i mitjançant les ordenacions acadèmiques es determinaran les 
distribucions de les dedicacions setmanals del personal docent. 
  
Vista la proposta aportada per la Coordinació Acadèmica del Pla d'Ordenació Acadèmica que es presenta 
per al proper curs acadèmic 2019-20. 
 
Vist l'art. 12.h) dels vigents Estatuts de l'Institut del Teatre, pel qual correspon a la Junta de Govern 
l'aprovació de l'ordenació acadèmica anual. 
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Per tot això, i a proposta del Gerent i de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Interventora Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR el Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, integrat per les diverses 
escoles i centres per al curs 2019-2020 (annex I). 
 
Segon.- INFORMAR de la previsió de despesa econòmica derivada de l'aplicació del Pla d'Ordenació 
Acadèmica (POA) per import màxim de 11.170.215,09€ i imputar-la, si les disposicions ho permeten,  al 
pressupost de despeses de l’Institut del Teatre:   
 

ESCOLES / CENTRES 2019 2020 2019-2020 

    

INSTITUT DEL TEATRE 3.723.405,03€ 7.446.810,06€ 11.170.215,09€ 

 
Tercer.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per a l’aprovació de les diferents propostes de 
modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica que es plantegin, sempre i quan no comportin increment 
econòmic, tot donant compte de les mateixes en les següents sessions de la Junta de Govern d’aquest 
organisme. 
 
Quart.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir del dia 1 de setembre de 2019. 
 
 
ANNEX I AL DICTAMEN APROVACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE, INTEGRAT PER DIVERSES ESCOLES I CENTRES PER AL CURS 2019-2020, AIXÍ COM 
EL SEU COST ECONÒMIC. 
 
INSTITUT DEL TEATRE 

RESUM ECONÒMIC COMPARATIU DEL PLA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA 

ESCOLA / CENTRE 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

TOTAL 10.230.117,30 10.624.361,70 11.170.215,09 

% 2,05% 3,85% 5,14% 

IMPORT 545.853,39 € 
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4. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 
No se sotmet cap assumpte a informe de la Junta de Govern, atesa la immediatesa i 
vigència dels informes emesos en la Junta de Govern ordinària duta a terme la 
setmana anterior. 
 
El Sr. Altayó demana la paraula a la Presidència. Mostra la seva satisfacció per la seva 
participació durant molts anys en diferents mandats, com a membre de la junta de 
Govern de l’Institut del Teatre, essent aquesta ocasió la darrera sessió en la que hi 
serà present. 
 
Expressa el seu convenciment de que la trajectòria de l’Institut del Teatre en les seves 
diferents etapes ha conduit a la planificació prevista, que el Sr. Altayó perfila com a un 
bon projecte, tot desitjant que s’acabi d’executar. Recorda que ha restat pendent 
aplicar la tarificació social, la qual cosa caldrà implementar en el futur. 
 
La Sra. Puyo expressa el seu agraïment per la sensibilitat mostrada per la Junta durant 
el present mandat, en tots els temes culturals i educatius de l’IT. 
   
Agraïment que a instància del President s’hi adhereixen tots els membres de la Junta. 
 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el President de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el Secretari que 
en dóna fe.  
 


