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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
Data: 18/09/20 
Horari: 15.30-16.45 hores 
Lloc: Institut del Teatre, Pl. Margarida Xirgu, s/n -  Barcelona 
 
Assistents:  
 
Sr. Jordi Roig, Gerent de l’Institut del Teatre 
Sra. Magdalena Puyo, Directora 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. 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. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Maxime Iannarelli, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Montserrat Lloret Roca, 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 23 de 

juliol de 2020 
 
S’aprova l’acta i document d’acords assolits a la sessió del dia 23.07.20. 

 
2. Actualització mesures COVID-19 

 
La Secció Sindical de CCOO indica que aquest tema no cal tractar-lo ja que 
es va tractar ahir en la reunió de la Comissió tècnica de seguiment del 
protocol mitjançant el qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de 
prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de l’Institut del 
Teatre i en el CSSIT. 
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Tot seguit, es procedeix a tractar conjuntament els punts 3 i 11 per estar 
relacionats. 
 
3. Webcam a les aules 
11. Streaming, estat de la qüestió 

 
La Secció Sindical de CCOO demana informació en relació a les webcams i 
webinars que es preveu instal·lar a l’Institut del Teatre. Opina que no es 
tracta d’una decisió unilateral de l’escola i que hauria d’estar consensuada 
amb el personal docent. 
 
La representació de l’Institut del Teatre informa de les webcams i webinars 
que estan previstes instal·lar. S’analitzaran les prestacions i qüestions 
tècniques que ofereixen per tal de determinar on es col·loquen. Indica que 
es tracta d’un tema metodològic i recorda que en cas de confinament la 
docència en línia és obligatòria d’acord amb les instruccions del 
Departament d’Educació i s’està treballant per tal de garantir-ho en cas 
necessari.  
 
La Secció Sindical d’UGT posa de manifest la problemàtica existent a 
causa de la manca de material informàtic. Demana que es faciliti el material 
adequat i expressa la preocupació davant d’un nou possible confinament 
per la manca de material informàtic.  
 
La representació de l’Institut del Teatre explica que cal tenir en compte que 
l’Institut del Teatre es va trobar en una situació imprevista i sobtada a 
causa del confinament. Es va facilitar tot el material disponible en aquell 
moment i es va dur a terme una compra de material d’urgència per facilitar 
les classes online i fer front a les necessitats del personal. El curs 2020-21 
s’ha declarat presencial i l’Institut del Teatre s’està preparant per preveure 
les necessitats d’un possible nou confinament. Assenyala la importància de 
la formació en les noves tecnologies i indica que està previst formar al 
personal docent en competència digitals. Cal interioritzar aquesta nova 
manera de treballar i fer molta pedagogia al respecte i formar al personal. 
 
La Secció Sindical de CCOO proposa utilitzar píndoles de formació a la 
intranet per facilitar la formació i pregunta per la previsió del nou sistema 
Office 365. 
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La representació de l’Institut del Teatre explica que s’està treballant en la 
renovació digital i es preveu la instal·lació del nou sistema d’Office 365, el 
qual presenta molts avantatges.  

 
4. Carreres professionals 

 
La Secció Sindical de CCOO demana que s’activin les convocatòries de 
CPD i CPI. Proposa convocar la Comissió Tècnica de Carrera. 
 
La Secció Sindical d’UGT hi està d’acord. Opina que cal prendre una 
decisió respecte al model a aplicar. 
 
La representació de l’Institut del Teatre recorda que actualment la CPD i 
CPI estan suspeses atès l’acord adoptat amb la representació sindical 
d’aplicar el complement de carrera transitori al personal laboral docent i de 
suport a la docència de l’Institut del Teatre i a l’espera que la Diputació de 
Barcelona aprovi un nou model de Carrera Professional. Recorda que 
l’Institut del Teatre disposava d’un model propi per al personal laboral 
docent i de suport a la docència i la representació sindical de l’Institut del 
Teatre va demanar acollir-se al complement transitori de carrera de la 
Diputació de Barcelona, fet que va comportar la suspensió del model propi. 
Està d’acord en convocar la Comissió Tècnica de Carrera per tal de decidir 
quin model s’aplica a partir d’ara i indica que quan s’hagi adoptat un acord 
respecte al model de carrera a aplicar es dotarà pressupostàriament. 
 
S’acorda convocar la Comissió Tècnica de Carrera durant la primera 
quinzena d’octubre per tal de prendre una decisió respecte al model de 
carrera a aplicar al personal laboral docent i de suport a la docència de 
l’Institut del Teatre. 
 

5. Control d’accés 
 

Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, la representació de 
l’Institut del Teatre informa que s’han instal·lat dos lectors de targetes a la 
seu central de Barcelona, una a Terrassa i una a Vic. La previsió és que a 
partir del 5 d’octubre s’activi el mecanisme de control horari. S’enviarà un 
comunicat informatiu al personal.  
 
En resposta a la pregunta de la Secció Sindical d’UGT, la representació de 
l’Institut del Teatre indica que està previst dur a terme el control horari en 
les tres modalitats possibles: treball presencial, remota i mixta. Pel que fa al 
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control del treball no presencial requereix d’unes adaptacions del programa 
i s’implementarà una mica més tard. 

 
6. Jornades laborals 

 
La Secció Sindical d’UGT posa de manifest les càrregues de treball i horari 
que han patit alguns/es treballadors/es durant el confinament. Així mateix, 
es remet als casos de baixes mèdiques que no han estat cobertes, fet que 
suposa una càrrega de treball per a determinades persones. Demana que 
es tingui en compte per evitar que es repeteixi.  
 
La representació de l’Institut del Teatre indica que en el cas del personal 
PAS l’Institut del Teatre depèn de la Diputació de Barcelona i no sempre és 
possible cobrir les substitucions o vacants per la manca de borses de 
treball. En el cas del personal docent, en ser personal laboral propi, les 
substitucions es cobreixen amb rapidesa. Cal tenir en compte que cal 
disposar d’un mínim marge de temps per a la gestió del contracte i indica 
que sempre s’intenta reduir al màxim possible. Manifesta el seu 
reconeixement al personal de recursos humans de l’Institut del Teatre pel 
seu gran esforç i la celeritat amb la que sempre actuen. Demana que es 
tingui en compte la gran feina que realitza el departament de recursos 
humans de l’Institut del Teatre.  
 
La Secció Sindical de CCOO reitera que no està d’acord amb la gestió de 
la contractació d’obra o servei a l’Institut del Teatre. Considera que la 
plantilla amb contractes d’obra o servei determinat està sobre 
dimensionada i si es regularitzés la situació contractual del personal amb 
contractes d’obra o servei es reduiria considerablement el volum de feina 
derivada de la contractació temporal. 
 
La representació de l’Institut del Teatre recorda que abans del confinament 
va quedar pendent una anàlisi de la plantilla docent amb contractes d’obra 
o servei determinat. Es reiniciarà aquesta anàlisi. 
 
D’acord amb la sol·licitud de la Secció Sindical de CCOO, la representació 
de l’Institut del Teatre facilitarà a la propera reunió un llistat del personal 
adscrit a l’Institut del Teatre en comissió de serveis. 
 

Tot seguit, donat que ha finalitzat el temps establert per aquesta reunió, 
s’acorda buscar una nova data per continuar tractant els punts de l’ordre del dia 
que han quedat pendents.  

 
Barcelona, 16 d’octubre de 2020 


