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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 29/06/20 
Horari: 16.30-18.45 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 
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 
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 21 de 

febrer de 2020 
 
S’aprova l’acta i document d’acords assolits a la sessió del dia 21.02.20. 

 
Tot seguit, es tracten els punts 2 i 12 de l’ordre del dia per estar relacionats. 
 
2. POA 2020-21 
12. Nou concurs de provisió per a personal que ha demanat reingrés 

 
Davant de la demanda de la Secció Sindical d’UGT, la representació de 
l’Institut del Teatre informa de l’aprovació del POA 20-21 per la Junta 
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Govern de l’Institut del Teatre. El POA que s’ha aprovat correspon a una 
previsió en condicions normals, però atenent a la situació en la que ens 
trobem, s’està treballant amb diversos escenaris per tal de preveure el que 
pugui passar a partir del setembre. Així mateix, cal esperar a disposar de 
les instruccions del Departament d’Educació per al curs vinent.  
 
En resposta al requeriment de la Secció Sindical d’UGT, la Coordinació 
Acadèmica explica com s’apliquen els reajustaments del POA 20-21 i indica 
que cada cas és diferent i caldria analitzar-ho per separat.  

 
La Secció Sindical de CCOO és partidària de compensar-ho mitjançant 
hores extres.  
 
Pel que fa a la reincorporació d’un docent que estava en excedència 
voluntària per interès particular, la Secció Sindical d’UGT manifesta que li 
sobta que finalment per a reincorporar-se hagi de passar per una 
convocatòria, ja que en anteriors casos mai s’havia demanat. 

 
La Secció Sindical de CCOO recorda que ha manifestat reiteradament que 
aquest procediment no s’ajusta a la normativa aplicable al personal laboral.  
 
La representació de l’Institut del Teatre es remet a les consultes realitzades 
a la Diputació de Barcelona i assenyala que per al reingrés d’una 
excedència voluntària per interès particular cal passar un concurs de 
provisió intern. Es remet a les bases del concurs que s’han enviat a la 
representació sindical de l’Institut del Teatre. A la vista de la petició del 
reingrés d’aquest docent que es trobava en situació d’excedència voluntària 
per interès particular, es va analitzar la plantilla i s’ha confirmat que existeix 
una vacant de la seva especialitat. Així mateix, s’ha detectat que hi ha un 
altre docent de la mateixa especialitat en la mateixa situació d’excedència 
voluntària per interès particular que quan surti la convocatòria si està 
interessat i compleix els requisits es podrà presentar. 
 
La Secció Sindical de CCOO expressa que l’empleat va demanar el 
reingrés amb efectes finals de juny i fa constar en acta que aquest segon 
empleat no ha demanat el reingrés. 

 
La representació de l’Institut del Teatre indica que no ha estat possible 
convocar aquest procés abans per l’estat d’alarma que va comportar la 
suspensió dels terminis administratius.  
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La Secció Sindical de CCOO observa que per segon any consecutiu no 
s’estan respectant els contractes laborals i es torna a utilitzar el contracte 
d’obra o servei per a assignatures troncals. Així mateix, observa que hi ha 
persones amb la mateixa lectivitat i jornada diferent, causant un greuge 
comparatiu. Es remet a un cas concret.  
 
La Coordinació Acadèmica explica que aquestes diferències es poden 
donar per diferents motius i caldria analitzar cada cas concret. Pel que fa al 
cas plantejat la jornada és diferent perquè té assignatures del superior que 
computen en una altra taula.  

 
La representació sindical farà arribar les consultes dels casos concrets del 
POA 20-21 a la Coordinació Acadèmica, la qual en donarà resposta una 
vegada analitzat cada cas. 

 

3. PAMO pendent, previsió d'actuacions 
 

D’acord amb la petició de la Secció Sindical d’UGT pregunta per la previsió 
del PAMO del personal laboral. 
 
A la Secció Sindical de CCOO li consta que a la Diputació de Barcelona està 
previst prorrogar el PAMO 2017. 
 
La representació de l’Institut del Teatre recorda que l’any passat es va 
resoldre la convocatòria PAMO 2017, aquest any estava previst fer el PAMO 
2018 i el proper any el PAMO 2019. Tal com estava previst, es modificarà 
l’Oferta Pública corresponent al PAMO 2019 i a partir del setembre-octubre 
es farà la corresponent publicació abans de finalitzar l’any 2020. Pel que fa al 
PAMO 2018, per part de l’Institut del Teatre no hi ha voluntat d’endarrerir les 
convocatòries de PAMO, però si es considera adient es pot valorar la 
possibilitat de prorrogar-lo. 

 
4. Previsió de normativa i eines de treball telemàtic en cas de retornada 

al confinament 
 

Davant de la petició de la Secció Sindical d’UGT, la representació de 
l’Institut del Teatre explica que està previst que el govern espanyol reguli el 
teletreball i cal esperar a que s’aprovi una normativa al respecte. Indica que 
l’Institut del Teatre ha facilitat els mitjans necessaris per al teletreball en la 
mesura que ha estat possible. Es remet al projecte d’innovació tecnològica 
de les TIC que s’està elaborant per tal de preveure totes les necessitats 
tecnològiques de l’Institut del Teatre. S’està treballant sobre la base de 
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diversos escenaris per tal de preveure totes les situacions possibles i fer-hi 
front de la millor manera. 
 
Tot seguit, expressa el seu reconeixement per la resposta i la 
professionalitat demostrada des de tots els àmbits que ha fet possible que 
s’hagi pogut continuar amb l’activitat de l’Institut del Teatre tot i les 
circumstàncies. S’està fent un gran esforç per part de tothom i hi ha una 
gran implicació del personal. Es remet al personal docent que en alguns 
casos ha hagut de reinventar la docència i ha fet una feina admirable. 

 
5. Tiquet Gourmet 

 
Davant del requeriment de la Secció Sindical d’UGT, la representació de 
l’Institut del Teatre indica que es revisarà si hi ha algun ticket pendent i es 
regularitzarà. Explica que la Corporació va donar indicacions d’aturar el ticket 
gourmet durant el confinament i actualment encara es troben aturats. 
Recorda el procediment que s’aplica i indica que en el cas del personal 
vinculat a la docència les direccions de les escoles són les responsable de 
comunicar els/les treballadors/es que els hi pertoca. Demana que si es 
detecta alguna incidència que es comuniqui. Observa que quan es disposi de 
sistema de control horari serà més fàcil controlar-ho i es reforçaran les 
indicacions a les direccions de les escoles.  
 
La Secció Sindical de CCOO proposa fer com la Diputació de Barcelona i 
valorar on reinvertir els diners corresponents al tickets que no s’han pagat, 
per tal de reinvertir-los en la plantilla i que no es perdin. 
 
La representació de l’Institut del Teatre planteja analitzar l’escenari al 
setembre, si es produeix una reincorporació es reprendrà el sistema establert 
de ticket gourmet. Pel que fa als tickets que no s’han pagat es valorarà on és 
més necessari invertir els diners corresponents. 

 
6. Seus de Vic i Terrassa, informacions sobre la previsió d'obertura cara 

a setembre 
 

D’acord amb la consulta de la Secció Sindical d’UGT, la representació de 
l’Institut del Teatre explica que ambdues seus continuen tancades i s’està 
treballant en el pla de reobertura al setembre i s’estan analitzant les 
necessitats (EPIs, senyalitzacions, circuits d’entrada i sortida, ...). Quan es 
reobrin està prevista una actuació de neteja i desinfecció dels edificis. Quan 
es disposi de més informació respecte a la reobertura dels centres 
territorials s’informarà. 
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7. Lliurament de les informacions pendents: Contractes d'obra i servei, 
llistat de substitucions 

 
Davant de la demanda d’informació de la Secció Sindical d’UGT, la 
representació de l’Institut del Teatre es remet a la informació dels contractes 
d’obra o servei que ha enviat a la Secció Sindical de CCOO en resposta a la 
seva sol·licitud i posteriorment a la Secció Sindical d’UGT.  
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical de CCOO pel que fa a la 
contractació d’obra o servei, que considera irregular, la representació de 
l’Institut del Teatre indica que s’està aplicant l’OLA actualment vigent i 
insisteix en la necessitat de reprendre la negociació de la NOLA. Explica que 
està previst fer una anàlisi de la plantilla. 
 
La Secció Sindical de CCOO és partidària de reajustar i racionalitzar la 
plantilla, recorda que fa anys ja va presentar una instància perquè considera 
que s’està sobre dimensionant la plantilla amb el fraccionament de 
contractes.  
 
La representació de l’Institut del Teatre insisteix que s’aplica el que estableix 
l’OLA i es revisarà el seu acompliment. 
 

8. Manual d'acollida, documentació pendent 
 

La Secció Sindical d’UGT s’interessa per la petició de confeccionar el Manual 
d’Acollida amb la informació que va demanar en sessions anteriors. 
 
La representació de l’Institut del Teatre explica que es disposa de la versió 
confeccionada del Manual d’acollida però no s’ha enviat encara perquè calia 
confirmar la informació relativa a la prevenció de riscos. 
 
S’acorda que la representació de l’Institut del Teatre enviarà el Manual 
d’acollida a la representació sindical de l’Institut del Teatre per tal que facin 
les aportacions que considerin pertinents i posteriorment l’enviarà al Servei de 
Prevenció de la Diputació de Barcelona per a la seva validació.  

 
9. Llicències d'activitats estat de la qüestió 

 
Davant de la consulta de la Secció Sindical d’UGT, la representació de 
l’Institut del Teatre informa de l’estat de les llicències d’activitat i comunica 
que està pendent una reunió amb l’Ajuntament de Barcelona per tal que 
indiquin si cal fer alguna actuació al respecte. 



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

 

 6/7

 

 

 

 

10. Bases del concurs a Direcció General 
 

Davant de la consulta de la Secció Sindical d’UGT, la representació de 
l’Institut del Teatre informa de la pròrroga del nomenament de la Directora 
General de l’Institut del Teatre fins al 31 de desembre de 2020 i explica que la 
Diputació de Barcelona elaborarà les bases del nou concurs d’acord amb el 
perfil aprovat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, les quals està 
previst que es publiquin entre setembre i octubre del 2020.  
 

11. QAD, resum informatiu i estat de elaboració del nou QAD docent i de 
suport a la docència 

 
La Secció Sindical d’UGT pregunta per l’estat d’elaboració del QAD del 
personal docent i de suport a la docència que va quedar pendent. 
 
La Secció Sindical de CCOO recorda que va proposar la coexistència del 
model antic de CPD i CPI i del nou que s’aprovi per tal de donar resposta 
als/a les treballadors/es que van presentar la queixa pel complement 
transitori.  
 
La representació de l’Institut del Teatre recorda que com no va ser possible 
aprovar el QAD docent i de suport a la docència es va acordar fer servir el de 
la Diputació de Barcelona per tal de poder pagar la paga de productivitat 
corresponent a l’any 2019 i es va acordar que posteriorment s’elaboraria un 
QAD específic per al personal docent i de suport a la docència. Es reprendrà 
aquest tema i es presentarà una proposta de QAD docent i de suport a la 
docència. En cas que no es pugui aprovar amb la suficient antelació, es 
tornarà a fer servir provisionalment el QAD de la Corporació per tal de 
poder pagar la paga de productivitat corresponent a l’any 2020. 
 

13. Donar compte de l'adjudicació del contracte sistema de control horari 
SPEC. Terminis 

 
La representació de l’Institut del Teatre informa de l’adjudicació del contracte 
del sistema de control horari a l’empresa SPEC per raons d’exclusivitat. Es 
tracta de la mateixa empresa contractada l’any 2008 per al control horari que 
no es va arribar a implementar, s’ha optat per aquesta empresa per optimitzar 
els recursos econòmics invertits anteriorment. La durada del contracte és de 
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dos anys prorrogable per dos més. Recorda l’obligatorietat que estableix la 
llei de portar un control horari i indica que l’1 de setembre de 2020 ha d’estar 
implementat.  
 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical d’UGT, la representació de 
l’Institut del Teatre confirma que el sistema de control horari també 
s’implementarà a Terrassa i Vic. 
 

14. Torn obert de paraula 
 
 La Secció Sindical de CCOO es remet a les modificacions substancials 

de condicions de treball del personal informàtic, pel que fa a la tipologia 
horària. Considera que no es pot garantir el compliment de la jornada 
assignada en la modalitat de treball no presencial i considera que 
s’haurien de buscar altres alternatives de complement econòmic. 

 
 La representació de l’Institut del Teatre indica que aquests empleats ja 

tenien assignada aquesta tipologia horària amb anterioritat al 
confinament per necessitats del servei i es tracta del manteniment de les 
mateixes condicions, es remet al gran volum de feina que han tingut per 
tal de donar cobertura a les necessitats informàtiques sobrevingudes 
durant el confinament. Tot seguit, assenyala la gran feina realitzada pel 
personal d’informàtica. Assenyala que aquesta presencialitat es 
pressuposa amb el treball no presencial en el conjunt del personal. Cal 
tenir en compte la situació excepcional en la que ens hem trobat.  

 
 Es posa de manifest els problemes informàtics existents i la necessitat 

de reforçar el personal d’informàtica, realitzar una inversió a nivell 
informàtic i en la formació del personal en les TIC.  

 
 La representació de l’Institut del Teatre comunica que s’ha aconseguit que 

el personal de l’Institut del Teatre pugui accedir a la intradiba i informa 
del correu electrònic que està previst enviar en finalitzar aquesta reunió 
al respecte. Recorda que és una demanda de la representació sindical 
de l’Institut del Teatre de fa anys i que finalment s’ha aconseguit. 

 

 S’acorda convocar la propera reunió durant la segona quinzena de juliol. 
La representació de l’Institut del Teatre proposarà una data. 

 
 
Barcelona, 23 de juliol de 2020 


