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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 22/02/19 
Horari: 12.10-13.55 hores 
Lloc: Institut del Teatre, Pl. Margarida Xirgu, s/n -  Barcelona 
 
Assistents:  
 
Sr. Jordi Roig, Gerent de l’Institut del Teatre 
Sra. Maria José Fajardo, Cap de la Secció de Desenvolupament i Processos 
 
Sra. Elisenda Castell, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Montserrat Lloret Roca, representant de la secció sindical d’UGT 
 
Sr. Maxime Iannarelli, representant de la secció sindical de CCOO 
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 
 
Altres assistents:  
 
Sra. Núria Irene Plana Eguia, Coordinadora Acadèmica de l’Institut del Teatre 
 
S’excusen:  
 
Sra. Helena Bayo, 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 
Sra. Montserrat Vellvehi, 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 els acords corresponents a la sessió del dia 18 de 

gener de 2019 
 
Un cop aprovada l’acta i el document d’acords assolits, es procedeix a la 
seva signatura per part de tots els assistents. 
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A continuació, es procedeix a tractar els punts 4, 5 i 8 de l’ordre del dia. Es 
comença pel punt 5. 
 
5. Criteris i directrius POA. Criteris per adjudicar la conciliació familiar 

per POA curs següent 
 
En resposta a la petició de la Secció Sindical d’UGT, Gerència informa de 
l’estat d’elaboració del POA 2019-20 i dels criteris que s’apliquen quan es 
sol·licita la conciliació familiar. 
 
La Coordinació Acadèmica informa que la conciliació familiar no està 
recollida en els criteris de POA i quan es rep una sol·licitud de reducció de 
jornada s’analitza si és possible concedir-la en funció de les necessitats 
acadèmiques. Pel que fa a la compactació de jornada, indica que cal tenir 
en compte si es pot concedir en funció de l’assignatura. 
 
Gerència manifesta la conveniència de sol·licitar la conciliació familiar abans 
de l’elaboració del POA per tal de facilitar l’organització acadèmica. Indica 
que les reduccions i compactacions de jornada no generen un dret adquirit. 
 
Es planteja la necessitat de regular la conciliació familiar del personal 
docent i de suport a la docència per escrit i garantir la transparència.  
 
S’acorda regular aquest tema en els criteris d’elaboració del POA 2020-21. 
Pel que fa al curs acadèmic 2019-20 s’analitzaran les peticions rebudes i es 
valorarà si es poden acceptar o no. 
 
Tot seguit, la Secció Sindical de CCOO demana informació en relació als 
criteris d’elaboració del POA 2019-20. En concret, respecte al canvi de 
criteri en l’antiguitat per assignar la lectivitat. Considera que d’acord amb el 
que estableix l’OLA s’ha d’aplicar l’antiguitat des de la interinitat fins a 
provisió i no l’antiguitat acumulada per serveis prestats. Demana que es faci 
constar el que diu l’OLA al respecte.  
 
La Coordinació Acadèmica expressa que s’han aplicat els mateixos criteris 
que l’any passat. En l’assignació lectiva es prioritza en primer lloc al 
personal fix, després al personal interí fins a provisió i davant d’un mateix 
perfil segons l’antiguitat acumulada. 
 
La Secció Sindical d’UGT observa que no s’aplica el mateix criteri a totes 
les escoles. És partidària d’aplicar l’antiguitat acumulada des de l’inici de la 
prestació de serveis i no pas des de l’interinatge. 
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Gerència indica que s’ha d’aplicar el que estableix l’OLA i observa que el 
que estableix respecte a l’assignació lectiva en funció de l’antiguitat és 
interpretable, ja que es pot interpretar que fa referència a l’antiguitat 
acumulada o des de la interinitat fins a provisió. Darrerament per a 
l’assignació de la lectivitat s’havia interpretat l’aplicació de l’antiguitat des de 
la interinitat fins a provisió i a partir del curs 2019/20 es proposa interpretar 
que aquesta aplicació sigui de l’antiguitat acumulada. L’objectiu del canvi de 
criteri és beneficiar a la major part d’empleats/ades. Expressa la necessitat 
d’arribar a un consens i proposa convocar una reunió ad hoc per tractar 
aquest tema amb la representació sindical i la Coordinació Acadèmica. 

 
4. POA 2019-20, estat de la qüestió. Greu afectació a la plantilla, ERO... 

 
La Secció Sindical de CCOO demana informació sobre l’eliminació de 
l’itinerari de flamenc de l’EESA/CPD i pregunta si en el POA 2019-20 està 
prevista una reducció d’hores del col·lectiu d’instrumentistes.  
 

La Coordinació Acadèmica comunica que s’han reestructurat les hores 
lectives del CPD, d’acord amb el decret autonòmic que estableix les 
mateixes hores per a totes les especialitats. Aquesta reorganització pot 
comportar una reducció de les hores de suport a la docència.  
Pel que fa a l’eliminació de l’itinerari de flamenc, s’ha seguit les indicacions 
del Departament d’Ensenyament i de la Inspecció, prenent com a referència 
el que es fa a l’estat espanyol, on hi ha una especialitat mixta única 
d’espanyol i flamenc. Es remet a la potestat i autonomia de la Direcció de 
l’escola. 

 
Gerència manifesta que es tracta d’una reorganització acadèmica 
competència de la Direcció General de l’IT. S’han seguit les indicacions del 
Departament d’Ensenyament, atenent al criteri de la Direcció de l’escola, que 
ha estat validada per la Direcció General de l’IT. 
 
La Secció Sindical d’UGT demana disposar de dades per analitzar l’afectació 
que comportarà la reestructuració dels ensenyaments de l’EESA/CPD 
plantejada. 

 
8. Jornades que superen l’arc horari, o falta d’horari per dinar 

 
La Secció Sindical d’UGT posa de manifesta la problemàtica existent en 
relació als arcs horaris del personal de suport a la docència que treballa a 
l’ESAD i CPD, el qual sovint no disposa de suficient temps per dinar. 
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La Secció Sindical de CCOO fa referència al que estableix l’OLA al 
respecte. 
 
La Coordinació Acadèmica explica que els canvis en els espais han produït 
canvis en els horaris. Li consta un cas afectat que s’està analitzant. 
 
Gerència indica que es tracta d’un problema organitzatiu. La prioritat són 
l’alumnat i l’activitat docent però també cal tenir en compte els arcs horaris 
del personal docent i de suport a la docència. Proposa que entre torns hi 
hagi com a mínim 1 hora i es tingui en compte al fer els horaris i en cas que 
aquests es modifiquin es respectin els arcs horaris. 

 
2. Complement NT: implementació, informació pendent 

 
Gerència informa que s’ha tramitat el decret que aprova la relació definitiva 
de personal docent i de suport a la docència susceptible del reconeixement 
del dret al complement de carrera “NT”, en el que s’ha incorporat al personal 
docent de l’itinerari de Càtedra que reuneix els requisits. 
 
La Secció Sindical d’UGT reclama l’estudi econòmic que va sol·licitar a 
l’anterior reunió, en relació al que suposaria haver convocat les 
convocatòries CPD i CPI 2011-2015. 
 
Gerència insisteix que aquest estudi és laboriós i en donarà trasllat al més 
aviat possible.  
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical d’UGT, Gerència indica que per 
procedir a fer el pagament del complement cal prèviament que el decret 
esmentat hagi estat signat i s’hagi publicat la llista definitiva de personal 
docent i de suport a la docència susceptible del reconeixement del dret al 
complement de carrera “NT”. La previsió es que es pagui amb la nòmina de 
març. Recorda que estava previst en el Pressupost 2018 i s’incorporarà al 
Pressupost 2019. Informa que s’ha demanat una ampliació del pressupost 
per fer-hi front. 
 

A continuació, s’acorda tractar el punt 9 de l’ordre del dia per estar relacionat 
amb el Pressupost. 
 
9. Informació del Pressupost de l’Institut del Teatre 

 
Gerència informa que els acords aprovats pel Ple de la Diputació de 
Barcelona, en data 20 de desembre de 2018, que suposen millores socials, 
comporten un impacte important en el Pressupost 2019 i està previst que el 



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

 

 5/6

Ple de la Corporació aprovi el dia 28 de febrer de 2019 una incorporació de 
crèdit extraordinari per poder fer-hi front. Tot seguit, informa de les 
modificacions introduïdes en el Pressupost 2019. 
 
Davant del manifestat per la Secció Sindical de CCOO, Gerència consultarà 
a la Diputació de Barcelona si s’ha modificat l’acord relatiu a l’ajut social pel 
que fa al criteri de l’edat dels fills/es. 

 
3. PAMO: Llistat d’admesos, calendari, ... 

 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
que, d’acord amb la normativa vigent, el llistat d’aspirants admesos i 
exclosos s’ha d’aprovar amb la composició dels Tribunals de selecció i les 
dates d’inici de les proves. Està previst tramitar en breu el decret 
corresponent. Es remet a la complexitat que comporta l’organització de les 
proves atès que depèn de diferents factors: disponibilitat d’espais, 
compatibilitat amb altres activitats de l’Institut del Teatre, etc. La previsió és 
que les proves s’iniciïn al mes de maig/juny. 
 

6. Informació sindical: permisos... 
 
Davant del requeriment de la Secció Sindical de CCOO, Gerència indica 
que revisarà la informació pendent de comunicar a la representació sindical 
de l’IT i en donarà trasllat al més aviat possible.  
 

7. Informàtica: contractació d’empreses 
 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa de 
la nova vacant generada a la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals atès que un 
empleat ha sol·licitat una llicència sense retribució de 6 mesos. Es tracta 
d’una situació sobrevinguda que té un impacte a la unitat. Donada la 
impossibilitat de cobrir les vacants actuals atès que la Diputació de 
Barcelona no disposa de borses de treball de personal informàtic, no pot 
garantir que es pugui respectar el compromís adquirit amb la representació 
sindical de l’IT de no contractar cap servei informàtic extern. Recorda que el 
servei que presta aquesta unitat és un servei estratègic per l’IT i existeixen 
molts projectes en marxa. 
 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, Gerència informa 
del procés de licitació i de l’adjudicació del contracte del "Subministrament i 
instal·lació de la nova infraestructura WIFI de l'Institut del Teatre".  
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8. Torn obert de paraula 
 

 La Secció Sindical de CCOO es remet a l’acord relatiu a la percepció 
d’indemnitzacions per part dels docents i del personal de suport a la 
docència de l’Institut del Teatre en concepte de locomoció per al 
desplaçament entre els diverses seus de l’organisme per raons de 
docència. Pregunta pel pagament de l’ajut amb efectes retroactius.  
 
Gerència indica que aquestes indemnitzacions s’estan pagant des de l’1 
de setembre de 2018 i consultarà l’estat del pagament amb efectes 
retroactius. 

 
 La Secció Sindical d’UGT demana que es convoqui la Comissió Tècnica 

de Carrera. 
 
La Secció Sindical de CCOO proposa que es reuneixi a l’abril. 
 
Gerència indica que calendaritzarà les reunions d’aquest comissió.  
 

 Es modifiquen les dates de la reunió informativa i del CSSIT previstes el 
dia 15 de març. Gerència proposarà nova data. 
 

 
Barcelona, 12 d’abril de 2019 
 


