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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 23/07/20 
Horari: 13.10-14.15 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 
Sra. Montserrat Lloret Roca, 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. 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 
 
S’excusen: 
 
Sra. Magdalena Puyo, Directora de l’Institut del Teatre 
Sra. Núria Irene Plana, Coordinadora Acadèmica de l’Institut del Teatre 
Sr. Cosme Gómez, 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 29 de 

juny de 2020 
 
S’aprova l’acta i document d’acords assolits a la sessió del dia 29.06.20. 

 
2. Pressupost 2021: informació 

 
Davant de la demanda de la Secció Sindical de CCOO, la representació de 
l’Institut del Teatre informa que encara no es disposa des les instruccions 
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de la Diputació de Barcelona per elaborar el pressupost 2021. Es mantindrà 
informada a la representació sindical de l’Institut del Teatre. 

 
3. CPD/CPI : calendari negociacions 

 
D’acord amb la petició de la Secció Sindical de CCOO, la representació de 
l’Institut del Teatre indica que proposarà una data a finals de setembre o 
principis d’octubre per a convocar una reunió per reprendre aquest tema. 

 
4. Curs 20/21: mesures organitzatives previstes 

 
Davant de la petició de la Secció Sindical de CCOO, la representació de 
l’Institut del Teatre explica les mesures previstes per a l’inici del curs. Es 
remet a la informació facilitada a 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. Explica que la previsió és reobrir les tres seus l’1 de setembre si les 
condicions de la COVID-19 ho permeten. Recorda que actualment, d’acord 
amb el protocol de la Corporació, la prioritat és el treball no presencial. 
Aquest protocol és vigent fins el 14 de setembre i caldrà veure el que 
s’estableix a partir del 15 de setembre. Explica que s’està treballant amb 
diverses hipòtesis per tal de fer front a les possibles situacions que es 
puguin donar en un futur. En aquest sentit, s’està fent una inversió digital 
per a preparar l’Institut del Teatre per a possibles necessitats de teletreball i 
la docència on-line. 
 

5. POA 20-21, sistema de reajustament/ compensacions, informació del 
reajustament aplicat el curs passat 2019.20 

 
Davant del manifestat per la Secció Sindical d’UGT, pel que fa a la 
importància de portar un control dels reajustaments de POA i de regular 
aquest tema, la representació de l’Institut del Teatre indica que l’OLA actual 
no ho regula i no existeix cap normativa que ho reculli. Es podria fer constar 
en el NOLA. Traslladarà el plantejat a la Coordinació Acadèmica. 

 
6. Docents pendents i convidats del segon semestre del curs 2019-20, 

estat de qüestió 
 

Davant de la consulta de la Secció Sindical d’UGT, la representació de 
l’Institut del Teatre explica que l’Institut del Teatre disposa d’un pressupost 
general que cobreix les necessitats de l’organisme en conjunt. S’analitzarà 
si existeix un diferencial entre les contractacions realitzades i les que no 
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s’han pogut fer durant el segon semestre del curs 2019-20 a causa de la 
situació de la COVID-19 i s’invertirà on es consideri més necessari. 
 

7. Informació sobre la possibilitat d'ampliació de la plantilla de docents 
d'ESO i Batxillerat per ràtio d'alumnes 

 
Davant de la demanda d’informació de la Secció Sindical d’UGT, la 
representació de l’Institut del Teatre explica que les ràtios a l’ESO i 
Batxillerat es mantenen i informa de l’afectació en les ràtios del CPD i dels 
ensenyaments superiors. 
 

8. Manual d'acollida docent i suport a la docència pendent d'enviar-nos 
 

En resposta al requeriment de la Secció Sindical d’UGT, la representació de 
l’Institut del Teatre indica que aquest document està pendent de revisió. 
  
S’acorda enviar l’esborrany del Manual d’acollida a la representació sindical 
de l’Institut del Teatre per tal que facin les aportacions que considerin 
pertinents i posteriorment s’enviarà a l’Oficina de prevenció de la Corporació 
per a la seva validació.  
 

9. Previsions d'obertura de les diferents seus de l’IT pel curs vinent 
 

Davant de la consulta de la Secció Sindical d’UGT, la representació de 
l’Institut del Teatre informa que està previst reobrir les tres seus l’1 de 
setembre sempre que la situació de la COVID-19 ho permeti.  
 

10. Torn obert de paraula 
 
 D’acord amb la consulta de la Secció Sindical d’UGT, la representació de 

l’Institut del Teatre informa que els portàtils que s’han comprat està 
previst repartir-los abans que acabi el mes de juliol. S’estan configurant 
amb un nou sistema que permet connectar-se des de qualsevol lloc a 
l’espai personal de l’empleat/ada i es tindrà accés a la configuració 
personal. A mesura que es vagin lliurant aquests portàtils s’aniran 
retirant les torres actuals. 

 

 Davant de la pregunta de la Secció Sindical d’UGT, la representació de 
l’Institut del Teatre indica que no li consta cap reducció del pressupost 
2021. Com ha dit anteriorment, encara no es disposa de les instruccions 
per a l’elaboració del pressupost 2021.  
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 La Secció Sindical d’UGT posa de manifest la necessitat de regular les 
condicions del teletreball i proposa enviar unes indicacions bàsiques al 
respecte a nivell intern.  
 
La representació de l’Institut del Teatre indica que està previst que el 
govern reguli el teletreball. Li consta que la representació sindical a la 
Diputació de Barcelona també estava fent una demanda en aquest sentit. 
Proposa esperar a veure què fa la Corporació al respecte. Consultarà a la 
Corporació l’estat d’elaboració d’aquest protocol i el seu àmbit d’aplicació. 
Proposa tractar aquest tema a la propera reunió. 

 
 
Barcelona, 18 de setembre de 2020 


