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A C T A 

 
 
 

Corresponent a la sessió del Consell General de 
l’Organisme Autònom “Institut del Teatre” 

 
 
 
Data:  28 de novembre de 2016 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament: 12:30 hores  
Hora finalització: 13:10 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Presidenta: 
 
 Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès 
 
 
Vicepresident: 
 
 Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
 
 
Vocals: 
 

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. Marta Gómez Acin 
 
 
Delegat de Secretaria al Consell: 
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Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
S’excusen: 
 

Sr. Xavier Boltaina i Bosch 
Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella 
 

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

1. Lectura i aprovacióen el seu cas, de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 16 de març de 2016. 
2. Donar compte de totes les resolucions dels òrgans unipersonals i dels acords dels òrgans col·legiats. 
3. Donar compte dels convenis subscrits entre l’Institut del Teatre i altres Institucions.  

a. Aprovats per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
b. Aprovats per la Direcció General de l’Institut del Teatre per delegació. 

4. Dictamen que proposa informar favorablement i elevar al Ple de la Diputació de Barcelona el projecte del 
pressupost per a l'any 2017 de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, que inclou les bases d’execució, 
juntament amb la Relació de Llocs de Treball i Plantilla de l’Institut del Teatre.  

5. Informe de la Direcció General/Gerència de l’Institut del Teatre 
6. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
La Presidenta dóna la benvinguda als assistents i, tot seguit, s’inicia el desenvolupament 
dels punts que conformen l’ordre del dia fixat per avui. 
 
 
1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 
16 de març de 2016. 
 
En haver-se posat a disposició dels membre del Consell General una còpia de l’acta de la 
sessió anterior de 16 de març de 2016 amb la convocatòria de la sessió, es dóna per 
llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva aprovació. 
 
 
La Presidenta del Consell General demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-
se’n cap ni emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el 
dia 16 de març de 2016 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els presents. 
 
 
2. Donar compte de totes les resolucions dels òrgans unipersonals i dels acords 
dels òrgans col·legiats. 
 
La Presidenta, es remet a la documentació prèvia lliurada per tal de donar compte al 
Consell General de les resolucions dels òrgans unipersonals relatives al període comprés 
entre la present i l’anterior sessió: 
 
● Decrets registrats amb els números 213 i 1414 corresponents a l’any 2016. 
● Acords de les sessions de Junta de Govern de 16 de març, 20 d’abril, 18 de maig, 15 

de juny, 20 de juliol, 21 de setembre i 19 d’octubre, relacionats a continuació: 
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Entitat Número  Data doc. Descripció Òrgan 

 

Institut del Teatre 20   16/03/2016   Aprovació de la memòria de gestió de l'exercici 
2015 de l'Institut del Teatre.  

 
 

 

Institut del Teatre 21   16/03/2016   Donar compte de la liquidació del pressupost 
corresponent a l'exercici 2015 de l'Organisme 
Autònom "Institut del Teatre!. 

 

 

      
 
Documents associats:   

          Decret:    Àrea de Presidència - 1569 - 2016  

 

   Institut del Teatre 35   16/03/2016   Ratificar el decret núm. 108/2016 "Convalidar 
l'aprovació del conveni entre l'Institut Barcelona 
Esports i l'Institut del Teatre per a la participació 
en el programa "Dansa Ara" activitat de 
presentació de l'oferta educativa de dansa a les 
escoles de primària de la ciutat de Barcelona. 
Curs 2015/16 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Decret:    Institut del Teatre - 108 - 2016 (INSTITUT BARCELONA 
ESPORTS)  

 

   Institut del Teatre 36   16/03/2016   Autoritzar la formalització del conveni de 
Patrocini per a l'elaboració Volum VI de la 
col·lecció "Cos de Lletra" i aprovar la minuta de 
conveni. (CONSORCI MERCAT DE LES 
FLORS) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 179 - 2016 (CONSORCI MERCAT 
DE LES FLORS)  

 

   Institut del Teatre 37   16/03/2016   Aprovació de l'addenda I al conveni de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre i la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament de Presidència per a l'organització 
d'una exposició sobre les grans actrius del 
teatre català. (GENERALITAT DE CATALUNYA) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 18 - 2015  
    Conveni: Institut del Teatre - 180 - 2016 (GENERALITAT DE 
CATALUNYA)  

 

   Institut del Teatre 38   16/03/2016   Aprovació de la convocatòria de les Beques per 
a la formació i el perfeccionament dels graduats 
de l'Institut del Teatre per a l'any 2016 (Beques 
de Perfeccionament) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Decret:    Institut del Teatre - 405 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 611 - 2016  

 

   Institut del Teatre 39   16/03/2016   Aprovació de la convocatòria per a la 
concessió, en règim de concurrència 
competitiva, del Premi Adrià Gual de l'institut del 
Teatre 2016 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Decret:    Institut del Teatre - 1122 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 1415 - 2016  
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Institut del Teatre 40   16/03/2016   Aprovació del procediment per a l'admissió als 
ensenyaments de Tècniques de les Arts de 
l'Espectacle de l'Institut del Teatre per al curs 
2016-2017 i els criteris per a l'avaluació dels 
preinscrits als estudis de tècniques de les arts 
de l'espectacle. 

 

    

 

   Institut del Teatre 41   16/03/2016   Aprova la segona edició del "Curs de 
Psicodrama i Arts Escèniques" com a títol propi 
de l'institut del Teatre per al curs acadèmic 
2015-16 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Diligència:     Institut del Teatre - 41 - 2016  

 

   Institut del Teatre 42   16/03/2016   Aprovar la segona edició del "Curs de Postgrau 
en Moviment i Educació" com a títol propi de 
l'Institut del Teatre per al curs acadèmic 2016-17 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Decret:    Institut del Teatre - 1125 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 1127 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 1367 - 2016  

 

   Institut del Teatre 43   16/03/2016   Aprovar la cinquena edició del "Curs de 
Postgrau en Teatre i Educació" com a títol propi 
de l'institut del Teatre per al curs acadèmic 
2016-17 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Decret:    Institut del Teatre - 1304 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 1285 - 2016  

 

   Institut del Teatre 44   16/03/2016   Aprovar el "Seminari Teatre de l'Oprimit 
d'Augusto Boal" com a títol propi de l'Institut del 
Teatre per al curs acadèmic 2015-16 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Diligència:     Institut del Teatre - 44 - 2016  

 

   Institut del Teatre 45   16/03/2016   Autorització per a la realització d'un Curs de 
formació continuada per a tècnics de teatres 
municipals "Introducció al so l'espectacle en viu" 
sol·licitat per l'Oficina de Difusió Artística de la 
Diputació de Barcelona. 

 

    

 

   Institut del Teatre 46   16/03/2016   Aprovació de l'oferta de places de les escoles 
de l'institut del Teatre (ESAD, CSD, EESA/CPD i 
ESTAE) per al curs acadèmic 2016-2017 

 

    

 

   Institut del Teatre 64   20/04/2016   Adjudicació de l'expedient de contractació 
relatiu a l'Acord marc per a la selecció d'un 
màxim de tres (3) empreses per a la prestació 
de serveis d'agència de viatges". Procediment 
obert. Pluralitat de criteris. (ATLANTA AGENCIA 
DE VIAJES SA, JULIA CENTRAL DE VIAJES 
SA, VIAJES BARCELO SL, VIAJES EL CORTE 
INGLES SA, VIATGES ALEMANY SA) 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 191 - 2015  

 

   Institut del Teatre 65   20/04/2016   Aprovació de la pròrroga de la contractació 
centralitzada dels serveis de telecomunicacions 
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(veu, mòbil i dades) que dugui a terme 
LOCALRET (LOCALRET, CONSORCIO 
LOCAL) 

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 124 - 2016 (LOCALRET, 
CONSORCIO LOCAL)  

 

   Institut del Teatre 66   20/04/2016   Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Institut del Teatre i l'Organisme Autònom 
Municipal Centre Cultural Sant Cugat per a la 
participació de l'alumnat de les escoles en el 
projecte "Dansa Solidària". Edició 2016 (ORG. 
AUT. MPAL. CENTRE CULT. ST. CU) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 21 - 2015  
    Conveni: Institut del Teatre - 282 - 2016 (ORG. AUT. MPAL. 
CENTRE CULT. ST. CU)  

 

   Institut del Teatre 67   20/04/2016   Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Institut del Teatre i Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) per al foment de les 
conductes cíviques en el marc del transport 
ferroviari. (FERROCARRILS GENERALITAT 
CAT) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 281 - 2016 (FERROCARRILS 
GENERALITAT CAT)  
    Decret:    Institut del Teatre - 782 - 2016 (LES BIANCHIS)  

 

   Institut del Teatre 68   20/04/2016   Aprovació de la modificació de la despesa 
derivada del "Curs de Prevenció de Riscos 
Laborals on line per a tècnics de l'espectacle" de 
l'Institut del Teatre (edició 2016) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 7 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 633 - 2016  

 

   Institut del Teatre 69   20/04/2016   Aprovació de la convocatòria de les Beques per 
a Projectes d'Arts Escèniques Aplicades dels 
estudiants de l'Institut del Teatre per a l'any 
2016 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Decret:    Institut del Teatre - 475 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 612 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 815 - 2016  

 

   Institut del Teatre 70   20/04/2016   Aprovació de la convocatòria per a la concessió 
d'ajuts econòmics de l'Institut del Teatre per al 
curs acadèmic 2015-2016 

 

    

 

   Institut del Teatre 71   20/04/2016   Delegació parcial de competències de la Junta 
de Govern a favor de la Direcció General en 
matèria de convenis específics amb persones i 
entitats, públiques o privades, sense contingut 
econòmic o de quantia que no ultrapassi els 
50.000¿ 

 

    

 

   Institut del Teatre 72   18/05/2016   Aprovació de l'expedient de contractació del 
"Servei de suport al muntatge i desmuntatge 
escènic i servei de funció de les activitats 
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programades als espais escènics de l'Institut del 
Teatre". Procediment obert. 

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 94 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 1167 - 2016  

 

   Institut del Teatre 73   18/05/2016   Rectificació d'error material en l'aprovació de la 
pròrroga de la contractació centralitzada dels 
serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades) que dugui a terme LOCALRET 
(LOCALRET, CONSORCIO LOCAL) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 21 - 2015  
    Acord:     Institut del Teatre - 124 - 2016 (LOCALRET, 
CONSORCIO LOCAL)  

 

   Institut del Teatre 74   18/05/2016   Creació de l'Escola Internacional d'Arts 
Escèniques de Barcelona 

 
    

      
 
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 570 - 2016  

 

   Institut del Teatre 75   18/05/2016   Aprovació del conveni tipus específic bilateral 
per a l'intercanvi d'estudiants de diferents 
centres d'ensenyaments superiors de l'Institut 
del Teatre. 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 740 - 2016  

 

   Institut del Teatre 76   18/05/2016   Aprovació del "Curs Juliol en Dansa: 
ENDANSA'IT" de l'Institut del Teatre. 

 
    

 

   Institut del Teatre 77   18/05/2016   Aprovar el "Seminari d'Arts Escèniques 
aplicades al fenomen de la Gentrificació a 
Barcelona: A qui pertany la ciutat?" 

 

    

 

   Institut del Teatre 78   18/05/2016   Aprovar el "Curs d'acompanyament musical del 
moviment en les arts escèniques" de l'Institut del 
Teatre 

 

    

 

   Institut del Teatre 79   18/05/2016   Informar i elevar a l'òrgan competent de la 
Diputació de Barcelona la modificació de la tarifa 
de taxes i preus públics de l'Institut del Teatre. 

 

    

 

   Institut del Teatre 80   18/05/2016   Proposta de modificació parcial de plantilla i de 
la Relació de llocs de treball de l'Institut del 
Teatre 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Àrea de Presidència - 140 - 2016 (DIPUTACIO DE 
BARCELONA)  
    Decret:    Institut del Teatre - 1115 - 2016  

 

   Institut del Teatre 94   15/06/2016   Esmena d'error. Aprovació. Procediment obert. 
Pluralitat de criteris "Servei de suport al 
muntatge i desmuntatge escènic i servei de 
funció de les activitats programades als espais 
escènics de l'Institut del Teatre" 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 72 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 1167 - 2016  

 

   Institut del Teatre 95   15/06/2016   Aprovació del conveni marc de col·laboració  
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entre l'Institut del Teatre i l'Institut d'Humanitats 
de Barcelona (INST. D'HUMANITATS DE BCN) 

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 640 - 2016 (INST. D'HUMANITATS 
DE BCN)  

 

   Institut del Teatre 96   15/06/2016   (inventari) Aprovació de l'expedient per a la 
donació del fons de l'actriu i directora teatral 
Rosa Novell a l'Institut del Teatre 

 

    

 

   Institut del Teatre 97   15/06/2016   Modificació de la composició de la Comissió de 
Gestió de la formació de l'Institut del Teatre 

 
    

      
 
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 187 - 2014  

 

   Institut del Teatre 98   15/06/2016   Aprovació de la convocatòria del Premi de 
Dansa 2016 de l'Institut de Teatre 

 
    

      
 
Documents associats:      

      

    Conveni: Institut del Teatre - 672 - 2016 (AS. CULT. ACTIVITATS 
COREOGRAFIQUES, AS. PROFESIONALS DE LA DANSA DE 
CAT, CONSORCI MERCAT DE LES FLORS, FUND. CULT. PRIV. 
CAIXA DE TERRASSA, INST. DE CULTURA DE BARCELONA, N54 
PRODUCCIONES SL, ORG. AUT. MPAL. CENTRE CULT. ST. CU)  
    Decret:    Institut del Teatre - 898 - 2016 (AS. CULT. ACTIVITATS 
COREOGRAFIQUES, AS. PROFESIONALS DE LA DANSA DE 
CAT, CONSORCI MERCAT DE LES FLORS, FUND. CULT. PRIV. 
CAIXA DE TERRASSA, INST. DE CULTURA DE BARCELONA, N54 
PRODUCCIONES SL, ORG. AUT. MPAL. CENTRE CULT. ST. CU)  
    Decret:    Institut del Teatre - 1197 - 2016  

 

   Institut del Teatre 99   15/06/2016   Adhesió al conveni marc de col·laboració 
formalitzat, en data 22 d'octubre de 2006, entre 
el Departament de governació i Administracions 
Públiques, en nom de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. el Consorci Localret, 
l'ajuntament de Barcelona i el Consorci 
Administració Oberta Electrònica de Catalunya 
per a l'impuls i el desenvolupament de la 
interoperabilitat dels sistemes d'informació de 
les administracions catalanes. 

 

    

 

   Institut del Teatre 100   15/06/2016   Aprovació del Pla d'Ordenació Acadèmica de 
l'Institut del Teatre, integrat per diverses escoles 
i centres per al curs 2016/2017, així com el seu 
cost econòmic 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 27 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 852 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 1240 - 2016  

 

   Institut del Teatre 116   20/07/2016   Autoritzar la pròrroga de la contractació 
conjunta amb la Diputació de Barcelona del 
"Subministrament d'energia elèctrica en 
diferents edificis i recintes de la Diputació de 
Barcelona, organismes públics dependents i 
consorcis participats" 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Decret:    Institut del Teatre - 441 - 2015  
    Acord:     Institut del Teatre - 106 - 2015  

 

   Institut del Teatre 117   20/07/2016   Aprovació del conveni de col·laboració entre la  
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Universitat Politècnica de Catalunya, la 
Fundació Politècnica de Catalunya i l'Institut del 
Teatre , per a la participació conjunta en la 
formació de tècniques de les arts de l'espectacle 
durant el curs 2016-2017. (FUND. UNIVERS. 
POLITECNICA DE CATAL, UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE CATALUNY) 

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 622 - 2016 (FUND. UNIVERS. 
POLITECNICA DE CATAL, UNIVERSITAT POLITECNICA DE 
CATALUNY)  

 

   Institut del Teatre 118   20/07/2016   Aprovar el preu públic del curs "El Sigiloso 
Conjuro de lo Salvaje", en el marc de les 
activitats de les Aules Obertes de Disseny 
Escènic 2016-2017 i les seves despeses. 

 

    

 

   Institut del Teatre 119   20/07/2016   Aprovació del protocol de gestió del Portal de 
Transparència de l'institut del Teatre 

 
    

 

   Institut del Teatre 120   20/07/2016   Aprovació de les pautes d'actuació comunes en 
l'àmbit de l'Institut del Teatre en aplicació de la 
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor, posteriorment 
modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, 
de modificació del sistema de protecció a la 
infància i a l'adolescència. 

 

    

 

   Institut del Teatre 121   20/07/2016   Aprovació de la instrucció per a la regulació de 
les activitats docents no reglades de l'Institut del 
Teatre. 

 

    

 

   Institut del Teatre 122   21/09/2016   Ratificar el decret 798/16 "Modificació del "Curs 
Juliol en Dansa: ENDANSA'IT" de l'Institut del 
Teatre" 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 798 - 2016  

 

   Institut del Teatre 123   21/09/2016   Aprovar la contractació conjunta amb la 
Diputació de Barcelona del "Subministrament de 
gas natural en diferents edificis de la Diputació 
de Barcelona i d'altres entitats integrades en el 
seu sector públic" 

 

    

 

   Institut del Teatre 124   21/09/2016   Modificació de la despesa aprovada per a la 
pròrroga de la contractació centralitzada dels 
serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades) que dugui a terme LOCALRET 
(LOCALRET, CONSORCIO LOCAL) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      

    Acord:     Institut del Teatre - 65 - 2016 (LOCALRET, CONSORCIO 
LOCAL)  
    Acord:     Institut del Teatre - 73 - 2016 (LOCALRET, CONSORCIO 
LOCAL)  

 

   Institut del Teatre 125   21/09/2016   Aprovació del conveni marc de col·laboració 
entre l'Institut del Teatre i l'École Nationale 
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 
(ENSATT) 

 

    

      
 
Documents associats:      
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          Conveni: Institut del Teatre - 818 - 2016  

 

   Institut del Teatre 126   21/09/2016   Aprovació del conveni marc de col·laboració 
entre l'Institut del Teatre i la Universitat de 
Colima (Mèxic) 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Conveni: Institut del Teatre - 819 - 2016  

 

   Institut del Teatre 127   21/09/2016   Aprovar el preu públic de la segona edició del 
curs "Arts Escèniques i Psicodrama" per al curs 
2016-2017 i les seves despeses 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 789 - 2016  

 

   Institut del Teatre 128   21/09/2016   Modificació 07/2016 del pressupost de l'Institut 
del Teatre corresponent a l'exercici 2016 per 
Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit 
amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria. 

 

    

      
 
Documents associats:      

      

    Decret:    Àrea d'Hisenda i Recursos Interns - 6972 - 2012  
    Decret:    Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. - 4577 - 2015  
    Decret:    Àrea de Presidència - 1569 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 341 - 2016  

 

   Institut del Teatre 136   19/10/2016   Ratificar el decret 1167/2016: "Adjudicació del 
contracte del Servei de suport al muntatge i 
desmuntatge escènic i servei de funció de les 
activitats programades als espais escènics de 
l'Institut del Teatre" 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 1167 - 2016  

 

   Institut del Teatre 137   19/10/2016   Aprovació de la liquidació i devolució de la 
garantia definitiva del contracte relatiu a les 
obres de la "Reforma d'instal·lacions dels espais 
del MAE (Museu de les Arts Escèniques) de 
l'Institut del Teatre" 

 

    

      
 
Documents associats:      

      

    Decret:    Institut del Teatre - 955 - 2013  
    Decret:    Institut del Teatre - 1015 - 2013  
    Acord:     Institut del Teatre - 102 - 2013  
    Acord:     Institut del Teatre - 123 - 2013  
    Decret:    Institut del Teatre - 123 - 2014  
    Decret:    Institut del Teatre - 476 - 2014  
    Decret:    Institut del Teatre - 553 - 2014 (PACI ENGINYERS SL)  
    Acord:     Institut del Teatre - 15 - 2015  
    Decret:    Institut del Teatre - 535 - 2015  
    Acord:     Institut del Teatre - 127 - 2015  
    Acord:     Institut del Teatre - 171 - 2015  

 

   Institut del Teatre 138   19/10/2016   Aprovació del conveni marc de col·laboració 
entre l'Institut del Teatre i la Societat General de 
Autors i Editors (SGAE) (SOC. GENERAL 
D'AUTORS I EDITORS) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 960 - 2016 (SOC. GENERAL 
D'AUTORS I EDITORS)  

 

   Institut del Teatre 139   19/10/2016   Aprovar el preu públic dels cursos derivats de la 
Formació de Dansa en Xarxa en les tres 
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especialitats: "Curs de formació en Xarxa 
Clàssica", "Curs de formació en Xarxa 
Contemporània" i "Curs de formació en Xarxa 
Espanyola" de l'Institut del Teatre per al curs 
2016-2017. 

      
 
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 1053 - 2016  

 

   Institut del Teatre 140   19/10/2016   Aprovar el preu públic del curs "Vine i Balla"  
    

      
 
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 1052 - 2016  

 

   Institut del Teatre 141   19/10/2016   Informar i elevar a l'òrgan competent de la 
Diputació de Barcelona la modificació de la tarifa 
de taxes i preus públics de l'Organisme 
Autònom Institut del Teatre 

 

    

 

    
 
El Consell General se’n dóna per assabentat. 
 
 
3. Donar compte dels convenis subscrits entre l’Institut del Teatre i altes 

Institucions.  
 
La Presidenta dona la paraula a la Directora General, Sra. Magda Puyo, dóna compte de 
la relació dels convenis subscrits entre l’Institut del Teatre i altres institucions, els quals es 
relacionen a continuació:  
 
A.- Aprovats per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre: 
 
JUNTA DE GOVERN DE 16 DE MARÇ DE 2016 
 

 Aprovació del conveni entre l’Institut Barcelona Esports i l’Institut del Teatre, per a la 
participació en el programa Dansa Ara, presentació de l’oferta educativa de dansa a 
les escoles de primària de la ciutat de Barcelona. Curs 2015/16. (núm. registre 
108/2016) 

 Dictamen que proposa autoritzar la formalització del conveni de patrocini per a 
l’elaboració del volum VI de la col•lecció “Cos de Lletra” i aprovar la minuta de conveni 
amb el Consorci Mercat de les Flors. 

 Dictamen que proposa aprovar l’addenda I al conveni de col•laboració entre l’Institut 
del Teatre i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Presidència per 
a l’organització d’una exposició sobre les grans actrius del teatre català. 

 
 
JUNTA DE GOVERN DE 20 D’ABRIL DE 2016 
 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat per a la participació de 
l’alumnat de les escoles en el projecte “Dansa Solidària”. Edició 2016. 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per al forment de les conductes 
cíviques en el marc del transport ferroviari. 
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JUNTA DE GOVERN DE 18 DE MAIG DE 2016 
 

 Dictamen que proposa aprovar conveni tipus específic bilateral per a l’intercanvi 
d’estudiants de diferents centres d’ensenyaments superiors de l’Institut del Teatre.  

 
 
JUNTA DE GOVERN DE 15 DE JUNY DE 2016 
 

 Dictamen que proposa l’aprovació del conveni marc de col•laboració entre l’Institut del 
Teatre i l'Institut d’Humanitats de Barcelona.  

 Dictamen que proposa aprova el contracte de donació del fons de l’actriu i directora 
teatral Rosa Novell a l’Institut del Teatre. 

 Dictamen que proposa aprovar l’adhesió al conveni marc de col•laboració formalitzat, 
en data 22 d’octubre de 2006, entre el Departament de Governació i Administracions 
Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci 
Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes 
d’informació de les administracions catalanes.  

 
 
JUNTA DE GOVERN DE 20 DE JULIOL DE 2016 
 
 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre la Universitat 
Politècnica de Catalunya, la Fundació Politècnica de Catalunya i l'Institut del Teatre 
per a la participació conjunta en la formació de tècniques de les arts de l’espectacle 
durant el curs 2016-2017.  

 
 
JUNTA DE GOVERN DE 21 DE SETEMBRE DE 2016 
 

 Dictamen que proposa aprovar del conveni marc de col•laboració entre l’Institut del 
Teatre i l’École Nationale Supérieure Des Arts Et Techiniques Du Théâtre.  

 Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del 
Teatre i la Universidad de Colimba (Mèxic).  

 
 
JUNTA DE GOVERN DE 19 D’OCTUBRE DE 2016 
 

 Dictamen que proposa aprovar del conveni marc de col•laboració entre l’Institut del 
Teatre i la Societat General d’autors i editors (SGAE). 

 
 
B.- Aprovats per la Direcció General de l’Institut del Teatre per delegació: 
 
ABRIL 
 

 Decret 416/2016: Aprovació del conveni específic de col•laboració entre l’Institut del 
Teatre i l’Institut de Cultura de Barcelona per a l’exhibició del projecte guanyador del 
premi Adrià Gual 2016. 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


 

 12 

 Decret 435/2016: Modificació del conveni de col•laboració entre l'Institut del Teatre i  
l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) a través del Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA) per a la realització i organització del “Curs de Postgrau de Relat Urbà: 
Narrativa i representació d’itineraris històrics” per al curs acadèmic 2015-2016. 

 Decret 504/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Asociación de Directores de España (ADE) per a la publicació del Volum  “Adrià Gual. 
Teoria Escènica”. 

 Decret 505/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i el 
Grup de Formació.Ment, Cos i Societat, SCP per a la realització del curs de postgrau 
“Expert en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama”. 

 
 
MAIG  
 

 Decret 482/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i la 
Fundación de Teatro Real per a la realització d’un catàleg virtual. 

 Decret 483/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre La Red Española de 
Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública i l’Institut del Teatre 
per a la realització d’un curs de formació continuada dins del marc de la “XI Escuela de 
verano para técnicos y gestores del espectáculo en vivo”. 

 Decret 525/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i el 
Centre Cultural de Terrassa per a la participació de l’alumnat de les escoles en el 
projecte “Dansa Solidària”. Edició 2016 

 Decret 569/2016: Modificació de l’addenda II al conveni de col•laboració entre 
Òmnium Cultural, l’Agrupació Dramàtica de Barcelona i l’Institut del Teatre per a la 
concessió del “Premi Frederic Roda de Teatre”. 

 Decret 570/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i el 
Goethe-Institut per a l’organització del “Seminari d’Arts Escèniques aplicades al 
fenomen de la Gentrificació a Barcelona: A qui pertany la ciutat?” que tindrà lloc a la 
seu de Barcelona de l’Institut del Teatre del 14 al 19 juliol de 2016 en el marc de 
l’Escola Internacional d’Arts Escèniques. 

 Decret 571/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i 
Gaga Movement, ltd per a l’organització del Workshop Gaga Intensive Summer 2016 
dins l’Escola Internacional d’Arts Escèniques de Barcelona. 

 
 
JUNY 
 

 Decret 688/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Associació IBSTAGE per a la realització de les audicions i per a l’organització de la 
8a edició del prestigiós esdeveniment IBSTAGE. 

 Decret 732/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i El 
Parlament de Catalunya per a la realització del curs "Prevenció de riscos laborals en el 
muntatge i seguiment d’actes" adreçat als personal de servei del Parlament 
responsable de l’organització i seguiment d’actes. 

 Decret 748/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i la 
Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (FESMUC) per a la 
realització del taller d’òpera “Betly” de G. Donizetti. 

 Decret 828/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i la 
Fundació AISGE per a la realització del “Curs Shakespeare amb Simon Scardifield” 

 Decret 829/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre,  
l’Associació per al Desenvolupament d’Esdeveniments Pluriartístics (ADEP) i l’Escola 
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de Música Joan Llongueres  per a la  “Organització en un Stage d’entrenament rítmic 
PerkImBa. Stage Internacional d’Estiu 2016” . 

 Decret 830/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Ajuntament d’Alcobendas (Madrid) per a la realització del curs “Prevenció de riscos 
laborals a l’escenari. Nivell Bàsic”.   

 
 
JULIOL 
 

 Decret 740/2016: Aprovació del conveni específic bilateral per a l’intercanvi 
d’estudiants entre l’Institut del Teatre (Barcelona) i la Universidad Nacional de las Artes 
(UNA) (Buenos Aires). 

 Decret 827/2016: Aprovar el conveni específic de col•laboració entre el Museu el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya i l’Institut del Teatre per a la representació d’una 
coreografia d’IT DANSA en la Nit del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

 Decret 854/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i 
YOGA IN TUNE SCP per a la promoció i difusió dels beneficis de la pràctica de ioga 
en la dansa a l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de 
Dansa (EESA/CPD). 

 Decret 855/2016: Aprovació del conveni específic de col•laboració entre l’Institut del 
Teatre i l’Institut de Cultura de Barcelona per a la promoció conjunta de dues 
propostes escèniques,  “Contra la paret” de la Companyia LaPública i “Kohlhaas” de la 
Companyia Ignífuga incloses al cicle “IT Emergents” i que seran representades al Grec 
Festival Barcelona 2016. 

 Decret 891/2016: Aprovació del conveni específic de col•laboració entre l’Institut del 
Teatre i l’Institut de Cultura de Barcelona per a la participació d’alumnes del 
Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre en dues coreografies que es 
representaran a les Festes de la Mercè 2016. 

 Decret 892/2016: Aprovar el conveni específic de col•laboració entre l’Institut del 
Teatre i el Districte de Sants-Montjuïc per a l’organització de diverses activitats en el 
marc de la Festa Major de Poble-Sec (edició 2016). 

 Decret 898/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre, la 
Fundació SGAE, l’Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci Mercat de les Flors, La 
Caldera Les Corts, L’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat 
(OAMCCSC), el Centre Cultural de Terrassa,  l’Associació de Professionals de la 
Dansa de Catalunya (APDC) i El SAT Espai Dansat per a la concessió del Premi de 
Dansa 2016 

 
 
SETEMBRE 
 

 Decret 1072/2016: Aprovar el conveni específic de col•laboració entre l’Institut del 
Teatre i la Université Paris-Sorbonne per a la publicació del llibre “Drama 
contemporani: renaixença o extinció?”. 

 Decret 1176/2016: Convalidar l’aprovació del conveni que regula la subvenció per a la 
mobilitat Erasmus+ en el marc de l’acció “Movilidad de las personas por motivos de 
aprendizaje”  per al curs acadèmic 2016-17. 

 Decret 1177/2016: Aprovació de l’addenda nº 1 al conveni que regula la mobilitat en el 
marc del “Programa Erasmus +” del curs 2015-16. 

 
 
OCTUBRE 
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 Decret 1215/2016: Convalidar l’aprovació de l’addenda I al conveni específic de 
col•laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut de Cultura de Barcelona per a la 
promoció conjunta de dues propostes escèniques,  “Contra la paret” de la Companyia 
LaPública i “Kohlhaas” de la Companyia Ignífuga incloses al cicle “IT Emergents”. 

 Decret 1261/2016: Pròrroga del conveni de col•laboració entre el Banc de Sabadell, 
S.A. i l’Institut del Teatre per a donar facilitats financeres al col•lectiu d’estudiants 
matriculats als ensenyaments de l’Institut del Teatre. 

 Decret 1324/2016: Convalidar l’aprovació del conveni de col•laboració entre l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i  el Departament 
d’ensenyament, El Patronat de La Fundació Privada per a l’Escola Superior de Música 
de Catalunya, l’Institut del Teatre, Centre autoritzat de Grau Superior de Música Liceu, 
Centre Taller de Música i l’Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce-Lci 
Barcelona,  per a la realització del pla pilot per a la inclusió dels ensenyaments artístics 
superiors a la sisena edició de l’estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i 
al segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters. 

 Decret 1346/2016: Pròrroga del conveni de cooperació educativa de pràctiques 
externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona a l’Institut del Teatre- Facultat 
de Geografia i Història. 

 Decret 1347/2016: Convalidar la pròrroga del conveni de cooperació educativa de 
pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona a l’Institut del 
Teatre- Facultat de Biblioteconomia i Documentació. 

 Decret 1363/2016: Aprovació del conveni de patrocini entre l’Institut del Teatre i la 
Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia per a l’edició de la 
revista “PAUSA- Quadern de Teatre Contemporani” 

 Decret 1386/2016: Convalidar l’aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut 
del Teatre i l’Associació Interseccions per a la coorganització del Festival IF Barcelona- 
Imaginació i Formes, consistent en la programació d’activitats al voltant de la temàtica 
del teatre visual, mecànic, d’objectes i de titelles, que tindrà lloc des del 24 d’octubre al 
6 de novembre de 2016. 

 Decret 1387/2016: Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona (IMEB), el Consorci Mercat de les Flors i l’Institut del Teatre, 
per a la participació en el projecte “TOT DANSA” adreçat als instituts públics de 
secundària. Curs 16-17 

 Decret 1392/2016: Aprovar el conveni de col•laboració bilateral entre l’Institut del 
Teatre de Barcelona i Choreolab Europe Association per a la realització d’un laboratori 
d’intercanvi coreogràfic a les instal•lacions de l’Institut del Teatre. 

 Decret 1395/2016: Convalidar l’aprovació del conveni de col•laboració bilateral entre 
l’Institut del Teatre de Barcelona i Le Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine 
Perpignan Méditerranée Métropole per a l’intercanvi pedagògic. 

 Decret 1397/2016: Aprovar el conveni específic de col•laboració entre l’Institut del 
Teatre i la Université Paris-Sorbonne per a la publicació del llibre “Drama 
contemporani: renaixença o extinció?” 

 Decret 1414/2016. Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i la 
Universitat de Barcelona per a la coedició dels cinc volums de la “Història de les Arts 
Escèniques Catalanes” 

 
 
El Consell General se’n dóna per assabentat. 
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4. Dictamen que proposa informar favorablement i elevar al Ple de la Diputació de 
Barcelona el projecte del pressupost per a l'any 2017 de l'Organisme Autònom 
Institut del Teatre, que inclou les bases d’execució, juntament amb la Relació de 
Llocs de Treball i Plantilla de l’Institut del Teatre. 

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent. El Sr. Roig explica que mitjançant Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona de data 28 de juliol de 2016 es van aprovar els 
criteris per a l’elaboració del pressupost de la Diputació de Barcelona, els seus 
organismes i entitats empresarials per a l’any 2017. 
 
El pressupost de l’exercici 2017 segueix els objectius i accions concretades en el pla 
estratègic i les directrius especifiques, per un cantó de caràcter acadèmic definides per la 
Direcció general, i per l’altre de caràcter d’administració que contempla aspectes 
econòmics, de gestió de recursos humans, administratiu, de gestió d’infraestructures i 
serveis, de suport acadèmic i de relacions laborals definides per la Gerència i es 
defineixen en els objectius específics per l’exercici 2017 següents: 
 
- Fer seguiment del Pla estratègic 2014-17 i dissenyar el nou Pla Estratègic 2017-20 
- Desenvolupament dels cursos de Batxillerat a l’EESA-CPD 
- Elaborar les noves titulacions i preparar la implantació de Formació Professional-Grau 

Superior (Tècnoescènica i Actuació) 
- Crear l’Escola de Màsters, Postgraus i Doctorat de l’IT 
- Fer efectiva l’adscripció a la Universitat de les titulacions superiors (ESAD i CSD) 
- Impulsar el Pla de Recerca de l’IT 
- Ampliació de les tasques i els recursos del Centre de Documentació i Museu de les 

Arts Escèniques 
- Prioritzar la creació i la producció d’activitats artístiques fent visible en el món 

professional, la qualitat dels nostres alumnes i graduats. Potenciant la inserció laboral 
- Apropar-nos al món tecnològic que té una gran incidència en l’àmbit de l’espectacle i 

en els processos d’innovació 
- Trobar noves formes de col·laboració formativa i artística amb l’entorn proper (districte) 

i el món local 
- Tenir major incidència i crear forts lligams de col·laboració amb entitats locals i espais 

escènics 
- Fer el seguiment, millora i implantació de protocols en l’àmbit de la gestió i 

l’administració de l’IT 
- Fer les actuacions, d’acord amb el pla de manteniment de les tres seus de l’IT 
- Fer el manteniment específic de les façanes dels edificis de la Seu ‘Centre de 

Terrassa’ 
- Desenvolupar el Pla d’Ordenació Acadèmica, integrat per diverses escoles i centres 

per al curs 2016/2017 
 
El projecte de pressupost per a l’any 2017 inclou la documentació següent: 
 
-  Annex I  “Projecte de pressupost 2017” i “Memòria explicativa del seu contingut”. 
-  Annex II “Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avançament del corrent”. 
-  Annex III “Relació de llocs de treball, i la Plantilla”. 
-  Annex IV “Inversions”. 
-  Annex V “Informe econòmic-financer”. 
-  Annex VI “Bases d’execució de l’Institut del Teatre”, per un import total d’ingressos i 

despeses de 18.770.500,00 € . 
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Les característiques més importants del projecte de pressupost són les següents: 
 
1. Variacions 2016/2017 sobre les previsions inicials de despesa: 
 

Capítol I              0,33% 
Capítol II  8,90% 
Capítol III  0,00% 
Capítol IV  0,00% 
Capítol VI  0,00% 
Capítol VIII          0,00% 

 
2. Variacions 2016/2017 sobre les previsions inicials d’ingressos: 
 

Capítol III            9,80% 
Capítol IV            1,07% 
Capítol V        - 30,96% 
Capítol VII  0,00% 
Capítol VIII          0,00% 

 
 
La Presidenta felicita la Direcció i la Gerència per alinear el pressupost amb els objectius; 
importantíssim per a consolidar l’Institut del Teatre i acostar-lo a la universitat i als estudis 
internacionals. 
 
Demana la paraula el Sr. Altayó. Subscriu la intervenció de la Presidenta. S’interessa per 
l’augment del grau de cobertura a l’ESO per part de la Generalitat (al voltant dels 
300.000€). 
 
Informa el Sr. Roig que és la mateixa quantitat que per a la resta d’escoles concertades. 
Que el nivell de cobertura és del 100% en matèria docent (Capítol I), però no cobreix el 
material ni el manteniment dels espais. 
 
El Sr. Altayó demana si s’ha previst per a l’any vivent incorporar el cost sobreafegit que 
representa afegir el batxillerat. 
 
La Directora dóna resposta informant que no és possible reflectir-ho en el pressupost. 
 
El Sr. Forcadell aclareix que únicament es pot pressupostar el que està previst i no allò 
que encara no està concretat. 
 
Finalment, el Sr. Roig informa d’un reajustament que s’ha introduït a la plantilla que 
s’acompanya a l’avantprojecte del pressupost. 
 
El Consell General, de conformitat amb la proposta formulada pel President, adopta els 
acords següents: 

 
“Vist el que estableix l’article 10 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, en 
concordança amb l’article 33.2 apartat c de la llei 7/85, de 2 d’abril d’on s’infereix, que correspon al 
Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació dels Pressupostos. 
 
Atès que mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 28 de juliol de 
2016 es van aprovar els criteris per a l’elaboració del pressupost de la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes i entitats empresarials per a l’any 2017. 
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Vist l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya i l’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, hom pot asseverar que els ens 
locals han d’aprovar anualment, mitjançant llur pressupost, les plantilles les quals han de 
comprendre tots els llocs de treball reservats a cada classe de personal. 
 
Atès que s’ha elaborat el projecte de pressupost per a l’exercici econòmic 2017. 
 
Vistos els articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (en endavant TRLRHL) que regulen el contingut i 
l’aprovació del pressupost. 
 
Vist l’article 168 del TRLRHL que regula tots els documents que es requereixen per l’aprovació del 
pressupost: Annex I  “Projecte de pressupost 2017” i “Memòria explicativa del seu contingut”,  
Annex II “Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avançament del corrent”, Annex III 
“Relació de llocs de treball, la Plantilla”, Annex IV “Inversions”, Annex V “Informe econòmic-
financer” i Annex VI “Bases d’execució de l’Institut del Teatre”. 
 
Atès que el projecte de pressupost contempla les previsions de despeses pel conjunt dels 
projectes que l’Organisme Autònom té previst realitzar durant l’any 2017, recollit en el document 
Annex I  “Projecte de pressupost 2017” i “Memòria explicativa del seu contingut”. 
 
Atès que les característiques més importants del projecte de pressupost són les següents: 
 

3. Variacions 2016/2017 sobre les previsions inicials de despesa: 
 
Capítol I              0,33% 
Capítol II  8,90% 
Capítol III  0,00% 
Capítol IV  0,00% 
Capítol VI  0,00% 
Capítol VIII                    0,00% 
 

4. Variacions 2016/2017 sobre les previsions inicials d’ingressos: 
 
Capítol III            9,80% 
Capítol IV            1,07% 
Capítol V        - 30,96% 
Capítol VII            0,00% 
Capítol VIII                   0,00% 
 
 
Atès que les Bases d’Execució corresponents a l’Institut del Teatre s’aproven conjuntament amb 
les Bases d’Execució de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist, en aquest sentit, el que disposa l’article 33.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, relativa a la competència del Ple de l’aprovació de la plantilla i la relació 
de llocs de treball. 
 
Vist l’article 26 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals on s’estableix que s’ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa 
sessió en que s’aprovi el pressupost i que tant la plantilla com la relació de llocs de treball són 
documents que integren el pressupost (Annex III). 
 
Vist que d’acord amb l’article 164 del TRLRHL, el pressupost general de les entitats locals està 
integrat, entre d’altres, pels pressupostos dels organismes autònoms dependents d’aquestes. 
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Vist l’article 9 b) dels Estatuts de l’Institut del Teatre el qual atribueix al Consell General del mateix 
la competència d'informar i elevar el projecte de pressupost de l'Organisme Autònom Institut del 
Teatre de la Diputació de Barcelona, per sotmetre a l'aprovació del Ple. 
 
Atès que, en sessió de data d'avui, la Junta de Govern de l'Institut del Teatre ha informat 
favorablement el Projecte de Pressupost 2017 i els seus annexos i ha acordat, a proposta de la 
Directora General, elevar-ho a aquest Consell General. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Direcció General, d'acord 
amb la Gerència, previ l’informe de la Intervenció delegada, proposa al Consell General l'adopció 
dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- INFORMAR favorablement el projecte de pressupost per a l’any 2017 de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre que s’adjunta com Annex I  “Projecte de pressupost 2017” i “Memòria 
explicativa del seu contingut”,  Annex II “Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i 
avançament del corrent”, Annex III “Relació de llocs de treball, la Plantilla”, Annex IV “Inversions”, 
Annex V “Informe econòmic-financer” i Annex VI “Bases d’execució de l’Institut del Teatre”, per un 
import total d’ingressos i despeses de 18.770.500,00 € (DIVUIT MILIONS SET-CENTS SETANTA 
MIL CINC-CENTS EUROS). 
 
Segon.- ELEVAR l’anterior acord al Ple de la Diputació de Barcelona per sotmetre’l a la seva 
aprovació, superat el procediment i els tràmits d'obligat compliment pels Organismes Autònoms de 
la Corporació.  
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a la Intervenció General i a la Direcció de Serveis de 
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.” 

 

 
5. Informe de la Direcció General. / Gerència de l’Institut del Teatre 
 
Pren la paraula la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa el seu informe 
desglossat en els següents apartats: 
 
1. Seguiment i millora del Pla Estratègic 2014-17 i disseny del nou Pla estratègic 2017-

20. 
 

2. Desenvolupament Batxillerat a l'Escola Integrada de Dansa, EESA-CPD. (2017-18). 
 

3. Elaboració titulacions oficials de la Generalitat i implantació d'estudis de Formació 
Professional de Cicle Superior: ESTAE (Escenotècnia) i GSTA (grau superior de 
Tècniques d'Actuació) (12017-18). 

 

4. Creació de l'Escola de Màsters i Postgraus:  
 

 

• Nous Postgrau (amb perspectiva de convertir-se en màsters) 
• Guió i Interpretació a l'audiovisual (TV i Cinema), (curs 16-17) 
• Producció i Gestió en Arts Escèniques, (curs 2016-17) 
• Arts Escèniques Aplicades a la Salut i a la Comunitat, (curs 17-18) 
• Teatre en anglès, (curs 17-18) 
• Escena Digital, (curs 18-19) 
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5. Adscripció dels estudis de les Escoles Superiors (ESAD, CSD) a la Universitat (curs 
2016-17, 2017-18). 
 

6. Desenvolupament de la Recerca (Jornades SCANNER) (2016-17-18-19).  
 
7. Ampliació de tasques i recursos del Centre de Documentació I Museu de les Arts. 

(2017). 
Lliura projecte de patrimoni i edificació de la Diputació de Barcelona. 

 

8. Creació i producció d'activitat artística. Inserció laboral: IT-TÈCNICA, IT-TEATRE. 
 

9. Apropament al món tecnològic i als processos d'innovació de l'escena i àmbits 
relacionats: Postgraus (Escena Digital, Arts escèniques aplicades a la Salut i la 
Comunitat. 

 

10. Crear més lligams amb les entitats de l'entorn proper i amb el món local. Enfortint en 
primer lloc els municipis on tenim seus:  

a) Barcelona (2017) 

 Activitat districte Montjuïc-Sants. 

 Projecte teatre i dansa als barris (ICUB) 

 Dansa a les Escoles Tot Dansa (IMEB) 
 

b) Projecte Terrassa: (2016-17-18) 

 Seu Formació Professional Grau Superior (ESTAE-GSTA) 

 Desenvolupament estudis d'Audiovisuals (ESCAC, Ciutat de la 
Imatge):  
Postgraus. 

 Seu IT-TEATRE 

 Proves pilot amb Biblioteques (Club de lectura de teatre) i formació 
Instituts de Secundària  
 

c) Projecte Vic (2016-17-18) 

 Oferta artística gratuïta al teatre (treballs creatius de graduats)  

 Postgraus Educació i Moviment i Educació i Teatre. 

 Prova pilot activitat de Teatre dins el currículum de secundària. 
 
11. Seguir desplegant el Pla d'Ordenació Acadèmica del curs 2016-17. 

 

12.  Revisió de l'organització i número d'alumnes de l'ESAD per aconseguir una millora 
en la organització i en l'excel·lència pedagògica. (2016-17-18). 

13. Creació IT-TEATRE  
2016-17: Epicentre Brossa TNC/ESMUC/IT-TÈCNICA 

 

14.  Ampliació Xarxes Internacionals  
• Festival Internacional d'Escoles d'Art Dramàtic (ESAD): Praga, Berlín, Londres, 

 Nova York i  Beijing. (2016-17) 
• -Incorporació a la xarxa Ècole des Ècoles (Xarxa Eurpea) (2016-17) 

 

15. III Fòrum de les Arts Escèniques aplicades a la Salut i a la Comunitat. (2016-17). 
 

16. Informa sobre la visita del Sr. Collboni a l’Institut del Teatre, el dimarts 13 de 
desembre, a les 12 hores. 
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Informa el Sr. Puigcorbé que hi assistirà. 

 
Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, exposa el seu informe, que desglossa en el punt 
següent: 
 
1. Revisió i modificació del Estatuts i el Reglament de l'Institut del Teatre. (2016-2019). 

 

2. Seguiment i millora de l'àmbit de la gestió i l'administració.(2017). 
 

3. Pla Director manteniment seus Institut del Teatre 2017-2020. Informa que l’execució 
es farà per períodes biennals. 

 

4. Simulacres seus IT. 
 

5. Plaça Margarida Xirgu. 
S’inicia debat en torn a la proposta del Pla Director i d’usos de la Plaça Margarida 
Xirgu, que s’exposa per l’Ajuntament. 
La Presidenta fa l’encàrrec al Sr. Puigcorbé i al Sr. Ciurana per tal de donar trasllat a 
l’Ajuntament de Barcelona de les al·legacions. 

 
6. Lliura als presents resum del calendari de les activitats més rellevants, així com de 

les actuacions previstes, que comenta punt per punt. 
 

 
 
Demana la paraula la Interventora delegada, Sra. Marta Gómez, explica que durant el 
període d’exposició pública de les Ordenances Fiscals de la Diputació de Barcelona per 
l’any 2017, el Grup Popular havia presentat al·legacions a les esmentades Ordenances, i 
específicament, a l’Ordenança Fiscal de Taxes de l’Institut del Teatre, pel que fa als 
serveis i activitats de l’epígraf II. Ensenyaments reglats curs acadèmic 2017-2018 apartat 
1.3. Ensenyaments artístics superiors de dansa i art dramàtic: Crèdit ECTS (European 
Crèdit Transfer System) gestionats per l’Organisme Autònom Institut del Teatre, els quals 
es detallen tot seguit: 
 

• En cas que algun dels pagaments no es realitzi es portarà a terme la cancel·lació 
de la matrícula de l'alumne, amb la consegüent pèrdua dels efectes acadèmics de 
la mateixa. 

file:///C:/Temp/Archivos%20temporales%20de%20Internet/OLKB3/fitxes-20140610-a4%20(3).pdf
file:///C:/Temp/Archivos%20temporales%20de%20Internet/OLKB3/fitxes-20140610-a4%20(3).pdf
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• La devolució de rebuts implicarà per cadascun, un cost addicional de 40€, en 
concepte de devolució i despeses de gestió.” 

 
D’acord amb la proposta de modificació del Grup Popular, els referits paràgrafs quedarien 
redactats de la següent manera:  
 

• “En cas que algun dels pagaments no es realitzi es portarà a terme la cancel·lació 
de la matrícula de l'alumne, amb la pèrdua dels efectes acadèmics de la mateixa, 
sempre que l’alumne no acrediti, mitjançant informe de serveis socials, una situació 
sobrevinguda de vulnerabilitat per manca de recursos econòmics.. 

• La devolució de rebuts implicarà per cadascun, un cost addicional de 20€, en 
concepte de devolució i despeses de gestió sempre que l’alumne no acrediti, 
mitjançant informe de serveis socials, una situació sobrevinguda de vulnerabilitat 
per manca de recursos econòmics.” 

 
Els membres del Consell General consideren favorable la inclusió d’aquesta modificació a 
l’Ordenança de l’Institut del Teatre. 
 
 
 
6. Precs i preguntes 
 
No se’n fan. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, que 
signen el Presidenta del Consell General de l’Institut del Teatre i el Secretari que en dóna 
fe.  
 
 
La Presidenta       El Secretari delegat, 
 
 
 
 
Mercè Conesa i Pagès     Francesc Bartoll Huerta 
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