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A C T A 
 
 

Corresponent a la sessió de la Junta de Govern de 
l’Organisme Autònom “Institut del Teatre” 

 
 
 
Data:  15 de Març de 2017 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  12:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  13:50 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Presidenta: 

Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
 
Vicepresident: 
 

Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
 
 
Vocals: 
 

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
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 Acín 
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Delegat de Secretaria a la Junta: 
 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
S’excusen: 
 

Il·lm. Sr. Carles Ruiz i 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 aprovació, en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 15 de febrer 
de 2017. 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 1647 al 
1648 de l’any 2016 i del número 108 al 263 de l’any 2017. 

3. Ratificar les resolucions de la Presidència: Sense Assumptes 
4. Dictamen que proposa aprovar el “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’Institut del Teatre de 

Terrassa” (IT1847P16). Aprovació de l’expedient de contractació de les obres. Procediment obert amb únic 
criteri d’adjudicació.  

5. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc entre l’Institut del Teatre i l’Institut del Cultura de Barcelona 
(ICUB).   

6. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc entre l’Institut del Teatre i l’Associació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya (ADETCA).  

7. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de les Beques per a la formació i el perfeccionament dels 
graduats de l’Institut del Teatre per a l’any 2017 (Beques de Perfeccionament).  

8. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del 
Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2017. 

9. Dictamen que proposa aprovar la modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, referit a 
les diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2016-2017 (3a modificació) 

10. Dictamen que proposa aprovar els criteris i directrius per a l’elaboració del POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) 
per al curs acadèmic 2017-18, de les Escoles  i Centres de l’Institut del Teatre.   

11. Dictamen que proposa aprovar l’oferta de places de les escoles de l’Institut del Teatre (ESAD, CSD, 
EESA/CPD i ESTAE) per al curs 2017-18.  

12. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a la donació del “Retrat de Jordi Coca, escriptor” a l’Institut del 
Teatre.  

13. Dictamen que proposa aprovar el Pla Director de manteniment dels edificis de l’Institut del Teatre.  
14. Dictamen que proposa donar compte de les col·laboracions docents que s’hagin realitzat per a les diferents 

activitats acadèmiques en què es derivin retribucions a professionals interns i externs de manera puntual i no 
permanent en el marc de la instrucció la instrucció per a la regulació de les activitats docents no reglades de 
l’Institut del Teatre.  

15. Dictamen que proposa donar compte de la creació de la seu electrònica de l’Institut del Teatre.  
16. Informe de la Direcció General / Gerència: 

a. Proposta de liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2016 de l’Organisme Autònom 
“Institut del Teatre”. 

b. Memòria de gestió de l’exercici 2016. 
c. Altres informacions 

17. 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. 
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1. Lectura i aprovació en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària 
celebrada el dia 15 de febrer de 2017.  

 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 15 de febrer de 2017 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 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 15 de febrer 
de 2017 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els presents. 
 
 
2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans 

unipersonals: Decrets del número 1647 al 1648 de l’any 2016 i del número 108 
al 263 de l’any 2017. 
 

A indicació de la Presidenta, el Gerent, Sr. Roig, es remet al llistat lliurat als membres 
de la Junta de Govern, conjuntament amb la convocatòria, relatiu a la relació de tots 
els decrets dictats des de la darrera sessió de la Junta de Govern, que són els 
registrats amb els números 1647 al 1648 de l’any 2016 i del número 108 al 263 de 
l’any 2017. 
 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
 
3. Ratificar les següents resolucions de la Presidència.  
 
No hi ha cap assumpte en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
4. Dictamen que proposa aprovar el “Projecte d’arranjament dels desperfectes 

de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16). Aprovació de l’expedient de 
contractació de les obres. Procediment obert amb únic criteri d’adjudicació.  

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent. El Sr. Roig explica que l’Institut del Teatre ha 
proposat l’aprovació del  “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de 
la seu de l’Institut del Teatre de Terrassa”,  amb un pressupost de 142.379,80 € IVA 
Exclòs, que afegint el 21% d’IVA per import de 29.899,7 6€, dóna un pressupost total 
de 172.279,56 €, IVA inclòs. 
 
Les obres esmentades tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment, 
ja que tenen per objecte bàsicament fer front al deteriorament que ha produït el 
transcurs del temps, principalment en la façana de l’edifici del Centre Territorial del 
Vallès a Terrassa, mitjançant la seva actualització. 
Es tracta d’un contracte d’obres no subjecte a regulació harmonitzada, i resulta 
procedent la seva tramitació mitjançant procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació. 
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Es tracta doncs de: 

 

i. Aprovar el Projecte 
ii. Aprovar l’expedient de contractació de les obres d’execució 
iii. Tramitar la contractació de les obres de referència mitjançant 

procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, no subjecte 
a regulació harmonitzada 

iv. Establir la improcedència de la revisió de preus 
v. Autoritzar la despesa de 172.279,56 € IVA inclòs, amb càrrec al 

vigent pressupost de l’Institut del Teatre i a les aplicacions 
pressupostàries següents: 

 

Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 

99005/212.00 150.030,00€ 

99020/212.00 22.249,56€ 

 
 
 
 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Des de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del Teatre s’ha proposat 
l’aprovació del  “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de la seu de l’Institut del 
Teatre de Terrassa” (IT1847P16),  amb un pressupost de CENT QUARANTA-DOS MIL TRES-
CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (142.379,80€) IVA Exclòs, que 
afegint el 21% d’IVA per import de VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS 
AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (29.899,76€), dóna un pressupost total de CENT SETANTA-
DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 
(172.279,56€). IVA inclòs. 
 
D’acord  amb l’informe emès des de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del 
Teatre, en data 27 de febrer de 2017, i de conformitat amb l’article 12.5 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), les 
obres esmentades tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment, ja que tenen 
per objecte bàsicament fer front al deteriorament que ha produït el transcurs del temps, 
principalment en la façana de l’edifici del Centre Territorial del Vallès (Terrassa) de l’Institut del 
Teatre, mitjançant la seva actualització. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 37.6 en concordança amb l’article 35.2 del ROAS, 
per a les obres de conservació i manteniment, és suficient que l’òrgan competent de 
l’Organisme aprovi la documentació tècnica necessària per definir, executar i valorar les obres i 
els treballs a realitzar, sense necessitat de seguir la tramitació prevista a l’apartat 1 de 
l’esmentat article 37, relativa a la informació pública del projecte. 
 
De conformitat amb els articles 6 i 14 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es tracta d’un contracte d’obres 
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no subjecte a regulació harmonitzada, i resulta procedent la seva tramitació mitjançant 
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, d’acord amb el que preveuen els articles 
138, 150 i 157 a 161 de l’esmentat Text Refós. 
 
S’ha disposat l’inici de l’expedient de contractació, d’acord amb la memòria de necessitats 
elaborada, i cal aprovar el Plec de Clàusules administratives particular que haurà de regir 
l’adjudicació i posterior execució de les obres.  
 
S’ha d’autoritzar la despesa de CENT SETANTA-DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU 
EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (172.279,56€), IVA inclòs, amb càrrec al vigent 
pressupost de l’Institut del Teatre i a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 
99005/212.00 150.030,00€ 
99020/212.00 22.249,56€ 

 
Vist l’article 12 a.1 dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre (publicats al BOPB núm. 192 de 
11.8.2004) relatiu a la competència de la Junta de Govern de l’Organisme per a l’aprovació i 
adjudicació dels expedients de contractació d’obres l’import dels quals superi els 150.253,00€ 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, 
per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’Institut del Teatre de 
Terrassa” (IT1847P16) amb un pressupost de CENT QUARANTA-DOS MIL TRES-CENTS 
SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (142.379,80€) IVA Exclòs, que afegint el 
21% d’IVA per import de VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB 
SETANTA-SIS CÈNTIMS (29.899,76€), dóna un pressupost total de CENT SETANTA-DOS 
MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (172.279,56€). 
IVA inclòs. 
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació de les obres d’execució del “Projecte 
d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de la seu de l’Institut del Teatre de Terrassa”, 
així com el corresponent Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir 
l’adjudicació i posterior execució de les obres, el qual s’adjunta com a annex al present 
dictamen. 
 
Tercer.- TRAMITAR la contractació de les obres de referència mitjançant procediment obert 
amb un únic criteri d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb 
el que assenyalen els articles 6,14, 138, 150 i 157 a 161 del Text Refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Quart.- ESTABLIR la improcedència de la revisió de preus, d’acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen l’esmentada contractació. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa de CENT SETANTA-DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-
NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (172.279,56€). IVA inclòs, amb càrrec al 
vigent pressupost de l’Institut del Teatre i a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 
99005/212.00 150.030,00€ 
99020/212.00 22.249,56€ 
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Sisè.- PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de licitació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i al Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.  
 
Setè.- NOTIFICAR la present resolució al servei de Contractació de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, als efectes de la seva intervenció en els actes de licitació i assistència a la 
Mesa de Contractació.” 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc entre l’Institut del Teatre i 

l’Institut del Cultura de Barcelona (ICUB).   
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica que 
l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) és una entitat pública empresarial local, 
amb personalitat jurídica pròpia, creada per l'Ajuntament de Barcelona i que té com a 
finalitat, entre d’altres, incentivar la presència a la ciutat d’indústries culturals i dels 
equipaments d’ús cultural així com promoure i fomentar les activitats culturals de la 
ciutat, motiu pel qual organitza i programa, entre d'altres, el Grec Festival de 
Barcelona. 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració i de difusió entre 
l’Institut de Cultura de Barcelona i l’Institut del Teatre de Barcelona per al 
desenvolupament de la creació i la pedagogia de les arts escèniques, 
especialment en l’àmbit del Grec Festival de Barcelona, en activitats de promoció de la 
cultura i les arts de l’espectacle, entre d’altres. 
 
Són objectius específics d’aquest conveni marc: 

 
- Promoure relacions de caràcter acadèmic, científic, artístic i cultural.  

 
- Desenvolupar activitats de docència i recerca en matèries d’interès 

comú per ambdues institucions. 
 

- Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, 
fons bibliogràfic, publicacions, fons documentals i videogràfics, i d’altres 
materials d’interès per a ambdues institucions. 
 

- Fomentar el debat i intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes 
que puguin beneficiar ambdues institucions. 
 

- Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin 
d’interès comú. 
 

- Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues 
institucions, vinculats al camp de les arts escèniques. 
 

 
Quan ambdues institucions ho considerin oportú podran proposar la col·laboració de 
tercers per a la realització de les activitats esmentades, mitjançant la formalització 
d’acords o convenis específics, que contindran una descripció del projecte, nom 
del representant de cadascuna de les parts, obligacions, terminis i cronogrames 
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d’execució, planificació dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, 
aportacions econòmiques, si escau, i fonts de finançament. 
 
Es crearà una Comissió Mixta de Seguiment formada per, com a mínim, un 
representant de cadascuna de les institucions signants, que vetllarà per la correcta 
interpretació i seguiment i avaluació de les actuacions fetes en el marc d’aquest 
conveni 
 
El present conveni tindrà una vigència des de l’1 d’abril de 2017 fins al 31 de març 
de 2021. En acabar aquest període, es podrà prorrogar expressament fins a quatre 
anys addicionals, sense que la durada, inclosa la pròrroga, pugui excedir de 8 anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària 
per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de 
difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, 
mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les 
seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i 
suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) és una entitat pública empresarial local, amb 
personalitat jurídica pròpia, creada per l'Ajuntament de Barcelona i que té com a finalitat, entre 
d’altres, incentivar la presència a la ciutat d’indústries culturals i dels equipaments d’ús cultural 
així com promoure i fomentar les activitats culturals de la ciutat, motiu pel qual organitza i 
programa, entre d'altres, el Grec Festival de Barcelona. 
   
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació ha de permetre un 
millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues 
es proposen. 
 
Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin 
adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
Vistes les Bases 69.2) i 71.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre 
per a l’exercici 2017, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de 
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l’Organisme que no comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes 
a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de 
la Junta de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o 
privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, aprovat en sessió ordinària de 
data 20 d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) de data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció 
General de l’Institut del Teatre, l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 
50.000€, reservant-se la competència per a l’aprovació de convenis marc o protocols 
generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 
 

 
 
 

ACORDS 
 
 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT DE CULTURA DE 
BARCELONA I L’INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA. 

 
 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda,  
 
L’INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA, representant per l’Excma. Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, Presidenta de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació 
de Barcelona, assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 28 de 
juliol de 2016 (BOPB 3 d’agost de 2016), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n 
de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
I d’altra,  
 
L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB), representat per l’Il.lm Sr. Jaume 
Collboni i Cuadrado, president de l’ICUB, amb domicili social al Palau de la Virreina, La 
Rambla, núm. 99, 08002 de Barcelona i NIF P-5890006-I, en ús de les facultats 
conferides per l’article 6.2.h) dels estatuts de l’esmentat Institut, i assistit en aquest acte 
per la secretària delegada, Sra. Montserrat Oriol i Bellot.  
 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
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I.-  Que l’Institut del Teatre de Barcelona és un organisme autònom creat per la 

Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni 
independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves 
finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de 
l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de 
les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de 
festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització 
de programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves 
finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit 
dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres administracions. 

II.-  Que l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) és una entitat pública empresarial 
local, amb personalitat jurídica pròpia, creada per l'Ajuntament de Barcelona i que 
té com a finalitat, entre d’altres, incentivar la presència a la ciutat d’indústries 
culturals i dels equipaments d’ús cultural així com promoure i fomentar les 
activitats culturals de la ciutat, motiu pel qual organitza i programa, entre d'altres, 
el Grec Festival de Barcelona. 

III.- Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació ha de 
permetre un millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels 
objectius que ambdues es proposen. 
 
IV.- Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al 
qual puguin adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a 
terme. 
 
V.- Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre de data .............. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

 
PACTES 

 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració i de difusió entre l’Institut 
de Cultura de Barcelona i l’Institut del Teatre de Barcelona per al desenvolupament de 
la creació i la pedagogia de les arts escèniques, especialment en l’àmbit del Grec 
Festival de Barcelona, en activitats de promoció de la cultura i les arts de l’espectacle, 
així com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp artístic i cultural i 
amb l’objectiu de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de 
les institucions. 
 
Segon.- Obligacions de les parts 
 
Són objectius d’aquest conveni marc: 
 

- Promoure relacions de caràcter acadèmic, científic, artístic i cultural.  
 

- Desenvolupar activitats de docència i recerca en matèries d’interès comú per 
ambdues institucions. 
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- Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, fons 

bibliogràfic, publicacions, fons documentals i videogràfics, i d’altres materials 
d’interès per a ambdues institucions. 
 

- Fomentar el debat i intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que 
puguin beneficiar ambdues institucions. 
 

- Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès 
comú. 

 
- Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues 

institucions, vinculats al camp de les arts escèniques. 
 

Quan ambdues institucions ho considerin oportú podran proposar la col·laboració de 
tercers per a la realització de les activitats esmentades, mitjançant la formalització 
d’acords o convenis específics. 

 
Tercer.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte segon, les parts 
formalitzaran convenis específics que contindran una descripció del projecte, nom del 
representant de cadascuna de les parts, obligacions, terminis i cronogrames 
d’execució, planificació dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, 
aportacions econòmiques, si escau, i fonts de finançament. Aquests convenis 
específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de govern. 
 
Quart.- Comissió Mixta de Seguiment 
 
Es crearà una Comissió Mixta de Seguiment formada per, com a mínim, un 
representant de cadascuna de les institucions signants, que vetllarà per la correcta 
interpretació i seguiment i avaluació de les actuacions fetes en el marc d’aquest 
conveni.   
 
Cinquè.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per 
aquella de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà 
constar la col•laboració entre ambdues entitats en el material de promoció, difusió i 
publicitat de l’activitat, mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
 
Sisè.- Vigència 
 
El present conveni tindrà una vigència des de l’1 d’abril de 2017 fins al 31 de març de 
2021. En acabar aquest període, es podrà prorrogar expressament fins a quatre anys 
addicionals, sense que la durada, inclosa la pròrroga, pugui excedir de 8 anys. 
 
 
Setè.- Resolució del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen 
el seu objecte o per incórrer en causa de resolució. 
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Són causes de resolució: 
 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la 
pròrroga del mateix. 

b) L’acord unànime de tots els signataris. 

c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algunes 
de les entitats signatàries. 

 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 
compromisos que es considerin incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 
i a la resta de parts signatàries. 
 
Si un cop transcorregut el termini indicat al requeriment persistís l’incompliment, la part 
que el va dirigir haurà de notificat a les parts signatàries la concurrència de la causa de 
la resolució i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquest causa 
podrà derivar en una indemnització dels perjudicis causats si així s’hagués previst. 
 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul•litat del conveni. 

e) Per qualsevol altre causa diferents de les anteriors previstes en el conveni o en 
altres lleis. 

 
Vuitè.- Litigis i controvèrsies 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni 
s’intentarà resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent 
aplicable a aquest conveni que vindrà referida als jutjats i tribunals de la ciutat de 
Barcelona. 
 
Novè.- Règim jurídic 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i, en allò no previst específicament en el 
mateix, es regirà per la normativa de règim local, per les normes que regulen el règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques i per la resta de normativa que 
sigui aplicable a l’objecte del conveni. 
 
 
Desè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions 
públiques, les dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i 
obligacions principals i vigència) seran publicades a les webs de les respectives entitats 
públiques, per la qual cosa les entitats signatàries es donen per informades. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per 
triplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen.” 
 



 12

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).” 
 
 
 
6. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc entre l’Institut del Teatre i 

l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA).  
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica que 
l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) és una entitat sense 
ànim de lucre que va néixer el 1992 amb l’objectiu de vetllar pel desenvolupament del 
teatre d’iniciativa privada en qualsevol de les seves manifestacions; des d'aleshores, 
treballa en la seva promoció i difusió sociocultural i es compromet a oferir a la societat 
una opció teatral plural, lliure i independent. 
 

És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’IT i l’ADETCA la 
cooperació en activitats de promoció de la cultura i de les arts de l’espectacle, així 
com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp artístic i cultural 
 

Són objectius específics d’aquest conveni marc:  
 

1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència i recerca en matèries d’interès comú 

per a ambdues institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents 

branques professionals que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
5. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, de 

fons bibliogràfic, de publicacions, de fons documentals i videogràfics, i 
d’altres materials d’interès per a ambdues institucions. 

6. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes 
que puguin beneficiar ambdues institucions. 

7. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin 
d’interès comú. 

8. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues 
institucions. 

 

Per al desenvolupament de les activitats plantejades a l’article segon, les parts 
formalitzaran convenis específics que contindran una descripció del projecte, el 
nom del representant de cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els 
cronogrames d’execució, la planificació dels recursos necessaris per a l’execució 
del projecte, les aportacions econòmiques, si escau, i les fonts de finançament. 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de 
quatre anys a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà 
prorrogar expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit 
anys.  
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària 
per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de 
difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, 
mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les 
seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i 
suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 

L’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) és una entitat sense ànim de lucre 
que va néixer el 1992 amb l’objectiu de vetllar pel desenvolupament del teatre d’iniciativa 
privada en qualsevol de les seves manifestacions; des d'aleshores, treballa en la seva 
promoció i difusió sociocultural i es compromet a oferir a la societat una opció teatral plural, 
lliure i independent. L'àmbit d'actuació és Catalunya, i la representativitat que ostenta, així com 
la seva voluntat participativa, han fet d'ADETCA una interlocutora necessària per a les 
institucions públiques i privades que intervenen en l'activitat escènica del país, i una entitat 
predisposada i interessada en tot allò que concerneixi el desenvolupament cultural de 
Catalunya.    

Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació ha de permetre un 
millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues 
es proposen. 
 
Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin 
adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
Vistes les Bases 69.2) i 71.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre 
per a l’exercici 2017, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de 
l’Organisme que no comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes 
a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de 
la Junta de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o 
privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, aprovat en sessió ordinària de 
data 20 d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) de data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció 
General de l’Institut del Teatre, l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 
50.000€, reservant-se la competència per a l’aprovació de convenis marc o protocols 
generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
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ACORDS 
 
 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'INSTITUT DEL TEATRE I 
L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE TEATRE DE CATALUNYA (ADETCA)  

 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

D’una banda, 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representant per l’Excma. Sra. 
Mercè Conesa i Pagès, Presidenta de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la 
Diputació de Barcelona, assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 
28 de juliol de 2016 (BOPB 3 d’agost de 2016), amb domicili a la Plaça Margarida 
Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
De l’altra,  
 
L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE TEATRE DE CATALUNYA (ADETCA) 
representada per la Sra. Bet Orfila Puche, en qualitat de Presidenta de la Junta 
Consultiva de l’entitat, i domiciliada al Carrer Hospital, 51 (Teatre Romea) (08001) de 
Barcelona i amb NIF G60227105. 
 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

 
I.- Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de 
Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la 
capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució 
de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les 
seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com 
l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, 
propis o aliens, i la realització de programacions a les seves sales teatrals. També 
figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  activitats que, 
dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres administracions. 
 
II.- Que l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) és una entitat 
sense ànim de lucre que va néixer al 1992 amb l’objectiu de vetllar pel 
desenvolupament del teatre d’iniciativa privada en qualsevol de les seves 
manifestacions; des d'aleshores, treballa en la seva promoció i difusió sociocultural i es 
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compromet a oferir a la societat una opció teatral plural, lliure i independent. L'àmbit 
d'actuació és Catalunya, i la representativitat que ostenta, així com la seva voluntat 
participativa, han fet d'ADETCA una interlocutora necessària per a les institucions 
públiques i privades que intervenen en l'activitat escènica del país, i una entitat 
predisposada i interessada en tot allò que concerneixi el desenvolupament cultural de 
Catalunya. 
 
 III.- Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació ha de 
permetre un millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels 
objectius que ambdues es proposen. 
 
IV.- Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al 
qual puguin adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a 
terme. 
 
V.- Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre de data .......... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
 

PACTES 
 

Primer.- Objecte 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) en activitats de promoció 
de la cultura i de les arts de l’espectacle, així com en altres assumptes d’interès comú 
relacionats amb el camp artístic i cultural, per tal de crear projectes comuns i assolir els 
objectius propis de cadascuna de les institucions. 
 
Segon.- Obligacions de les parts 
 
Són objectius d’aquest conveni marc:  
 

9. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 

10. Desenvolupar activitats de docència i recerca en matèries d’interès comú per a 
ambdues institucions. 

11. Promoure la formació continuada de professionals. 

12. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques 
professionals que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
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13. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, de fons 
bibliogràfic, de publicacions, de fons documentals i videogràfics, i d’altres 
materials d’interès per a ambdues institucions. 

14. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que 
puguin beneficiar ambdues institucions. 

15. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès 
comú. 

16. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues 
institucions. 

 
Tercer.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades a l’article segon, les parts 
formalitzaran convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom del 
representant de cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els cronogrames 
d’execució, la planificació dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, les 
aportacions econòmiques, si escau, i les fonts de finançament. Aquests convenis 
específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de govern. 
 
Quart.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per 
aquella de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà 
constar la col•laboració entre ambdues entitats en el material de promoció, de difusió i 
de publicitat de l’activitat, mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
 
Cinquè.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de 
quatre anys a partir de l’esmentada data.. Un cop finalitzat aquest període, es podrà 
prorrogar expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit 
anys.  
 
Sisè.- Litigis i controvèrsies. 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni 
s’intentarà resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent 
aplicable a aquest conveni, que vindrà referida als jutjats i tribunals de la ciutat de 
Barcelona. 
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Setè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions 
públiques, les dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i 
obligacions principals i vigència) seran publicades al web de l’Institut del Teatre, per la 
qual cosa les entitats signatàries es donen per informades. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest 
document, que s’estén per duplicat, en la data i lloc indicats” 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya 
(ADETCA).” 
 
 
 
 
7. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de les Beques per a la 

formació i el perfeccionament dels graduats de l’Institut del Teatre per a 
l’any 2017 (Beques de Perfeccionament).  

 

La Presidenta dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica que 
fins a l’any 2008 l’Institut del Teatre concedia tres tipus de Premis en l’àmbit de les 
arts escèniques adreçats als postgraduats de les escoles superiors de l’Institut del 
Teatre. Aquests premis eren: el Premi a Projectes d’Escenificació, el Premi a 
Projectes de Recerca i el Premi a Estudis de Perfeccionament. 
 

El 22 de gener de 2009, la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre va emetre un 
informe mitjançant el qual manifestava la conveniència de no convocar, a partir 
d’aquell mateix any, els Premis de Projectes de Recerca justificant que els 
esmentats premis estaven adreçats als graduats/des de les quatre últimes promocions, 
aspecte que feia que la trajectòria en recerca dels graduats/des fos, en general, curta i 
que condicionava la qualitat dels projectes presentats.  
 

Aquest fet va quedar de manifest en la convocatòria de l’any 2008, declarada deserta, 
en tant que cap dels tres projectes presentats assolia els mínims de qualitat exigits. 
 

És per això que la Coordinació Acadèmica ha  proposat no convocar els Premis a 
Projectes de Recerca i acumular la seva dotació econòmica als Premis a Estudis 
de Perfeccionament, si bé per la pròpia naturalesa jurídica de la dotació econòmica, 
es més oportú qualificar-la de “beca” enlloc de “premi”. 
 

L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dues beques per un import màxim de 
3.780,00€ cadascuna.  
 



 18

Per a la convocatòria 2017 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es 
destinarà per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà 
de 7.560,00 €  

 
Tanmateix, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els imports unitaris de 
les Beques o augmentar-ne el nombre, sense depassar I'import total fixat per a la 
convocatòria. 
 

Les bases regulen els principals aspectes següents: 

 

- Condicions i requisits dels destinataris 

- Presentació de sol·licituds 

- Procediment de concessió 

- Composició de l’òrgan tècnic de valoració 

- Criteris de valoració 

- Drets i obligacions dels beneficiaris 

- Procediment de justificació 

 
Intervé el Sr. Altayó que s’interessa pel nombre de graduats que s’han presentat en 
anteriors convocatòries. 
Indica la Sra. Puyo que no disposa d’aquesta informació. En donarà compte, tant punt 
la obtingui. No obstant això avança que l’any 2016 es van presentar 8 projectes. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 

“L’article 21 del Reglament General de l'Institut del Teatre preveu la possibilitat d'establir 
programes d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels postgraduats en les 
diferents disciplines artístiques a la vida professional. Així mateix, els estatuts de l’Institut del 
Teatre recullen entre les seves finalitats, les activitats de formació i promoció en les diverses 
especialitats de les arts de l’espectacle.  
 
Amb aquest propòsit, fins a l’any 2008 l’Institut del Teatre concedia tres tipus de Premis en 
l’àmbit de les arts escèniques adreçats als postgraduats de les escoles superiors de l’Institut 
del Teatre. Aquests premis eren: el Premi a Projectes d’Escenificació, el Premi a Projectes de 
Recerca i el Premi a Estudis de Perfeccionament. 
 
El 22 de gener de 2009, la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre va emetre un informe 
mitjançant el qual manifestava la conveniència de no convocar, a partir d’aquell mateix any, els 
Premis de Projectes de Recerca justificant que els esmentats premis estaven adreçats als 
graduats/des de les quatre últimes promocions, aspecte que feia que la trajectòria en recerca 
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dels graduats/des fos, en general, curta i que condicionava la qualitat dels projectes presentats. 
Aquest fet va quedar de manifest en la convocatòria de l’any 2008, declarada deserta, en tant 
que cap dels tres projectes presentats assolia els mínims de qualitat exigits. 
 
És per això que la Coordinació Acadèmica ha  proposat no convocar els Premis a Projectes de 
Recerca i acumular la seva dotació econòmica als Premis a Estudis de Perfeccionament, si bé 
per la pròpia naturalesa jurídica de la dotació econòmica, es més oportú qualificar-la de “beca” 
enlloc de “premi”. 
 
Atès que les Beques per a la formació i el perfeccionament dels graduats/des de l’Institut del 
Teatre tenen una dotació econòmica global de 7.560,00 euros (SET MIL CINC-CENTS 
SEIXANTA EUROS).  
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 14.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 
de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de l’Ordenança, així 
com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix publicar el corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana 
i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

 
ACORDS 

 
 

Primer.- APROVAR la convocatòria per a l’atorgament de les Beques per a la formació i el 
perfeccionament dels graduats de l’Institut del Teatre per a l’any 2017, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
 
 
 
“ 

CONVOCATORIA DE LES BEQUES PER A LA FORMACIÓ I EL 
PERFECCIONAMENT DELS GRADUATS DE L’INSTITUT DEL TEATRE PER A 

L’ANY 2017 
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1. OBJECTE I NATURALESA DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1.L'objecte de la present convocatòria és regular, fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les beques per a la formació 
i el perfeccionament dels graduats de l'lnstitut del Teatre, en aquesta convocatòria per 
I'any 2017. 
 
1.2. La concessió d'aquestes beques no genera cap relació laboral, vinculació 
administrativa o de prestació de serveis entre el becari i l'lnstitut del Teatre, ni donarà 
lloc a la seva inclusió en cap règim del sistema de seguretat social, ni per compte propi 
ni per compte d'altri, ni sota cap altre concepte. 
 
1.3. Aquestes beques són compatibles amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o 
ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. La 
suma de les subvencions, ajudes i recursos compatibles amb aquestes beques en cap 
cas no pot superar el cost total del projecte becat. 
 
1.4. Qualsevol càrrega o impost que generin les beques seran a càrrec dels 
beneficiaris. L'lnstitut del Teatre no assumeix cap responsabilitat per I'actuació del 
beneficiari, ni pels danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de 
realització de l'activitat objecte de l'ajut, ni tampoc pels que pugui ocasionar a tercers. 
 
2. FINALITAT 
 
2.1. La finalitat d'aquestes beques és el perfeccionament formatiu dels graduats de 
l'lnstitut del Teatre. La beca sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionada 
amb tots els àmbits de les arts escèniques que pretenguin realitzar els/les graduats/es 
de l'lnstitut del Teatre, incloent les despeses de matrícula, manutenció i allotjament en 
els casos de projectes que tinguin lloc fora de Catalunya.  
 
2.2. S'entendrà per projecte, I'estudi detallat d’una acció formativa que es pretén 
realitzar i el pla proposat per realitzar-la. En aquest sentit, les accions formatives 
proposades no poden haver començat amb anterioritat a la data de termini de 
presentació de sol·licituds. 
 
2.3. Aquestes Beques s'emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per facilitar 
el perfeccionament professional i la inserció laboral dels graduats de les seves escoles 
superiors. 
 
3. DOTACIÓ DE LES BEQUES 
 
3.1. L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dos beques per un import màxim de 
3.780,00€ cadascuna.  
 
3.2. Per a la convocatòria 2017 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es 
destinarà per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà 
de 7.560,00€ i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 99003/481.01 del pressupost 
de I'lnstitut del Teatre aprovat per a l'any 2017. 
 
3.3. No obstant, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els imports unitaris de 
les Beques o augmentar-ne el nombre, sense depassar I'import total fixat per a la 
convocatòria, atenent als criteris de valoració establerts al punt 7.1. d'aquesta 
convocatòria, a l'interès del projecte presentat, a la qualitat de l'ensenyament a 
desenvolupar, a la institució que l'imparteix, al seu cost econòmic i a la seva durada. El 
Jurat es reserva la possibilitat de declarar alguna i/o totes les Beques desertes. 
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4. DESTINATARIS 
 
4.1. Les beques per a la formació i el perfeccionament estan adreçades als graduats de 
les Escoles Superiors de I'lnstitut del Teatre (de I'Escola Superior d'Art Dramàtic i del 
Conservatori Superior de Dansa). 
 
4.2. Pot optar a les beques objecte d'aquesta convocatòria qualsevol persona que ho 
desitgi i que reuneixi, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, 
els requisits següents: 
 

a) Haver-se graduat a I'lnstitut del Teatre 
b) Haver obtingut el títol superior d'art dramàtic o el títol superior de dansa a partir 

de l'any 2013 inclòs. 
 
4.3. No podran optar a participar en la present convocatòria aquells graduats que varen 
participar als Cursos de Postgrau Factoria lT 2004-2005 i 2005-2006, ni els que van 
rebre un dels Premis a Estudis de Perfeccionament de L'lnstitut del Teatre en les 
convocatòries de 2007, 2008, 2009, 2010 o 2011, ni els que van obtenir una Beca per a 
la Formació i el Perfeccionament de l'lnstitut del Teatre en les convocatòries de 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. 
 
5. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
5.1. Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat que s’adjunta com annex l a 
aquesta convocatòria. S'hauran de presentar al Registre General de I'lnstitut del Teatre, 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona (de dilluns a divendres, en horari de 9:00 
a 14:00 h), sens perjudici de poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans 
previstos a la normativa vigent. El model de sol·licitud també estarà disponible a la 
consergeria de la seu de Barcelona de l'lnstitut del Teatre, al Servei de Graduats 
(planta 1 de l'lnstitut del Teatre) i també es podrà descarregar a la pàgina web de 
I'lnstitut del Teatre: www.institutdelteatre.cat 
 
5.2. El termini de presentació de les sol·licituds i dels projectes serà des del 2 al 12 de 
maig de 2017 ambdós inclosos. 
 
5.3. La sol·licitud anirà acompanyada de: 
 

a) Fotocòpia del DNI o passaport, o document oficial d'identitat corresponent en 
els supòsits de persones estrangeres. 

 
b) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o del títol superior de dansa o del 

resguard de sol·licitud dels esmentats títols. 
 

c) Acreditació conforme els estudis s'han realitzat a I'lnstitut del Teatre i s'ha 
obtingut el títol a partir de I'any 2013 inclòs. 

 
d) Memòria explicativa i detallada de I'activitat formativa que es vol dur a terme, 

on es faci constar (projecte): 
 

1) tipus d'activitat formativa. 
2) institució que imparteix els estudis amb argumentació explícita de la 

importància que suposa dur-la a terme en el centre proposat. 
3) relació d'aquests estudis amb la carrera acadèmica i/o professional que 

el sol·licitant té previst desenvolupar. 
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4) pla de treball detallat que indiqui el calendari de l'activitat formativa 
especificant la data d'inici i finalització. 

5) relació dels diferents conceptes de despesa del projecte quantificant-
los, si s'escau, per unitats i el cost de la matrícula així com la relació 
d'altres ingressos. 

e) Currículum professional i acadèmic del sol·licitant. 
 
5.4 La memòria explicativa de l’activitat formativa s’entregarà de la següent manera:  

a) una còpia en paper sense enquadernar i en fons blanc per facilitar la lectura del 
document 

b)  una còpia en format pdf amb les següents característiques: 
 1) en suport CD o USB  
 2) etiquetat amb el nom del sol·licitant i el títol del projecte presentat 
 3) el document electrònic no podrà pesar més de 8MB.  

En cas de discrepància entre la còpia en paper i la còpia en pdf prevaldrà la còpia en 
paper. 
 
5.5. La documentació acreditativa dels requisits i altres documents aportats juntament 
amb la sol·licitud, haurà d'estar en algunes de les llengües oficials reconegudes a 
Catalunya (català i/o espanyol). Qualsevol documentació presentada en un altre idioma 
haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada oficial la qual donarà fe 
pública del contingut i de la fidelitat de la traducció. 
 
5.6. El sol·licitant podrà presentar com a màxim un únic projecte de formació. 
 
5.7. La presentació de la sol·licitud comportarà l'acceptació d'aquesta convocatòria, així 
com la prestació del consentiment per publicar els noms i cognoms en cas d'haver estat 
objecte de selecció com a becari o becària. 
 
5.8. L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els 
termes i formes que es detallen en aquest convocatòria suposa la no admissió de la 
sol·licitud. 
 
 
6. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ 
PRESENTADA 
 
Quan la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l'lnstitut del Teatre 
requerirà al/la peticionari/la, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia 
següent a la comunicació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes 
necessàries, amb la indicació que si no ho fa s'entendrà que la persona sol·licitant 
desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE BEQUES 
 
El procediment de concessió de beques regulat a la present convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
 
8. ÒRGAN TÈCNIC DE VALORACIÓ (EL JURAT) 
 
El Jurat examinarà i avaluarà conjuntament les sol·licituds rebudes dins el termini 
establert. Realitzarà l'estudi i avaluació dels projectes i elevarà en un sol acte una 
proposta de resolució a la Direcció General de l'lnstitut del Teatre per tal de concedir 



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

 

 23

les beques. La resolució ha de ser motivada en aplicació dels criteris de valoració que 
preveuen aquesta convocatòria. 
 
El jurat de les Beques per a la Formació i el Perfeccionament de I'lnstitut del Teatre 
2017 estarà format pels següents membres: 
- El/la director/a general de I'lnstitut del Teatre o persona que el/la substitueixi  
- El/La directora/a de I'ESAD o persona que el/la substitueixi  
- El/La directora/a del CSD o persona que el/la substitueixi  
- El/la coordinador/a acadèmic o persona que el/la substitueixi  
- El/la Secretari/a Acadèmica General o persona que el/la substitueixi 
- Un/a tècnic/a del servei de graduats de I'lnstitut del Teatre, que actuarà com a 
secretari/a del Jurat, amb veu i sense vot. 
 
La designació de les persones que formaran part d'aquest Jurat es publicarà al tauler 
d'anuncis de l'lnstitut del Teatre, mitjançant resolució de la Presidència de l'Organisme. 
 
El Jurat no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la majoria absoluta dels 
seus membres. 
 
L'abstenció i recusació dels membres de la comissió s'ha d'ajustar al que preveuen els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
El Jurat resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de la present convocatòria. 
 
9. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
9.1. Tots els projectes de formació es valoraran d'acord amb els criteris següents: 
 
1) L'interès artístic i pedagògic dels estudis. 
2) La qualitat de la institució on s'imparteixen els estudis sol·licitats. 
3) El programa i contingut dels estudis sol·licitats. 
4) L'adquisició de coneixements inèdits al país i la seva possible transferència al 
context cultural. 
5) L'historial acadèmic del graduat. 
6) L'adequació dels estudis en la trajectòria professional i/o acadèmica del sol·licitant. 
 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
1) L'interès artístic i pedagògic dels estudis, el seu programa i contingut: 3 punts 
2) La qualitat de la institució on s'imparteixen els estudis sol·licitats: 2 punts 
3) L'adquisició de coneixements inèdits al país i la seva possible transferència al 
context cultural: 1 punt 
4) L'historial acadèmic del graduat: 3 punts 
5) L'adequació dels estudis a la trajectòria professional i/o acadèmica del sol·licitant: 1 
punt 
 
Per optar a les beques les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts 
en conjunt dels criteris abans esmentats. 
 
9.2. El Jurat pot sol·licitar, per escrit o mitjançant entrevista personal, informació 
complementària, dades i acreditacions que consideri necessàries en relació amb el 
projecte presentat i amb la trajectòria del sol·licitant. 
 
10. CONCESSIÓ DE LES BEQUES 
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10.1. La concessió de les beques serà aprovada mitjançant resolució de la Presidència 
de l'lnstitut del Teatre. La resolució dels beques tindrà lloc en un termini que no 
excedirà dels tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
 
10.2. La resolució dels beques es notificarà a les persones interessades. Es farà difusió 
pública dels resultats al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'lnstitut del Teatre: 
www.institututdelteatrecat. 
 
10.3. L'atorgament d'aquestes quantitats serà la següent: 
 
a) quan es tracti d'un tipus de formació que demandi l'acceptació del candidat per part 
de la institució que ofereix l'activitat, com a requisit previ a la seva matriculació:  
- un primer 70% de l’import de la Beca en el moment en què acrediti l'admissió al curs 
- la tramitació del 30% restant s'iniciarà amb la presentació de la memòria previst en el 
punt 14 i un cop acreditada la realització de I'activitat compromesa amb la presentació 
de la titulació obtinguda. 
 
b) quan es tracti de formació que no estableixi una selecció prèvia d'admissió: 
- un primer 70% del import un mes abans de la formalització de la matrícula. El 
beneficiari de la Beca es compromet a acreditar el pagament de la matrícula. 
- la tramitació del 30% restant s'iniciarà amb la presentació de la memòria previst en el 
punt 14 i un cop acreditada la realització de l'activitat compromesa amb la presentació 
de la titulació obtinguda. 
 
10.4. La concessió de la beca a un/a graduat/da I'exclou de la possibilitat de presentar-
se a futures convocatòries d'aquestes Beques. 
 
11. CALENDARI D'EXECUCIÓ 
 
11.1. Els projectes de formació es realitzaran com a màxim abans del mes de 
novembre de 2018. 
 
11.2. La durada de la beca no podrà ser objecte de pròrroga. 
 
12. DRETS I OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
12.1. Mantenir la integritat del projecte presentat. Qualsevol altre canvi en el projecte o 
en el calendari presentat haurà de ser notificat per escrit al tutor assignat i a la 
coordinació acadèmica. 
 
12.2. Fer constar en qualsevol publicitat, informació o publicació referida a I'activitat 
objecte de l'ajut, la frase: Projecte realitzat gràcies a les Beques de Formació i 
Perfeccionament de I'lnstitut del Teatre. L'lnstitut pot efectuar un control previ del 
compliment d'aquesta obligació. 
 
12.3. Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte a 
l'activitat per a la qual es concedeix l'ajut. 
 
12.3. Complir amb les obligacions de justificació, tal com es desenvolupen en el punt 14 
d'aquest convocatòria. 
 
12.4 Notificar a l'lnstitut del Teatre els ajuts, ingressos o recursos obtinguts o demanats 
a d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, 
amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
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12.5. Els becaris tindran dret al seguiment personalitzat de la seva tasca, i a percebre 
la dotació econòmica establerta. 
 
12.6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 

 
- Facilitar a l’Institut del Teatre la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a l’Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte d’interessos 
o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, a la present beca i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
13. TUTORIES 
 
La coordinació acadèmica nomenarà tutors per a cadascun dels projectes, que en 
realitzaran el seguiment, i que alhora, seran els representants del Jurat per resoldre les 
incidències que puguin sorgir en l'execució del projecte. 
 
14. JUSTIFICACIÓ 
 
14.1. La justificació de les beques serà presentada pels beneficiaris i abastarà 
exclusivament l'import de la Beca. Tanmateix els beneficiaris hauran d'indicar el cost 
total del projecte becat. 
 
14.2. La justificació estarà conformada per: 
 
a) La justificació de la realització de l'activitat que s'acreditarà de la següent forma: 
 
- al tutor assignat: una memòria justificativa de I'activitat desenvolupada en què consti 
la tipologia del treball formatiu, la metodologia emprada pel professorat i I'experiència 
pedagògica, a més de I'explicació dels resultats obtinguts. 
 
- al servei de graduats: fotocòpia compulsada del certificat o altre document emès per 
l'organisme on es porti a terme l'activitat formativa acreditatiu de l'assistència i 
aprofitament de l'activitat formativa. 
 
b) La justificació del cost de l'activitat o memòria econòmica, que haurà de contenir: 
 
 b.1) relació classificada de despeses de I'activitat, amb identificació del creditor, 
concepte, data d'emissió, data de pagament i percentatge d'imputació de la despesa a 
la Beca atorgada. 
 
 b. 2) detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat I'activitat 
premiada, amb indicació de I'import i la seva procedència. 
c) els justificants de despesa que consistiran en factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (art.72.2 
RLGS). 
 
 c.1) les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, hauran 
d'adequar-se a l'activitat, seran despeses elegibles i s'hauran executat en l'àmbit 
temporal que fixen la convocatòria. 
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 c.2) les despeses efectuades hauran de ser justificades amb factures originals. 
S'acceptaran tiquets de caixa originals només en el cas que I'import de la despesa no 
superi els 60,10€ 
 
 c.3) les factures hauran de reunir els següents requisits: 
 
  c.3.1. contingut de la factura: dades que ineludiblement haurà de  
  contenir tota factura: 
 

- Número de factura. 
- Data d'expedició. 
- Nom i cognoms, raó o denominació social completa de qui 

expedeix la factura. 
- Nom i cognoms, raó o denominació social completa del/la 

destinatari/a, què haurà de tractar-se del/la beneficiari/a de la 
Beca. 

- Número d'identificació fiscal. 
- Descripció de les operacions i el seu import. 
- Tipus impositiu aplicat/s a les operacions. 
- Quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà 

de consignar-se per separat. 
- Data de realització de les operacions objecte de facturació. 

 
c.3.2. No tindran la consideració de document justificatiu de despesa 
les factures "pro forma" o provisionals. 

 
 c.4. Els tiquets de caixa hauran de reunir els següents requisits: 
 

- Data de la compra. 
- ldentificació del proveïdor: raó social i ClF, o nom particular i 

NlF, adreça i telèfon. 
- Concepte de la despesa 
- lmport, especificant "lVA inclòs". 
- Que hi figuri el text: PAGAT/COBRAT. 
- Número, i en el seu cas, sèrie. 

 
d) Documents oficials acreditatius d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
 
14.3. Aquesta documentació es presentarà en el termini màxim d'un mes a comptar des 
de la finalització del projecte i en cap cas podrà tenir lloc més tard del mes de 
novembre de 2018. La seva presentació i valoració positiva, condicionarà l'efectivitat 
del darrer pagament, tal com estableix el punt 10.3. 
 
14.4. En cas de no justificar, o no fer-ho correctament, es reduirà I'import de la Beca 
concedida en el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats. 
 
 
15. AVALUACIÓ, REVOCACIÓ O RENÚNCIA A LES BEQUES 
 
15.1.La coordinació acadèmica i el tutor assignat efectuaran I'avaluació de cadascun 
dels projectes. 
 
15.2. Es podrà revocar totalment o parcialment l'ajut, amb I'obligació de retornar els 
imports rebuts, si escau, en els supòsits següents: 
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a) Manca d'assoliment en l'execució del projecte 
b) lncompliment de les obliqacions previstes en aquesta convocatòria  
c) lncompliment de la finalitat per a la qual es van concedir les Beques o del pla 

de treball presentat 
d) La no acceptació per part del Jurat dels canvis esmentats a la clàusula 10.1.  
e) Qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en l'activitat o en la imatge 

de l'lnstitut del Teatre 
 
15.3. La revocació de la beca haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va aprovar-
ne la concessió, previ informe motivat del tutor del seguiment cada projecte. 
 
15.4. En cas de renúncia del becari o becària aquesta haurà de ser acceptada pel 
mateix òrgan que va aprovar-ne la concessió, donant compte al Jurat. 
 
 
16. DISPOSICIONS SUPLETÒRIES 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria, serà d'aplicació supletòria el que disposa 
el capítol I del Títol lll del Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, així com l'Ordenança General 
de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 31 d'octubre 
de 2008 i publicada al BOPB núm. 13, annex l, de 15 de gener de 2009.” 

 

ANNEX I 
 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LES BEQUES DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE 2017 

 
Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina o amb lletra d’impremta 

 
I. Dades de la convocatòria:  
 
Denominació de la 
convocatòria:  

BEQUES DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE 2017 
 

  
 
II. Dades del sol·licitant: 
 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 

Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de llicenciatura  Especialitat  

 
 
III. Estudis sol·licitats: 
 
Nom dels estudis:   
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Institució que els 
imparteix: 
 

 

Breu descripció dels 
estudis: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendari previst: 
 
 

 

 
Pressupost desglossat per ingressos i despeses del projecte (es poden adjuntar com 
annex els documents que justifiquin aquest pressupost)  
 
CONCEPTE EUROS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
TOTAL  

 
4. Altres ajuts sol.licitats per a aquest projecte. En cas de no haver-ne sol·licitat, 

especificar-hi: “cap”.  
 
Entitat a la què s’ha sol.licitat l’ajut Import sol·licitat Estat (concedit/en espera) 
   
   
   
   
 
 
IV. Altres observacions: 
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Documentació que s’adjunta: 
 
❏ Fotocòpia del títol o del resguard de sol·licitud de títol acadèmic 
❏ Fotocòpia DNI 
❏ Currículum Vitae 
❏ Memòria explicativa 
 
 
V. Declaració: 
 
El/la sotasignat/da SOL.LICITA participar als Premis d’Estudis de Perfeccionament de l’Institut 
del Teatre 2017, assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva 
realització, i DECLARA: 
- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten 

corresponen a la realitat. 
- Que en cas que el seu projecte sigui premiat, es compromet a complir les condicions 

previstes a la convocatòria 
 
 
Localitat i data 
 
Signatura del sol·licitant: 
 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ, DIRECTORA GENERAL 
INSTITUT DEL TEATRE 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, s’informa a les persones interessades que les dades facilitades seran incloses en el 
fitxer automatitzat del registre de documents i a la base de dades del Servei de Graduats de 
l’Institut del Teatre per al seu tractament informàtic en la convocatòria dels Premis de referència 
i en aquells altres es considerin oportuns. 
  
Així mateix, s’informa a les persones interessades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit 
presentat en el Registre de l’Institut del Teatre. 
   
En el cas que no desitgeu que les vostres dades personals formin part de la base de dades del 
Servei de Graduats de l’Institut del Teatre marqueu l’espai següent:   
 
□ No desitjo que les meves dades personal formin part de la base de dades del Servei de 
Graduats de l’Institut del Teatre” 
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Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa l’apartat 
4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del qual és el següent: 

“Extracte de l’Acord de 15 de març de 2017 de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre, pel qual es convoquen les beques per a l’any 2017 per a la formació i el 
perfeccionament dels graduats de l’Institut del Teatre.  
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text 
complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de 
les beques per a la formació i el perfeccionament es pot trobar al web, la intranet i al 
tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
 
Primer. Beneficiaris: 
 
1.1. Les beques per a la formació i el perfeccionament estan adreçades als graduats de 
les Escoles Superiors de I'lnstitut del Teatre (de I'Escola Superior d'Art Dramàtic i del 
Conservatori Superior de Dansa). 
 
1.2. Pot optar a les beques objecte d'aquesta convocatòria qualsevol persona que ho 
desitgi i que reuneixi, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, 
els requisits següents: 
 

c) Haver-se graduat a I'lnstitut del Teatre 
d) Haver obtingut el títol superior d'art dramàtic o el títol superior de dansa a partir 

de l'any 2013 inclòs. 
 
1.3. No podran optar a participar en la present convocatòria aquells graduats que varen 
participar als Cursos de Postgrau Factoria lT 2004-2005 i 2005-2006, ni els que van 
rebre un dels Premis a Estudis de Perfeccionament de L'lnstitut del Teatre en les 
convocatòries de 2007, 2008, 2009, 2010 o 2011, ni els que van obtenir una Beca per a 
la Formació i el Perfeccionament de l'lnstitut del Teatre en les convocatòries de 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. 
 
 
Segon. Objecte. 
 
2.1. La finalitat d'aquestes beques és el perfeccionament formatiu dels graduats de 
l'lnstitut del Teatre. La beca sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionada 
amb tots els àmbits de les arts escèniques que pretenguin realitzar els/les graduats/es 
de l'lnstitut del Teatre, incloent les despeses de matrícula, manutenció i allotjament en 
els casos de projectes que tinguin lloc fora de Catalunya.  
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2.2. S'entendrà per projecte, I'estudi detallat d’una acció formativa que es pretén 
realitzar i el pla proposat per realitzar-la. En aquest sentit, les accions formatives 
proposades no poden haver començat amb anterioritat a la data de termini de 
presentació de sol·licituds. 
 
2.3. Aquestes Beques s'emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per facilitar 
el perfeccionament professional i la inserció laboral dels graduats de les seves escoles 
superiors. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província 
de Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia. 
 
4.1. L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dos beques per un import màxim de 
3.780,00€ cadascuna.  
 
4.2. Per a la convocatòria 2017 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es 
destinarà per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà 
de 7.560,00€ i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 99003/481.01 del pressupost 
de I'lnstitut del Teatre aprovat per a l'any 2017. 
 
4.3. No obstant, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els imports unitaris de 
les Beques o augmentar-ne el nombre, sense depassar I'import total fixat per a la 
convocatòria, atenent als criteris de valoració establerts al punt 7.1. d'aquesta 
convocatòria, a l'interès del projecte presentat, a la qualitat de l'ensenyament a 
desenvolupar, a la institució que l'imparteix, al seu cost econòmic i a la seva durada. El 
Jurat es reserva la possibilitat de declarar alguna i/o totes les Beques desertes. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 2 al 12 de maig de 2017, 
ambdós inclosos.” 

 
 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que 
s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes 
al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua 
catalana. 
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Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import màxim de 
SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS (7.560,00€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
481.01 / 99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 2 al 12 de 
maig de 2017, ambdós inclosos. 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre pel desplegament dels actes previstos 
a l’esmentada convocatòria, així com per als actes necessaris per fer efectius els acords 
indicats. 
 
Setè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 

 
8. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria per a la concessió, en règim 

de concurrència competitiva, del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 
2017. 

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica que 
l’Institut del Teatre vol concedir un Premi en l’àmbit de les arts escèniques per a la 
iniciació professional dels postgraduats de les escoles superiors de l’Institut del 
Teatre per a l’any 2017. A més, amb aquest Premi es pretén donar suport i impuls a la 
producció i a l’exhibició d’un muntatge escènic a partir de projectes 
d’escenificació, potenciant especialment les dots de qualitat i creativitat dels 
graduats/des. 
 
Aquest Premi s’atorgarà a un projecte que es trobi en disposició de ser muntat i 
presentat públicament. De conformitat amb el que es pretén amb la convocatòria, 
s’entén que el projecte és un estudi detallat d’una obra pendent de realitzar i el pla 
proposat per a realitzar-la. En conseqüència, els projectes presentats han d’ésser 
inèdits i no poden tenir caràcter acadèmic.  
 

La dotació màxima d’aquest Premi, que serà atorgat per la Presidència de l’Institut 
del Teatre, prèvia proposta elevada pel Jurat, s’estableix en 30.213,20 € 
 
Les bases regulen els principals aspectes següents: 

 
- Requisits de participants i destinataris 
- Requisits dels projectes 
- Procediment de sol·licitud 
- Dotació del premi 
- Condicions de la presentació pública del projecte 
- Composició del Jurat 
- Elements de valoració dels projectes 
- Pagament i justificació 
- Obligacions del guanyador 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’article 21 del Reglament General de l'Institut del Teatre preveu la possibilitat d'establir 
programes d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels postgraduats en les 
diferents disciplines artístiques a la vida professional. Així mateix, els estatuts de l’Institut del 
Teatre recullen entre les seves finalitats, les activitats de formació i promoció en les diverses 
especialitats de les arts de l’espectacle.  
 
Amb aquest propòsit, l’Institut del Teatre vol concedir un Premi en l’àmbit de les arts 
escèniques per a la iniciació professional dels postgraduats de les escoles superiors de l’Institut 
del Teatre per a l’any 2017. A més, amb aquest Premi es pretén donar suport i impuls a la 
producció i a l’exhibició d’un muntatge escènic a partir de projectes d’escenificació, potenciant 
especialment les seves dots de qualitat i creativitat dels graduats/des. 
 
Aquest Premi s’atorgarà a un projecte que es trobi en disposició de ser muntat i presentat 
públicament. De conformitat amb el que es pretén amb la convocatòria, s’entén que el projecte 
és un estudi detallat d’una obra pendent de realitzar i el pla proposat per a realitzar-la. En 
conseqüència, els projectes presentats han d’ésser inèdits i no poden tenir caràcter acadèmic.  
 
La dotació màxima d’aquest Premi, que serà atorgat per la Presidència de l’Institut del Teatre, 
prèvia proposta elevada pel jurat d’aquest premi, s’estableix en 30.213,20 € i anirà amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 481.01/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 14.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 
de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de l’Ordenança, així 
com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix publicar el corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana 
i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Intervenció General, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
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ACORDS 
 
 

Primer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió del Premi Adrià Gual de l’Institut del 
Teatre 2017, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text íntegre de la qual 
és el següent: 
 
 
 
“ 

CONVOCATÒRIA DEL PREMI ADRIÀ GUAL DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2017 

 
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.  
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació del Premi Adrià Gual de I'lnstitut 
del Teatre 2017 que serà atorgat al millor projecte de muntatge d'una obra de teatre o de 
dansa.  
 
La concessió d'aquest ajut s'emmarca dins de les accions de I'lnstitut del Teatre per tal de 
potenciar la inserció professional dels graduats de les escoles superiors de l'lnstitut del 
Teatre, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un muntatge d'arts escèniques 
(teatre i dansa) a partir de projectes d'escenificació que combinin professionalitat, qualitat i 
creativitat.  
 
L'estrena de l'obra guanyadora haurà de tenir lloc com a molt tard el 31 d'octubre de 2018.  
 
2.- FINALITAT DE L’AJUT.  

 
La finalitat d'aquest ajut serà el finançament del projecte de muntatge d'una obra de teatre 
o de dansa fins a un màxim de 100% del cost del projecte, fins al límit de la dotació 
econòmica establerta a la clàusula 7 d'aquesta convocatòria. El conjunt de subvencions, 
ajuts o altres fonts de finançament no podran superar el 100% del cost del projecte.  
 
D'acord amb la finalitat de la convocatòria es considera que el projecte que s'haurà de 
presentar consistirà en un estudi detallat d'una obra de teatre o de dansa i el pla de treball 
que es proposa seguir fins a la seva representació. 
 
 3.- DESTINATARIS I REQUISITS DELS PARTICIPANTS.  
 
Pot optar a l’ajut qualsevol col·lectiu de professionals de les arts escèniques que reuneixi, 
en el moment de presentar la sol·licitud, els requisits següents:  
 
a) Tenir personalitat jurídica pròpia, o haver sol·licitat, davant I'Organisme corresponent, la 
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seva constitució com a entitat jurídica. En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta 
guardonat, Ia concessió del premi quedarà supeditat a la presentació de la documentació 
que acrediti la constitució del col·lectiu professional guanyador com a persona jurídica.  
 
b) Estar integrat com a mínim per tres graduats amb el títol superior d'Art dramàtic i/o de 
Dansa, per a estudis cursats a I'lnstitut del Teatre a partir de I'any 2011.  
 
c) No podran participar en aquesta convocatòria aquells graduats que varen participar en 
els cursos de postgrau Factoria lT 2004-2005, ni haver rebut un dels premis "Projectes 
d'Escenificació de I'lnstitut del Teatre", en les edicions 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 
i 2011, ni el Premi Adrià Gual dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.  
4. REQUISITS DELS PROJECTES.  
 
Els projectes que es presentin a concurs no poden tenir caràcter acadèmic. 
  
La presentació d'un projecte al concurs implica necessàriament:  
 

• La garantia per part del col·lectiu aspirant, amb total indemnitat per a l'lnstitut del 
Teatre de Barcelona, de I'autoria i originalitat del projecte, que no pugui ser una 
còpia o modificació parcial de cap altre.  

 
• La garantia per part de I'aspirant, amb total indemnitat per l'lnstitut del teatre, del 

caràcter inèdit del projecte presentat i de titularitat en exclusiva, sense cap càrrega 
ni limitació, dels drets d'explotació sobre aquest projecte.  

 
5. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE 
PARTICIPACIÓ.  
 
La convocatòria per a la concessió del Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre de 
Barcelona any 2017, i la sol·licitud per participar-hi, es publicaran al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al tauler d'anuncis de I'lnstitut del Teatre, i a la pàgina web de 
I'lnstitut del Teatre: www.institutdelteatre.cat i estaran disponibles a la consergeria de la 
seu de l'lnstitut del Teatre de Barcelona i al Servei de Graduats de l’lnstitut del Teatre.  
 
Els projectes aspirants al Premi Adrià Gual de l'lnstitut del Teatre 2017 i la documentació a 
aportar que es detalla seguidament, es presentaran en suport paper en el Registre de 
I'lnstitut del Teatre de Barcelona, situat a la plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona, 
de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h., sense perjudici de poder-ho fer també per 
qualsevol dels altres mitjans previstos a la normativa vigent, utilitzant el model normalitzat 
de sol·licitud que s'adjunta com Annex a la present convocatòria i que es pot descarregar 
de la pàgina web de I'lnstitut del Teatre. S'estendrà la corresponent acreditació de la seva 
presentació. 
  
El termini de presentació de sol·licituds al premi Adrià Gual 2017 serà del dia 3 al 14 de 
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juliol de 2017 -ambdós inclosos-.  
 
6.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR A LA SOL·LICITUD.  
 
La sol·licitud (model normalitzat que s’adjunta com a annex) haurà de ser complimentada 
facilitant totes les dades que es demanen i acompanyada de la següent documentació:  
 
a) Un original del projecte que es presenta a concurs, grapat i sense enquadernar, i que 
inclourà:  

• La memòria explicativa del muntatge amb menció expressa als professionals que 
intervenen: director, escenògraf, productor executiu, tècnics, 
actors/intèrprets/ballarins... i el detall de les funcions que cadascun hi 
desenvolupa.  

• La dramatúrgia i/o coreografia en cas que siguin inèdits.  

• El pressupost del projecte que, com a mínim, contindrà la informació detallada en 
l'Annex. 

• El material gràfic i/o audiovisual que es consideri adient i s'ajusti a la convocatòria.  

 
El projecte original es presentarà de la següent manera:  

c) una còpia en paper sense enquadernar i en fons blanc per facilitar la lectura 
del document 

d)  una còpia en format pdf amb les següents característiques: 

1) en suport CD o USB  
2) etiquetat amb el nom del sol·licitant i el títol del projecte presentat 
3) el document electrònic no podrà pesar més de 8MB.  

En cas de discrepància entre la còpia en paper i la còpia en pdf prevaldrà la còpia en 
paper. 

 
Cada sol·licitant podrà presentar un únic projecte.  
 
Els originals dels projectes s'han de signar i s'han de presentar dins un sobre tancat on 
caldrà indicar a la part exterior la denominació "Premi Adrià Gual de l'lnstitut del Teatre 
2017", i a I'interior del sobre, el nom del col·lectiu professional que es presenta, l'adreça, 
un telèfon de contacte i l'adreça electrònica.  
 
b) ldentificació del col·lectiu professional que opta al premi: NIF; Acta fundacional, Estatuts 
de l'entitat, identificació del seu representant legal, i quan el col·lectiu professional ja 
disposi de la condició de persona jurídica, el certificat de situació censal.  
c) En cas que en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió al concurs el col·lectiu 
professional que es presenti estigui en tràmit de constitució, haurà d'aportar fotocòpia de la 
sol·licitud de la constitució com a persona jurídica amb segell d'entrada al registre 
corresponent.  
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d) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic i/o del títol superior de dansa, o resguard de la 
sol·licitud d'aquests títols per part dels graduats que integren el col·lectiu que opta al 
Premi, en el qual es farà constar que els esmentats estudis s'han realitzat a I'lnstitut del 
Teatre i la titulació ha estat obtinguda a partir de I'any 2010, inclòs.  
e) Fotocòpia del DNI dels graduats que integren el col·lectiu professional que opta al 
Premi.  
f) Currículum dels professionals que participen en el projecte. 
g) Currículum acadèmic del graduat en l'lnstitut del Teatre.  
h) Acreditació del caràcter inèdit del projecte, de la seva autoria i originalitat, i, en el seu 
cas, de la cessió dels drets d'explotació dels autors de les obres que el configuren.  
i) Declaració responsable del col·lectiu professional en la qual declari que reuneix tots els 
requisits per obtenir la condició de beneficiari d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, i també que consti:  
 

Que disposa del consentiment de totes les persones que participen al projecte per 
participar en la convocatòria del Premi Adrià Gual 2017 i manifestació que accepten la 
seva regulació, i del seu consentiment perquè les dades que es faciliten puguin ser 
utilitzades per a la gestió de la convocatòria d'aquest Premi i posterior seguiment i 
difusió en cas que el projecte resulti guanyador.  
 
Que el col·lectiu professional que participa es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries, i si és el cas amb la Seguretat Social, i no incorre en cap dels supòsits que 
I'inhabiliten per a percebre subvencions de conformitat amb allò la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.  

 
El model de Declaració responsable es trobarà disponible a la pàgina web de I'lnstitut del 
Teatre: www.institutdelteatre.cat i al Servei de Graduats d'aquest lnstitut.  
 
La documentació acreditativa dels requisits i altres documents a aportar juntament amb la 
sol·licitud, haurà d'estar en alguna de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català 
i/o espanyol). Qualsevol documentació presentada en un altre idioma haurà d'anar 
acompanyada de la corresponent traducció jurada oficial la qual donarà fe pública del 
contingut i la fidelitat de la traducció.  
 
La presentació del projecte implica el compromís dels autors de no retirar I'obra del 
concurs abans del veredicte, sense perjudici del dret de devolució dels originals de les 
obres no premiades i de la documentació aportada un cop publicat el veredicte.  
 
D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques en cas que manqui aportar algun document amb la 
sol·licitud de participació, es requerirà al col·lectiu professional sol·licitant perquè esmeni 
les mancances o aporti els documents preceptius, en un termini de 10 dies a partir del dia 
següent a la comunicació, amb la indicació que sinó ho fa s'entendrà que el sol·licitant 
desisteix de la seva sol·licitud.  
 
Les dades i documents no aportats, totalment o parcialment, no es tindran en compte a 
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efectes de la seva valoració.  
 
L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i 
formes que es detallen en aquesta convocatòria suposa I'exclusió del concurs.  

 
7. DOTACIÓ DE L’AJUT.  
 
El premi Adrià Gual 2017 està dotat amb TRENTA MIL DOS-CENTS TRETZE EUR AMB 
VINT CÈNTIMS (30.213,20€). Aquest import s’imputarà a l’aplicació pressupostària 481.01 
/ 99003 del vigent pressupost de l'Institut del Teatre.  
 
L'import de l’ajut es destinarà exclusivament a la producció del projecte premiat i en cap 
cas I'import que es farà efectiu podrà superar el cost total del projecte premiat.  
 
8. PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE GUANYADOR DEL PREMI ADRIÀ GUAL 
2017 EN EL MARC DEL GREC 2017 FESTIVAL DE BARCELONA.  
 
La Direcció del Grec Festival de Barcelona tindrà en compte el projecte guanyador del 
Premi Adrià Gual 2017 per tal d'incloure'l preferentment dins la selecció de les propostes 
per a I'edició de I'any 2017, sempre i quan s'adigui a les línies artístiques i criteris del Grec 
Festival de Barcelona.  
 
Així mateix la direcció del Grec Festival de Barcelona, un cop avaluat i acceptat el projecte 
guanyador del Premi Adrià Gual 2017, elevarà a l'òrgan competent de I'lnstitut de Cultura 
de Barcelona la proposta de contractació de I'entitat que hagi estat beneficiària de 
I'esmentat premi per tal de participar en el finançament de la producció del projecte i la 
seva exhibició en el marc del Grec 2018 Festival de Barcelona.  
 
9. JURAT DEL PREMI ADRIÀ GUAL 2017.  
 
La proposta de concessió del premi (subvenció) serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d'acord amb allò previst a l'article 12.5 de l'Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona.  
 
El Jurat qualificador del Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre 2017 estarà integrat per:  
 

• La Directora General de I'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui.  

• El Gerent de l'lnstitut del Teatre o persona que el substitueixi.  

• El Coordinador Acadèmic de I'lnstitut del Teatre o persona que el substitueixi.  

• Dos professionals docents de I'lnstitut del Teatre de reconegut prestigi, proposats 
pel coordinador/a acadèmic.  

• Un representant del Grec Festival de Barcelona.  
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• Tres professionals de l'àmbit de les arts escèniques de Catalunya, a designar per 
la Directora General de l'lnstitut del Teatre.  

 
Actuarà com a Secretari, amb veu i sense vot, un professional del Servei de Graduats de 
I'lnstitut del Teatre. 
 
La designació de les persones que formaran part d'aquest jurat es publicarà al tauler 
d'anuncis i a la web de I'lnstitut del Teatre de Barcelona mitjançant resolució de la 
Presidència d'aquest lnstitut. 
 
Els professionals de l’àmbit de les arts escèniques externs que no representen cap 
institució se’ls retribuirà la seva assistència al jurat d’acord amb el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del Servicio. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Jurat s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.  
 
El jurat no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la Presidència i de la 
Secretaria, o en el seu cas dels que els substitueixin, i de la meitat al menys dels seus 
membres. 
 
Els acord seran adoptats per majoria de vots. 
 
El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquesta convocatòria o qualsevol dubte 
en la seva interpretació o en relació al procediment a seguir. 
 
10. ELEMENTS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES. 
 
Els elements generals de valoració dels projectes presentats seran els següents: 
 
1) L'interès artístic del projecte presentat que es mesurarà d'acord amb els següents 
criteris: 
 

• Rellevància, grau d'interès del projecte i coherència en el seu desenvolupament. 

• Aportació significativa de continguts al context artístic i especialment com a 
expressió de la realitat contemporània. 

• Contribució a la innovació en l'àmbit de la creació artística. 

 
2) Nombre i àmbit de participació dels graduats de I'lnstitut del Teatre en el projecte. 
 
3) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte presentat, que es mesurarà d'acord amb els 
següents paràmetres: 
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• Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte 
artístic. 

• Adequació de la planificació dels recursos humans i econòmics als objectius 
proposats. 

• Finançament previst al marge del Premi Adrià Gual de l'Institut del Teatre 2017. 

• Generació de recursos propis. 

 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
1) L'interès artístic del projecte: 6 punts amb el desglossament següent: 

• Rellevància, grau d'interès del projecte i coherència en el seu desenvolupament. 
Fins a 2 punts 

• Aportació significativa de continguts al context artístic i especialment com a 
expressió de la realitat contemporània. Fins a 2 punts  

• Contribució a la innovació en l'àmbit de la creació artística. Fins a 2 punts 

2) El nombre i l'àmbit de participació dels graduats de l'lnstitut del Teatre en el projecte: 2 
punts. 
3) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte: 2 punts amb el desglossament següent: 

• Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte 
artístic. Fins a 0.5 punts. 

• Adequació de la planificació dels recursos humans i econòmics als objectius 
proposats. Fins a 0.5 punts. 

• Finançament previst al marge del Premi Adrià Gual de l'Institut del Teatre 2017. 
Fins a 0.5 punts. 

• Generació de recursos propis. Fins a 0.5 punts. 

 
Per optar al Premi, els projectes han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 
El projecte guanyador serà el que obtingui la puntuació més alta. 
 
11. VEREDICTE DEL JURAT I CONCESSIÓ DEL PREMI. 
 
El Jurat emetrà el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris de valoració 
establerts en aquesta convocatòria en un termini màxim de tres mesos des de la data de 
finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'admissió al concurs.  
 
El Jurat es reserva la facultat de, discrecionalment, declarar desert el Premi si estima que 
cap obra presentada no n'és mereixedora. lgualment el jurat pot atorgar accèssits si 
considera que algun treball destaca per algun motiu.  
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Una vegada emès el veredicte el president del Jurat elevarà una proposta de resolució per 
a la seva concessió a la Presidència de I'lnstitut del Teatre, la qual haurà de dictar 
resolució en un termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de tancament del 
període de presentació d'instàncies. Així mateix, la Presidència de l'Institut del Teatre 
restarà facultat per a l'aprovació dels actes administratius necessaris per al desplegament 
del projecte premiat.  
 
La resolució del premi es notificarà personalment al guanyador i a tots els participants, i es 
farà difusió pública del resultat de la convocatòria al tauler d'anuncis i a la pàgina web de 
I'lnstitut del Teatre www.institutdelteatre.cat.  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs 
d’alçada davant la Presidència de la Diputació de Barcelona, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
  
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, 
en defensa dels seus interessos. 
 
Els projectes no premiats es podran recollir a la seu de I'lnstitut del Teatre de Barcelona, 
prèvia petició dels autors, adjuntant el document acreditatiu de la recepció de l'obra, des 
del dia següent hàbil a la data de concessió del premi i fins a tres mesos després.  
 
L'atorgament del Premi Adrià Gual 2017 exclou al guanyador de la possibilitat de 
presentar-se a futures edicions d'aquest premi.  
 
12. PAGAMENT.  
 
El pagament de l’ajut s'efectuarà d'acord amb el següent criteri:  
 
Un primer 70% del seu import en el moment en què el col·lectiu beneficiari presenti una 
carta de compromís de presentació pública emesa pel corresponent programador, on 
s'indicarà lloc i data d'estrena, i el 30% restant s'abonarà contra la presentació de la 
justificació econòmica total de la subvenció. El col·lectiu beneficiari haurà de presentar els 
justificants i les factures de la despesa realitzada.  
 
En cap cas, l’import de l’ajut  no podrà ser superior a l’import consignat a la clàusula 7 ni 
superior a les despeses justificades. 
 
Aquest Premi estarà subjecte a la tributació fiscal que correspongui d'acord amb la 
normativa fiscal aplicable al perceptor.  
 
13. ACREDITACIÓ DE L'ESTRENA DE L'OBRA GUARDONADA.  
 
El guanyador del Premi haurà d'acreditar, abans del dia 31 d'octubre de 2018, l'estrena de 
l'obra guardonada.  
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L'estrena de I'obra guardonada es podrà acreditar mitjançant un programa de mà, un 
programa de la temporada teatral  o un document imprès similar.  
 
14. JUSTIFICACIÓ DE L'APLICACIÓ DEL PREMI A LA PRODUCCIÓ DE L'OBRA.  
 
El període d'execució i aplicació de les despeses s'estableix entre la data de la concessió i 
acceptació del Premi i fins a la data de la seva estrena. Es podran incloure les despeses 
fins a la data de la finalització de la representació de l'obra, incloses les despeses de 
desmuntatge d'aquesta primera estrena, i no més tard del 31 d'octubre de 2017.  
 
Es consideraran despeses subvencionables tal i com indica l'article 31 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions aquelles que resultin estrictament 
necessàries per a la producció de l'obra, que han d'estar efectivament pagades amb 
anterioritat al termini de justificació que s'estableix en el 30 de novembre de 2018.  
 
Si finalitzat el termini de justificació el beneficiari del Premi no ha justificat l'aplicació de la 
despesa se li requerirà per un termini màxim improrrogable de quinze dies per tal que 
presenti aquesta justificació. La falta de presentació comportarà el reintegrament de les 
quantitats ja abonades i la pèrdua del dret al seu cobrament.  
 
En cap cas tindran la consideració de despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la 
renda. Tot allò d'acord amb l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents:  
 
-L'IVA quan el/la beneficiari/a pugui repercutir-lo, així com els impostos personals sobre la 
renda.  
-Dietes i manutenció.  
-Despeses de gestoria o administració.  
 
En el supòsit d'adquisició de bens inventariables (equipament informàtic, etc.) només es 
podrà imputar la part proporcional a l'amortització d'aquest bé.  
La justificació de l'import total d'altres ingressos i ajuts rebuts per al finançament del 
projecte i de les despeses ocasionades per la seva realització, d'acord amb el següent 
detall:  
 
a) La justificació, declaració jurada, de I’import total dels ingressos, subvencions i 
aportacions econòmiques rebudes per al finançament de la realització del projecte 
guardonat, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació detallada dels conceptes, els 
imports i la procedència amb indicació de si es tracta d’una administració o entitat pública o 
privada, nacional o internacional.  
 
b) La justificació de les despeses ocasionades per la realització del projecte s'efectuarà 
mitjançant I'aportació d'una relació classificada de despeses de l'activitat, amb identificació 
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del creditor, el concepte, la data d'emissió, la data de pagament i el percentatge 
d'imputació de la despesa al premi atorgat.  

 
Els justificants de despesa consistiran en factures o documents de valor probatori 
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (article 72.2 del Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions). 
 
Les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, hauran d'adequar-se a 
I'activitat, seran despeses elegibles i s'hauran executat en l'àmbit temporal que fixen la 
convocatòria. 
 
El total de les despeses haurà de comptar amb el vist-i-plau del Coordinador Acadèmic de 
l'Institut del Teatre. 
 
Les despeses efectuades hauran de ser justificades amb factures originals. S'acceptaran 
tiquets de caixa originals només en el cas que I'import de la despesa no superi els 60,10 
EUR. 
 
Els tributs tindran la consideració de despesa subvencionable quan el beneficiari de la 
subvenció faci el seu abonament de forma efectiva. 
 
Les factures hauran de reunir els següents requisits: 
 
1) Contingut de la factura: dades que ineludiblement haurà de contenir tota factura: 
 

• Número de factura. 

• Data d'expedició. 

• Nom i cognoms, raó o denominació social completa de qui expedeix la factura. 

• Nom i cognoms, raó o denominació social completa del/la destinatari/a, què haurà 
de tractar-se del/la beneficiari/a del premi.  

• Número d'identificació fiscal.  

• Descripció de les operacions i el seu import.  

• Tipus impositiu aplicat/s a les operacions.  

• Quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà de consignar-se per 
separat.  

• Data de realització de les operacions objecte de facturació. 
No tindran la consideració de document justificatiu de despesa les factures "pro 
forma" o provisionals. 
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Els tiquets de caixa hauran de reunir els següents requisits: 

• Data de la compra. 

• ldentificació del proveïdor: raó social i ClF, o nom particular i NlF, adreça i telèfon. 

• Concepte de la despesa. 

• lmport, especificant "lVA inclòs".  

• Que hi figuri el text: PAGAT/COBRAT.  

• Número, i en el seu cas, sèrie.  

 
En cas de no justificar algun concepte, o no fer-ho correctament, es reduirà I'import del 
Premi concedit en el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats.  
 
15. OBLIGACIONS DEL GUANYADOR.  
 
El guanyador del Premi Adrià Gual es compromet a mantenir la integritat del projecte 
presentat fins a I'estrena de I'obra. Excepcionalment, si és necessari fer algun canvi en el 
pla de treball proposat, caldrà que el col·lectiu guanyador ho posi en coneixement, per 
escrit, de la Coordinació Acadèmica de l'lnstitut del Teatre.  
 
El projecte premiat haurà d'incloure la frase "Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre 2017" 
a tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb I'activitat premiada. L'lnstitut 
pot efectuar un control previ del compliment d'aquesta obligació.  
 
Cas que el projecte premiat s'adigui a les línies artístiques i criteris del Grec Festival de 
Barcelona, caldrà incloure en tots els elements informatius i publicitaris la referència a la 
participació del Grec com a coproductor de I'espectacle, seguint les condicions habituals 
aplicades a qualsevol espectacle coproduït pel Grec.  
 
El col·lectiu guanyador es compromet a facilitar, en tot moment, la informació que els sigui 
demanada respecte de I'activitat per a la qual es concedeix el premi.  

 
També, es compromet a adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de 
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de 
transparència i, en particular, s’obliga a: 
 

- Facilitar a l’Institut del Teatre la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a l’Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte d’interessos 
o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, al present premi i puguin posar en risc l’interès públic. 
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- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
16. ESTRENA DE L'ESPECTACLE GUARDONAT I DIVULGACIÓ PÚBLICA. 
  
L'entitat guanyadora s'obliga a estrenar I'espectacle del projecte guardonat abans del dia 
31 d'octubre de 2018.  
 
17. DRETS DE CAPTACIÓ I POSTERIOR ÚS I DIFUSIÓ, D'IMATGES I VEU. 

ENREGISTRAMENT DEL PROJECTE. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.  

 
L'lnstitut del Teatre podrà captar la imatge i la veu dels professionals que integren el 
col·lectiu professional autor del projecte guanyador, i la dels participants i intèrprets de 
l'espectacle que es representi, durant el decurs de totes les activitats que es duguin a 
terme en relació a aquest projecte, i podrà fer difusió amb finalitats culturals, artístiques, 
pedagògiques i d'investigació, principis que regulen I'activitat de I'lnstitut del Teatre, per 
qualsevol mitjà o sistema i durant el màxim de temps previst fins a la seva entrada en 
domini públic, i sense limitacions territorials.  
 
L'lnstitut del Teatre es reserva el dret d'enregistrar el muntatge guanyador en qualsevol 
dels suports existents, així com el dret d'utilitzar tot el material gràfic del muntatge en les 
seves publicacions i en les accions de caràcter divulgatiu. Així mateix es reserva el dret 
d'arribar a acords amb els mitjans de comunicació que cregui oportuns per tal de fer 
reportatges, retransmissions o qualsevol altra acció que pugui fer visible el muntatge 
guanyador, tot això sense cap finalitat lucrativa sinó únicament per assolir la divulgació 
pública de I'obra.  
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es faran sota el principi d'absència d'afany de lucre 
i amb la única finalitat de difondre les activitats que es porten a terme a I'lnstitut.  
 
L'lnstitut del Teatre incorporarà al fons del Centre de documentació i Museu de les Arts 
Escèniques (MAE) d'aquest lnstitut el projecte seleccionat i les imatges i veu captades 
durant la realització de les activitats que es desenvolupin relacionades amb aquest 
projecte.  
 
Les dades personals dels graduats que es presenten amb cada projecte seran facilitades 
amb el consentiment de cadascun d'ells mitjançant la declaració responsable a què es fa 
referència en la clàusula 6, apartat i.  
 
Les dades personals facilitades en la sol·licitud d'admissió que s'annexa a la present 
convocatòria, així com les recollides durant el desenvolupament del projecte guanyador 
(captació d'imatge i veu) seran incorporades en un fitxer de titularitat del I'lnstitut del 
Teatre. La finalitat del tractament d'aquestes dades és gestionar la participació en el Premi 
Adrià Gual dels sol·licitants i el posterior seguiment i difusió del projecte guanyador, i 
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només podran ser cedides a tercers amb aquesta finalitat. El participant accepta que en 
cas de resultar guanyador les seves dades siguin publicades.  
 
De conformitat amb allò previst per la Llei Orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal els participants poden exercir els seus drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, en les condicions previstes en la 
legislació vigent, per mitjà d'un escrit que es podrà dirigir al registre de l'lnstitut del Teatre 
situat a la plaça Margarita Xirgu, s/n de Barcelona (08004).  
 
18. COMPATIBILITAT PER A REBRE ALTRES PREMIS I AJUTS PEL MATEIX 

PROJECTE.  

La concurrència a la convocatòria del Premià Adrià Gual 2017 es pot compatibilitzar amb 
I'obtenció d'altres premis i ajuts pel mateix projecte procedents de qualsevol administració 
o entitat pública o privada, nacional o internacional, excepte aquells als quals es fa 
referència en el punt 3.c) d'aquesta convocatòria, sense perjudici de I'obligació dels 
col·lectius que opten a aquest Premi de comunicar-ho a I'lnstitut del Teatre.  
 
En cap cas, les diferents fonts de finançament podran superar el cost de l'activitat.  
 
19. REVOCACIÓ O RENÚNCIA DEL PREMI ATORGAT.  

 
Es podrà revocar totalment o parcialment el premi concedit, amb l'obligació, si s'escau, de 
retornar els imports rebuts, en els supòsits següents:  
 
a) Manca d'assoliment en I'execució del projecte.  
b) lncompliment de les obligacions previstes en aquesta convocatòria.  
c) Obligació de la justificació econòmica.  
d) lncompliment de la finalitat per a la qual es va concedir el premi.  
e) La no acceptació per part de la Coordinació Acadèmica de l'institut del Teatre dels 
canvis que es proposin en el projecte. Serà obligació del beneficiari la comunicació dels 
canvis, que hauran de ser autoritzats per la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre. 
L'incompliment donarà lloc a la revocació del premi.  
f) Qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en I'activitat o la imatge de I'lnstitut 
del Teatre.  
 
La revocació del premi haurà de ser proposada per la Coordinació Acadèmica de l'Institut 
del Teatre, previ informe motivat a I'efecte.  
 
En cas de renúncia del guardonat haurà de ser acceptada pel mateix òrgan que va adoptar 
la resolució de concessió.  
 
20. ACCEPTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.  
 
La presentació dels projectes aspirants al premi comporta I'acceptació del contingut 
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d'aquesta convocatòria i dels drets i obligacions que se'n deriven, així com dels preceptes 
continguts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Real Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament i l'Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, núm. 13, annex I de 16 de gener de 2009).  
 
21. INFRACCIONS I SANCIONS.  
 
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei 
General de Subvencions, en el Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona.  
 
 
 
22. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI.  

 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, és d'aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució de l'Institut del Teatre per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 
demés legislació concordant. 
 

ANNEX 
 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ ALS PREMI ADRIÀ GUAL  DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
2017 

 
Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina o amb lletra d’impremta 

 
VI. Dades de la convocatòria:  

 
Denominació de la 
convocatòria:  

PREMI ADRIÀ GUAL 2017 
 
 

 
 
VII. Dades d’identificació del col·lectiu: 

 
Nom o raó social  CIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 

Postal 
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Telèfon  Adreça electrònica  

 
 
VIII. Dades d’identificació del representant legal del col·lectiu: 

 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 

Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

 
 
 
IX. Dades dels graduats que participen al projecte: 

 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 

Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de graduació  a 

l’ Escola 

(ESAD/CSD) 

 Especialitat  

   
 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 

Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de Graduació a 

l’Escola 

(ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 

Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  
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Any de llicenciatura 

Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 

Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de Graduació a 

l’Escola 

(ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 

Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de Graduació a 

l’Escola 

(ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 

Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de Graduació a 

l’Escola 

(ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
 
 
X. Dades d’altres col·laboradors en el projecte: 

 
NOM COGNOMS D.N.I. CÀRREC 
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XI. Projecte que es presenta al Premi: 

 
1. Breu descripció del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pressupost previst desglossat per ingressos i despeses del projecte (es poden 
adjuntar com annex els documents que justifiquin aquest pressupost)  
 
A. DESPESES IMPORT 
  
Text (autoria, traducció i/o adaptació, drets d’autor)  
  
  
Música (composició, arranjaments, drets d’autor)  
  
  
Personal artístic (direcció, disseny escenografia, vestuari so i llum, 
coreografia)  
  
  
Actors i Actrius  (retribucions i S. Social)  
   
  
Intèrprets musicals (retribucions i S. Social)  
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Personal tècnic i de producció (retribucions i S. Social)  
   
  
Escenografia i Vestuari  
   
   
Infraestructura i Material Tècnic (inclou sales assaig)  
   
   
Promoció i Publicitat  
   
  
Altres despeses no incloses en aquest formulari (cal detallar el concepte)  
   
  
  
Despeses Indirectes (personal administració, subministraments, etc)  
  
  

TOTAL DESPESES 0,00 
 
B. INGRESSOS IMPORT 
  
Aportació  del col·lectiu  
  
   
Previsió d'ingressos per Temporada   
  
        
Previsió d'ingressos per Gira   
  
  
Patrocinadors i/o co-produccions   
  
  
Altres subvencions i/o ajuts (cal indicar l’estat: sol·licitat / concedit)  

  
  

TOTAL INGRESSOS 0,00 
 
C. RESULTAT  IMPORT 
  
Total Despeses  0,00 
Total Ingressos 0,00 
  

RESULTAT 0,00 
 
 
XII. Altres observacions: 
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XIII. Documentació que s’adjunta: 

 

Identificació del sol·licitant 

❏ Fotocòpia del NIF del col·lectiu (associació, companyia o altres) 
❏ Acta fundacional i estatuts del col·lectiu i del seu representant legal 
❏ Còpia de la sol·licitud de la constitució legal d’entitat davant l’organisme corresponent  
❏ Fotocòpia del títol o del resguard de sol·licitud de títol acadèmic dels graduats que 
integren el col·lectiu 
 
❏ Fotocòpia del DNI dels graduats que integren el col·lectiu del projecte presentat 
❏ Memòria detallada del projecte presentat 
❏ Currículums professionals i acadèmics dels graduats que integren el col·lectiu 
❏ Document acreditatiu d’estar en possessió dels drets d’autor 
 
 
XIV. Declaració: 

 
Els representant legal de l’entitat SOL·LICITA participar al Premi Adrià Gual de l’Institut del 
Teatre 2017 assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva 
realització, i DECLARA: 

- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten 
corresponen a la realitat. 

- El caràcter inèdit del projecte, de la seva autoria i originalitat 

- Que en cas que el seu projecte sigui premiat, es compromet a complir les condicions 
previstes a la convocatòria 

 
Localitat i data 
 
 
Signatura del representant legal de l’entitat: 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ, DIRECTORA GENERAL 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, s’informa a les persones interessades que les dades facilitades seran 
incloses en el fitxer automatitzat del registre de documents i a la base de dades del Servei 
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de Graduats de l’Institut del Teatre per al seu tractament informàtic en la convocatòria del 
Premi de referència i en aquells altres que es considerin oportuns. 
  
Així mateix, s’informa a les persones interessades de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Institut del Teatre. 
   
En el cas que no desitgeu que les vostres dades personals formin part de la base de dades 
del Servei de Graduats de l’Institut del Teatre marqueu l’espai següent:  
 
□ No desitjo que les meves dades personal formin part de la base de dades del Servei de 
Graduats de l’Institut del Teatre” 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa l’apartat 
4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de 15 de març de 2017 de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre, pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió, en règim de 
concurrència competitiva, del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2017.  

BDNS (Identif.): 

D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text 
complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació del 
premi es pot trobar al web, la intranet i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre 

Primer. Beneficiaris 

Pot optar a l’ajut qualsevol col·lectiu de professionals de les arts escèniques que 
reuneixi, en el moment de presentar la sol·licitud, els requisits següents:  

a) Tenir personalitat jurídica pròpia, o haver sol·licitat, davant I'Organisme 
corresponent, la seva constitució com a entitat jurídica. En aquest darrer cas, si el 
col·lectiu resulta guardonat, Ia concessió del premi quedarà supeditat a la presentació 
de la documentació que acrediti la constitució del col·lectiu professional guanyador com 
a persona jurídica.  

b) Estar integrat com a mínim per tres graduats amb el títol superior d'Art dramàtic i/o 
de Dansa, per a estudis cursats a I'lnstitut del Teatre a partir de I'any 2011.  

c) No podran participar en aquesta convocatòria aquells graduats que varen participar 
en els cursos de postgrau Factoria lT 2004-2005, ni haver rebut un dels premis 
"Projectes d'Escenificació de I'lnstitut del Teatre", en les edicions 2005, 2006, 
2007,2008, 2009, 2010 i 2011, ni el Premi Adrià Gual dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 
i 2016.  

Segon. Objecte 

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació del Premi Adrià Gual de 
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I'lnstitut del Teatre 2017 que serà atorgat al millor projecte de muntatge d'una obra de 
teatre o de dansa.  

La concessió d'aquest ajut s'emmarca dins de les accions de I'lnstitut del Teatre per tal 
de potenciar la inserció professional dels graduats de les escoles superiors de l'lnstitut 
del Teatre, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un muntatge d'arts 
escèniques (teatre i dansa) a partir de projectes d'escenificació que combinin 
professionalitat, qualitat i creativitat.  

L'estrena de l'obra guanyadora haurà de tenir lloc com a molt tard el 31 d'octubre de 
2018.  

Tercer. Bases reguladores. 

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB de la 
Província de Barcelona de 15 de gener de 2009). 

 

Quart. Quantia. 

El premi Adrià Gual 2017 està dotat amb TRENTA MIL DOS-CENTS TRETZE EUR 
AMB VINT CÈNTIMS (30.213,20€).  

L'import de l’ajut es destinarà exclusivament a la producció del projecte premiat i en cap 
cas I'import que es farà efectiu podrà superar el cost total del projecte premiat.  

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 

El termini de presentació de les sol•licituds serà des del 3 al 14 de juliol de 2017 
(ambdós inclosos).” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que 
s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes 
al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua 
catalana. 
 
Quart.- APROVAR la despesa màxima de TRENTA MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS (30.213,20 €) que suposa la concessió d’aquest Premi, que anirà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 481.01/ 99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- APROVAR la despesa màxima de CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-
NOU CÈNTIMS (128,49€) en concepte d’indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats 
per als tres professionals de l’àmbit de les arts escèniques de Catalunya que assistiran al jurat 
del Premi, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions por raó de servei, i que anirà imputada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
99000/226.99 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
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Sisè.- ESTABLIR el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 2 al 14 de juliol de 
2017 (ambdós inclosos). 
 
Setè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes 
previstos a la convocatòria esmentada, així com per als actes necessaris per fer efectius els 
acords indicats. 
 
Vuitè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al Tauler d’anuncis 
electrònic de l’Institut del Teatre.” 
 
 
 
 
9. Dictamen que proposa aprovar la modificació del Pla d’Ordenació 

Acadèmica de l’Institut del Teatre, referit a les diverses escoles i centres, per 
al curs acadèmic 2016-2017 (3a modificació) 

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica que 
per acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 15 de 
juny de 2016, es va aprovar el POA relatiu al curs acadèmic 2016-17, així com el seu 
cost econòmic quantificat en 10.024.231 €.  
 
D’ençà d’aquella aprovació, s’han produït dues modificacions del POA 2016-17 que 
no han comportat cap increment econòmic respecte de la despesa inicialment 
aprovada: 
 

a) La primera, aprovada per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre, en 
data 27 de juliol de 2016, la qual va comportar una disminució de les hores 
totals anuals de docència inicialment assignades per 36,50 hores i, per tant, 
es reajustava la despesa econòmica en el sentit de disminuir-la en -6.075,00 €. 
 

b) La segona, aprovada per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre en 
data 17 d’octubre de 2016, la qual va comportar una disminució de les hores 
totals anuals de docència inicialment assignades per 17,50 hores i, per tant,  
es reajustava la despesa econòmica en el sentit de disminuir-la en -1.203,32 
€. 

 
 

De les esmentades modificacions es va donar compte a la Junta de Govern en 
sessió ordinària del 21 de desembre de 2016. 
 

Coincidint amb l’inici del segon quadrimestre del curs acadèmic 2016-17 s’han 
produït noves modificacions en el POA, que es detallen tot seguit: 
 

Modificacions que comporten un increment d’hores (Total 431,25 hores) 
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• Suport a la docència (instrumentistes) per als seminaris temàtics del CSD: 
22,50h  

• Encàrrecs específics de l’Institut del Teatre proposats per la Direcció 
General/Gerència (Suport gestió Postgraus i Formació contínua, Recerca i 
innovació, Disseny gestió Producció IT): 157,50h 

• Descàrrega lectiva per assumpció del  càrrec de la Direcció General, 
inicialment no reconeguda en la seva totalitat: 80h 

• Reajustament del màxim de lectivitat assignat a un docent que en tenia 
inicialment en escreix : 15h 

• Creació d’un nou grup projecte Veu 3 de l’ESAD: 60h 
• Canvis d’hores de descàrrega lectiva per representació sindical arran de les 

Eleccions Sindicals celebrades el dia 14 de desembre de 2016: 96,25h 
 

Modificacions que comporten un decrement d’hores (Total 375,00h) 
 
 Amb motiu de manca de matriculació d’alumnes:  
 

• Es deixa d’impartir l’assignatura de Dramatúrgia i espectacles del circ ESAD: 
45 hores 

• Es deixa d’impartir l’assignatura de Direcció d’actors ESAD: 90 h 
• Es deixa d’impartir l’assignatura de Veu per text ESAD: 30 hores. 
• Es deixa d’impartir l’assignatura Optativa de Teatre Visual ESAD:  30 h 
 
A més, es redueixen les hores assignades inicialment al càrrec de Coordinador de 
l’Especialitat de So de l’ESTAE:  180h 

 
Modificacions de tipologies de contractació que no afecten a jornades ni a 
hores.(Total 0,00h). 

 

 

ESCOLA/CENTRE HORES MODIFICADES 
Escola Superior d’Art Dramàtic:    +312,50 hores 

-195,00 hores 
 

Conservatori Superior de Dansa: 0,00 hores 
Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de 
Dansa 

0,00 hores 

Escola Superior de les Arts de  
l’Espectacle  

-180,00 hores 

IT Dansa 0,00 hores 
Instrumentistes +118,75 hores 

 
TOTAL HORES MODIFICADES +56,25 HORES 
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Efectuant la compensació de les hores que s’incrementen, amb les hores que 
davallen, es proposa també reajustar comptablement la despesa econòmica 
autoritzada el 15 de juny de 2016, i posteriorment modificada, en el sentit 
d’incrementar-la en 10.469,38 €. 
 
 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària celebrada el dia 15 
de juny de 2016 (núm. registre 100/2016), es va aprovar el Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) 
de l’Institut del Teatre, referit a les diverses escoles i centres per al curs acadèmic 2016-17, així 
com el seu cost econòmic quantificat en DEU MILIONS VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS 
TRENTA-UN EUROS (10.024.231€).  
 
En el mateix acord, es va facultar a la Presidència de l’Institut del Teatre per a l’aprovació de 
les possibles i diferents propostes de modificació del POA, sempre i quan no comportessin 
increment econòmic, tot donant compte de les mateixes en les següents sessions de la Junta 
de Govern d’aquest Organisme. 
 
D’ençà d’aquella aprovació, s’han produït dues modificacions del Pla d’Ordenació Acadèmica 
del curs 2016-17 que no han comportat cap increment econòmic respecte de la despesa 
inicialment aprovada. Aquestes modificacions es relacionen tot seguit: 
 

c) La primera, aprovada per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre, en data 27 de 
juliol de 2016 (núm. registre 852/2016) la qual va comportar una disminució de les 
hores totals anuals de docència inicialment assignades per 36,50 hores i, per tant, es 
reajustava la despesa econòmica en el sentit de disminuir-la en SIS MIL SETANTA-
CINC EUROS (-6.075,00€). 

d) La segona, aprovada per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre (núm. registre 
1240/2016) , en data 17 d’octubre de 2016, la qual va comportar una disminució de les 
hores totals anuals de docència inicialment assignades per 17,50 hores i, per tant,  es 
reajustava la despesa econòmica en el sentit de disminuir-la en MIL DOS-CENTS 
TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (-1.203,32€) 

 
De les esmentades modificacions es va donar compte a la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre, en sessió ordinària del 21 de desembre de 2016 (núm. registre 172/2016). 
 
El Pla d’Ordenació Acadèmica és un instrument de gestió viu subjecte a una revisió constant i 
susceptible de ser modificat en funció de les necessitats de les diverses escoles de l’Institut del 
Teatre, així com de les eventuals incidències derivades de la demanda d’oferta optativa, de les 
incidències de la plantilla, etc... 
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En data 31 de gener de 2017, la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre ha emès un 
informe mitjançant el qual fonamenta una nova modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica de 
l’Institut del Teatre, referit a les diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2016-2017, i el 
qual es transcriu literalment a continuació: 
 
 

“INFORME 
 

Assumpte 
 
Proposta de modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, referit a 
les diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2016-2017, així com el seu cost 
econòmic. 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària celebrada el 
dia 15 de juny de 2016, es va aprovar el Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) de l’Institut 
del Teatre, diverses escoles i centres per al curs acadèmic 2016-17, així com el seu cost 
econòmic. 
 
En el mateix acord, es facultava a la Presidència de l’Institut del Teatre per a l’aprovació 
de les possibles i diferents propostes de modificació del POA, sempre i quan no 
comportessin increment econòmic, tot donant compte de les mateixes en les següents 
sessions de la Junta de Govern d’aquest organisme. 
 
Vist que coincidint amb l’inici del segon quadrimestre del curs acadèmic 2016-17 s’han 
produït noves modificacions en el Pla d’Ordenació Acadèmica que es detallen tot seguit: 
 
Modificacions que comporten un increment d’hores (Total 431,25 hores) 
 

• Suport a la docència (instrumentistes) per als seminaris temàtics del CSD: 22,50h  

• Encàrrecs específics de l’Institut del Teatre proposats per la Direcció General/Gerència 
(Suport gestió Postgraus i Formació contínua, Recerca i innovació, Disseny gestió 
Producció IT): 157,50h 

• Descàrrega lectiva per assumpció del  càrrec de la Direcció General, inicialment no 
reconeguda en la seva totalitat: 80h 

• Reajustament del màxim de lectivitat assignat a un docent que en tenia inicialment en 
escreix : 15h 

• Creació d’un nou grup projecte Veu 3 de l’ESAD: 60h 

• Canvis d’hores de descàrrega lectiva per representació sindical arran de les Eleccions 
Sindicals celebrades el dia 14 de desembre de 2016: 96,25h 

 
Modificacions que comporten un decrement d’hores (Total 375,00h) 
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 Amb motiu de manca de matriculació d’alumnes:  
 

• Es deixa d’impartir l’assignatura de Dramatúrgia i espectacles del circ ESAD: 45 hores 

• Es deixa d’impartir l’assignatura de Direcció d’actors ESAD: 90 h 

• Es deixa d’impartir l’assignatura de Veu per text ESAD: 30 hores. 

• Es deixa d’impartir l’assignatura Optativa de Teatre Visual ESAD:  30 h 

 
A més, es redueixen les hores assignades inicialment al càrrec de Coordinador de 
l’Especialitat de So de l’ESTAE:  180h 

 
Modificacions de tipologies de contractació que no afecten a jornades ni a hores.(Total 
0,00h). 

 
A la vista d’aquests fets, i realitzant el càlcul total de les modificacions en termes d’hores 
totals afectades, resulta un increment de 56,25h respecte de la darrera modificació 
aprovada per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre (núm. registre 1240/2016) , 
en data 17 d’octubre de 2016. 
 
Conclusions 
 
Vist que aquestes modificacions afecten la lectivitat contemplada al Pla d’Ordenació 
Acadèmica (POA) del curs 2016-17, es considera procedent modificar el POA en el sentit 
de: 
 

• D’una banda, incrementar  les hores de docència globals contemplades al POA 
en 431,25 hores 

• D’altra banda, disminuir les hores de docència globals contemplades al POA en 
Total 375,00h hores. 

 
El resultat és un increment de 56,25h que es tradueix en un increment econòmic per al 
pressupost de l’Institut del Teatre de 10.469,38€. Cal remarcar que no se’n deriven 
contractacions laborals addicionals.” 

 
Vist l'art. 12.h) dels vigents Estatuts de l'Institut del Teatre, pel qual correspon a la Junta de 
Govern l'aprovació de l'ordenació acadèmica anual. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Interventora 
Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
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ACORDS 

 
 
Primer.- MODIFICAR el Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre per al curs 
acadèmic 2016-2017 aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern de data 15 de juny de 
2016 (núm. registre 100/16) i modificat posteriorment per diferents decrets (núm. 852/2016 i 
1240/2016), d’acord amb els motius adduïts a l’informe del Coordinació Acadèmic de data 31 
de gener de 2017, fets que comporten un increment de les hores totals anuals de docència i de 
suport a la docència assignades de 56,25 hores. 
 

ESCOLA/CENTRE HORES MODIFICADES 
Escola Superior d’Art Dramàtic:    +312,50 hores 

-195,00 hores 
 

Conservatori Superior de Dansa: 0,00 hores 
Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de 
Dansa 

0,00 hores 

Escola Superior de les Arts de  
l’Espectacle  

-180,00 hores 

IT Dansa 0,00 hores 
Instrumentistes +118,75 hores 

 
TOTAL HORES MODIFICADES +56,25 HORES 

 
Segon.- En conseqüència, REAJUSTAR comptablement la despesa econòmica  
AUTORITZADA per acord de la Junta de Govern de data 15 de juny de 2016 (núm. registre 
100/16), posteriorment modificada per decrets núm. 852/2016 i 1240/2016, en el sentit 
d’incrementar-la en DEU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA VUIT 
CÈNTIMS (10.469,38€) per a l’exercici de l’any 2017 del vigent pressupost de l’institut del 
Teatre. 
 
Tercer.- APROVAR el text refós del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, referit a 
les diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2016-2017, un cop introduïdes les 
modificacions contemplades a l’informe del Coordinador Acadèmic de data 31 de gener de 
2017, i que s’adjunta com annex I. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les Escoles i als Centres de l’Institut del Teatre per al 
seu coneixement i efectes.” 
 
 
 
 
10. Dictamen que proposa aprovar els criteris i directrius per a l’elaboració del 

POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) per al curs acadèmic 2017-18, de les 
Escoles  i Centres de l’Institut del Teatre.   

 

La Presidenta dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica que 
el Pla d’Ordenació Acadèmica (d’ara en endavant POA) és una eina organitzativa 
que sintetitza els instruments de descripció, gestió i execució de l’oferta 
educativa que presenta la institució. El POA. relaciona cadascun dels continguts 
curriculars, agrupats en crèdits o mòduls, i assignats als corresponents itineraris 
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d’especialitat / curs, detallant-ne la temporalitat, la durada, l’agrupació d’alumnat i 
eventualment la titularitat docent dels mateixos.  
 
El disseny dels criteris i normes que regeixen l’elaboració del POA emana de les 
disposicions i plantejaments que l’Institut articula respecte de la seva oferta educativa. 
En conseqüència, el POA determina aquesta oferta, a partir de les directrius dels 
decrets elaborats per l’administració educativa competent, i dels criteris adoptats en 
virtut de la discrecionalitat que li correspon (articles 5 – 11 del reglament general de 
l’IT). 
 

El POA resulta imprescindible com a marc de planificació i gestió de l’oferta 
educativa, de l’organització dels programes que imparteix l’IT i dels recursos 
humans, els quals venen condicionats pel mateix, en els vessants de costos 
retributius, de provisió i selecció, de formació i de condicions laborals. 
 

La proposta és elevar a l’aprovació de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre un 
conjunt de normes que estructuren els criteris metodològics i les condicions de 
l’oferta tot diferenciant-la per escoles i per itineraris,  així com altres disposicions 
d’ordre intern que tenen un impacte directe sobre l’articulació de la plantilla i dels 
costos de gestió. 
 

Els criteris que s’eleven a aprovació s’agrupen en dos grans blocs: 

 

a) Criteris per a l’assignació de la lectivitat i de les activitats de suport a la docència 
(amb efectes i vinculació sobre la gestió de la plantilla i del règim contractual):  

- Tipificació de llocs docents i de suport a la docència 

- Funcions i tasques 

- Limitacions lectives 

- Criteris de contractació i gestió de les col·laboracions docents. 

e) Criteris relatius a l’oferta de places, ràtios d’alumnat, especificitats dels 

plans d’estudis i ús dels espais, (per escoles): 

 

- Oferta de places 

- Ràtios d’alumnat 

- Organització dels equips docents 

- Itineraris i optativitat 

- Adaptació dels canvis en els plans d’estudis 

- Criteris d’horaris i ús dels espais 

 

Aquests criteris i directrius tindran efectes sobre l’elaboració del POA i començaran a 
aplicar-se a partir del curs acadèmic 2017-18 de l’Institut del Teatre, condicionat a 
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l’aprovació, per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, dels efectes econòmics que 
se’n derivin.  
En relació amb el curs anterior, les modificacions o novetats que incorpora la bateria 
de criteris i directrius és: 

  

     PROPOSTA COST (*) 

EESA-CPD  
HORES 

DOCENTS. 
SECUND. 

HORES 
Instrumentistes 

 

DESDOBLAMENT 
FLAMENC 70,00 35,00 
TOTALS HORES 70,00 35,00 

105,00 8.894,20 

  

 PROPOSTA COST 

ESAD  
HORES 

DOCENTS. 
SUP. 

HORES 
Instrumentistes 

 

PROJECTE 3 VEU 3 60,00   
ITINERARI VISUAL 
DE 4T 330,00   
REORGANITZACIÓ 
DE GRUPS -1.005,00 -115,00 
TOTALS HORES -615,00 -115,00 

-730,00 -109.234,20 

CSD  HORES 
DOC. SUP. 

HORES 
Instrumentistes  COST 

DESDOBLAMENT 
Tècniques dansa IV 
(4t) 120,00 90,00 

 

DESDOBLAMENT 
Tècnica Opcional 
Dansa B (4t) 60,00   
Seminaris temàtics i 
suport docent 0,00 22,50 
TOTALS HORES 180,00 112,50 

292,50 38.234,90 

 
TOTALS HORES 
PROPOSTA - - 365  32, 32,505 - -332,5 

    TOTAL COSTOS      - 62.105 
 

(*)  Els costos no contemplen els derivats del Batxillerat 
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El Gerent, Sr. Jordi Roig, afegeix les matisacions oportunes en relació a l’augment de 
cost del POA. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 

“El Pla d’Ordenació Acadèmica (d’ara en endavant POA) és una eina organitzativa que 
sintetitza els instruments de descripció, gestió i execució de l’oferta educativa que presenta la 
institució. El POA. relaciona cadascun dels continguts curriculars, agrupats en crèdits o mòduls, 
i assignats als corresponents itineraris d’especialitat / curs, detallant-ne la temporalitat, la 
durada, l’agrupació d’alumnat i eventualment la titularitat docent dels mateixos.  
 
El disseny dels criteris i normes que regeixen l’elaboració del POA emana de les disposicions i 
plantejaments que l’Institut articula respecte de la seva oferta educativa. En conseqüència, el 
POA determina aquesta oferta, a partir de les directrius dels decrets elaborats per 
l’administració educativa competent, i dels criteris adoptats en virtut de la discrecionalitat que li 
correspon (articles 5 – 11 del reglament general de l’IT). 
 
El POA, que visualitza la gestió col·legiada entre l’àmbit acadèmic i el gestor, resulta també 
imprescindible com a marc de planificació i gestió dels recursos humans, els quals venen 
condicionats pel mateix, en els vessants de costos retributius, de provisió i selecció, de 
formació i de condicions laborals. 
 
Cronològicament parlant, cada POA està vinculat a un curs acadèmic. Aquesta periodització fa 
possible la flexibilitat i adaptació tant a l’entorn jurídic com a les novetats del marc acadèmic, 
així com a les circumstàncies evolutives de la pròpia plantilla. 
 
La proposta és doncs elevar a l’aprovació de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre un 
conjunt de normes que estructuren els criteris metodològics i les condicions de l’oferta tot 
diferenciant-la per escoles i per itineraris,  així com altres disposicions d’ordre intern que tenen 
un impacte directe sobre l’articulació de la plantilla i dels costos de gestió.   
 
Vistes les darreres Lleis de Pressupostos de l’Estat, concretament,  el Reial Decret Llei 
20/2011, de 30 de desembre, que aproven mesures urgents en matèria pressupostària, 
tributaria i financera per a la correcció del dèficit públic, contemplava la prohibició -per l’any 
2012- de la contractació de personal laboral temporal i de nomenaments de personal estatutari 
temporal o de funcionaris interins, llevat dels casos excepcionals i per cobrir necessitats 
urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es 
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. Aquesta 
limitació ha estat prorrogada per la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2013, per la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2014, per la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2015, i posteriorment per la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, prorrogats per l’any 2017 d’acord amb 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola.  
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Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 
 

ACORDS 
 
 

Primer.- APROVAR els criteris i directrius per a l’elaboració del Pla d’Ordenació Acadèmica 
(POA) del curs acadèmic 2017-18 de les Escoles i Centres de l’Institut del Teatre, els quals es 
recullen a document annex, en base a les argumentacions adduïdes en la part expositiva 
d’aquest dictamen. 
 
Segon.- DISPOSAR que aquests criteris i directrius tindran efectes sobre l’elaboració del POA i 
començaran a aplicar-se a partir del curs acadèmic 2017-18 de l’Institut del Teatre, condicionat 
a l’aprovació, per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, dels efectes econòmics que se’n 
derivin.  
 
Tercer.- FACULTAR  la Direcció General per al desplegament i efectiva aplicació dels presents 
acords.” 
 
 

 
11. Dictamen que proposa aprovar l’oferta de places de les escoles de l’Institut 

del Teatre (ESAD, CSD, EESA/CPD i ESTAE) per al curs 2017-18.  
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica que 
correspon al centre docent la regulació del procediment d’admissió dels alumnes 
garantint la legalitat en el procés d’admissió i especialment garantint la correcta 
aplicació dels criteris de prioritat. Per tant, els centres docents sufragats amb fons 
públics, abans de l’inici de la matriculació, han de fixar les places disponibles per a 
cada nivell d’ensenyament. 
 

El nombre de places vacants a cada curs és el resultat de preveure les que cal oferir 
un cop reservades les places d’alumnes repetidors que hauran de cursar de nou la 
totalitat del currículum corresponent a un curs determinat d’un pla d’estudis. 
 

Un cop analitzada doncs aquesta realitat a les Escoles que integren l’Institut del 
Teatre, la proposta de places vacants que cada centre ofereix per al curs 2017/2018 
és la següent: 
 
ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC (ESAD): 

 

ESAD 
Especialitats Alumnes  

Interpretació:  
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Text 
Musical 
Físic / Visual 

12/15 
7/10 

12/14 
Total Interpretació 36 
Total Direcció i Dramatúrgia 12 * 
Total Escenografia  12 * 

 
Total places a primer curs 

 

 
60 

 
 

En funció dels possibles repetidors i en casos excepcionals i justificats es podrà arribar 
a: 
 

ESAD 
Especialitats Alumnes 

Direcció i Dramatúrgia 14 
Escenografia  14 
 

 

CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA (CSD)  
 
 

CSD 
Especialitats Alumnes 

Pedagogia  12 
Coreografia 12 

 
Total places a primer curs 

 

 
24 

 
 

 

 

ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC/CONSERVATORI 

PROFESSIONAL DE DANSA (EESA/CPD) 

 

Les places vacants per curs i especialitat que es poden ofertar per al curs acadèmic 

2017-18, són les següents: 

 
 

CURS i 
ESPECIALITAT 

VACANTS 

1r CLA* 10 
1r CON* 10 
1r ESP* 10 
2n CLA* 0 
2n CON* 0 
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2n ESP* 3 
3r CLA* 0 
3r CON* 0 
3r ESP* 0 
4t CLA* 0 
4t CON* 0 
4t ESP* 4 
5è CLA 0 
5è CON 0 
5è ESP 9 
6è CLA 5 
6è CON 0 
6è ESP 9 

 
 
*Es prioritzaran les ràtios de l’ESO, 30 per classe amb l’escreix permès segons el que 
estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

ESCOLA SUPERIOR DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE (ESTAE) 

 
Per al curs 2017-2018, l’oferta de places és: 

 
 
Formació Inicial:    
 
Primer curs: 24 places 
Segon curs: 24 places 

 
Alumnes per especialitat: (Luminotècnia, Maquinària Escènica, So): 8, 
(màxim 12) 

 
 
Formació Continuada: 
 

  Segons demandes de professionals del sector o oferta pròpia de l’IT, 
supeditada a l’aprovació dels corresponents contractes o convenis i a la seva viabilitat 
econòmica. (Cursos totalment autofinançats segons tarifa de preus públics per als 
ensenyaments no reglats de l’IT) 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“El sistema educatiu de Catalunya s’estableix com un model educatiu d’interès públic. Les 

autoritats públiques tenen l’obligació de regular i sostenir el servei d’Educació, configurat pels 

centres públics i pels centres privats amb el sosteniment de fons públics, aspecte que garanteix 

a totes les persones l’accés a una educació de qualitat i en condicions d’igualtat. 

 

Correspon al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya l’aprovació de la 

programació educativa, la qual té com a objectiu establir, amb caràcter territorial, les 

necessitats educatives que cal satisfer. Aquesta programació ha de garantir la qualitat de 

l’educació. 

 

Tanmateix, correspon al centre docent la regulació del procediment d’admissió dels alumnes 

garantint la legalitat en el procés d’admissió i especialment garantint la correcta aplicació dels 

criteris de prioritat. Per tant, els centres docents sufragats amb fons públics, abans de l’inici de 

la matriculació, han de fixar les places disponibles per a cada nivell d’ensenyament. 

 

El nombre de places vacants a cada curs és el resultat de preveure les que cal oferir un cop 

reservades les places d’alumnes repetidors que hauran de cursar de nou la totalitat del 

currículum corresponent a un curs determinat d’un pla d’estudis. 

 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació (d’ara endavant LOE) regula els 

ensenyaments artístics entre els quals consten els d’art dramàtic i els de dansa. En aquests 

últims, s’estableixen tres graus: ensenyaments elementals, ensenyaments professionals i 

ensenyaments superiors. 

 

La finalitat dels ensenyaments artístics és proporcionar a l’alumnat una formació artística de 

qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals en el camp de l’art dramàtic i de la 

dansa.   

 
L’Institut del Teatre, atenent a la seva missió principal, i en considerar-se un centre superior de 
formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, integrat per diferents escoles 
(Escola Superior d’Art Dramàtic, Conservatori Superior de Dansa, Escola d’Ensenyament 
Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa i l’Escola Superior de Tècniques de les 
Arts de l’Espectacle ) i sufragat amb fons públics, té l’obligació d’aprovar l’oferta de places de 
les seves escoles. 
 
Atès que d’acord amb l’article 7 de la LOE, les administracions educatives competents han 
d’establir el currículum dels diferents ensenyaments que s’hi regulen, dels quals el Govern ha 
de fixar prèviament els aspectes bàsics curriculars. 



 68

 
Vistes les disposicions normatives següents: 
 

a) RD 1614/2009 de 26 d’octubre, mitjançant el qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006 en el marc de 
l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

 
b) Reial Decret 630/2010, de 14 de maig, que regula el contingut bàsic dels 

ensenyaments superiors de Grau d’art dramàtic establerts a la Llei Orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’Educació. 

 
c) Decret 85/2014 de 10 de juny dels ensenyaments artístics superiors. 

 
d) Reial Decret 632/2010, de 14 de maig, que regula el contingut bàsic dels 

ensenyaments superiors de Grau de dansa establerts a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’Educació. 

 
e) Resolució ENS/1547/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels 

ensenyaments artístics conduents al títol superior de dansa del Centre Superior de 
Dansa de l'Institut del Teatre. 

 
f) Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, mitjançant el qual es fixen els aspectes bàsics 

del currículum dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la LOE. 

 
g) Decret 24/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels 

ensenyaments de dansa de grau professional i se’n regula la prova d’accés. 

 
h) Ordre EDU/484/2008, de 12 de novembre, per la qual s’estableix l’organització de les 

proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de dansa. 

 
i) Reial Decret 898/2010, de 9 de juliol, mitjançant el qual es modifica el Reial Decret 

85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels 
ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació.  

j) Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria (ESO). 
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Vistos els informes de les Direccions de les Escoles de l’Institut del Teatre, pels quals es 

proposa l’oferta de places per al curs acadèmic 2017-2018, incorporats a aquest l’expedient. 

 

Vist el que disposa l’article 12 h) relatiu a la competència de la Junta de Govern de l’Institut del 

Teatre sobre l’aprovació de l’ordenació acadèmica anual.   

 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 
 
 

ACORDS 
 
 

Primer.- APROVAR l’oferta de places vacants de les Escoles Superiors (annex I), de l’Escola 

d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa (Annex II) i de l’Escola 

Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (Annex III) de l’Institut del Teatre, per al curs 

acadèmic 2017-2018. 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les Escoles, a la Coordinació Acadèmica  i a la 

Secretaria Acadèmica General de l’Institut del Teatre als efectes escaients. 

 

Tercer.- FACULTAR a la Directora General per al desplegament dels presents acords.” 
 
 
 
12. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a la donació del “Retrat de 

Jordi Coca, escriptor” a l’Institut del Teatre.  
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica que 
la Mariona Millà Salinas és pintora i escultora catalana. La seva obra pictòrica s’ha 
descrit com a expressionista i està fortament impregnada dels valors ètics i dels 
compromisos politicosocials de la seva família, una dinastia més que centenària 
d’editors, llibreters, escriptors i actors, fundadors, a Barcelona, de la Llibreria Millà 
editorial i arxiu teatral. 

Paral·lelament a la creació pròpiament dita, la Mariona Millà desenvolupa una activitat 
docent que emana del seu compromís sociocultural a favor de l’educació i dels 
coneixements artístics. 

 

El retrat d’en Jordi Coca Villalonga és important per a l’Institut del Teatre, atès que 
és doctor en Arts Escèniques, escriptor i dramaturg català. És considerat un dels 
membres destacats de l'anomenada generació literària dels 70.  A més, la carrera 
professional d’en Jordi Coca ha estat molt vinculada a l’Institut del Teatre, en tant que 
professor i Director General de l’Organisme, que fou entre els anys 1988 i 1992. 
 
La Mariona Millà és l’autora i la propietària del retrat d’en Jordi Coca i, per tant, en la 
seva condició de donant té capacitat d’obrar suficient per a disposar de l’objecte donat 
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i poder de disposició sobre aquest, d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi 
Civil Català. La voluntat del donant és donar aquest retrat al donatari per tal que, atesa 
la seva condició d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició de la 
comunitat educativa i del públic en general.  

 
El MAE està interessat en incorporar als seus fons el retrat d’en Jordi Coca, atès el 
seu valor artístic i documental.  El retrat està pintat l’any 2011 a oli sobre tela i té unes 
dimensions de 65 x 55 cm. La valoració que es fa és per valor de 4.000,00 € 
 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquest bé com a donació pura i simple 
d’objectes propietat del donant. 
 
L’acceptació de la donació no comporta l’assumpció de cap condició, càrrega ni 
gravamen onerós, i no és sotmesa a cap restricció. Aquesta donació s’efectua amb 
caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de reversió.  
 
L’Institut del Teatre assumeix l’obligació de conservar el bé donat i d’exhibir la imatge 
al portal Escena Digital. Així mateix, es compromet a difondre i possibilitar el préstec 
de l’obra a altres institucions museístiques i culturals rellevants, que programin 
exposicions, retrospectives i activitats culturals, d’acord amb la normativa per al 
préstec temporal d’obres del MAE.  
 
En qualsevol activitat de difusió de l’obra donada es farà constar la seva procedència 
de la següent manera: “Autora: Mariona Millà Salinas”.  

 
La donant es reserva la possibilitat de retirar temporalment l’element cedit, en cas 
que ho necessiti per a alguna exposició, sense que això impliqui revocació de la 
donació. 
 
A l’autora de l’obra li correspon la titularitat dels drets de propietat intel·lectual i 
autoritza al donatari a efectuar qualsevol acte de reproducció, distribució, 
comunicació pública i transformació, inclosa la seva digitalització i la posada a 
disposició per mitjà d’Internet, tant a interès o iniciativa pròpia, com a favor d’altres 
administracions públiques o persones privades que ho sol·licitin, per a usos de 
caràcter acadèmic i cultural. 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 

“La Mariona Millà Salinas és pintora i escultora catalana. La seva obra pictòrica s’ha descrit 
com a expressionista i està fortament impregnada dels valors ètics i dels compromisos 
politicosocials de la seva família, una dinastia més que centenària d’editors, llibreters, 
escriptors i actors, fundadors, a Barcelona, de la Llibreria Millà editorial i arxiu teatral. 

Paral·lelament a la creació pròpiament dita, la Mariona Millà desenvolupa una activitat docent 
que emana del seu compromís sociocultural a favor de l’educació i dels coneixements artístics. 

D’altra banda, el Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del 
Teatre (d’ara endavant MAE), és el  Centre de referència d’informació i recerca de les arts 
escèniques catalanes i aplega dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els 
seus objectius principals són preservar la memòria de les arts escèniques de 
Catalunya recollint tota la documentació associada (textos, programes de mà, esbossos 
escenogràfics, figurins, vestits…), donar suport a la docència i la recerca que s’imparteix als 
diferents centres docents de l'Institut del Teatre, difondre i preservar els fons bibliogràfics, 
museístics i d'arxiu, i donar resposta a les demandes d’informació sobre les arts escèniques 
catalanes. El seu fons està integrat per importants col·leccions d’escenografia i figurins, de 
titelles, de fotografies, d’indumentària, de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, 
actualment sense exposició permanent, difon les seves col·leccions per Internet (a través del 
portal Escena Digital) i a través d’exposicions temporals. 

El retrat d’en Jordi Coca Villalonga és important per a l’Institut del Teatre, atès que és doctor en 
Arts Escèniques, escriptor i dramaturg català. És considerat un dels membres destacats de 
l'anomenada generació literària dels 70.  A més, la carrera professional d’en Jordi Coca ha 
estat molt vinculada a l’Institut del Teatre, en tant que professor i Director General de 
l’Organisme, que fou entre els anys 1988 i 1992. 
 
La Mariona Millà és l’autora i la propietària del retrat d’en Jordi Coca i, per tant, en la seva 
condició de donant té capacitat d’obrar suficient per a disposar de l’objecte donat i poder de 
disposició sobre aquest, d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. La 
voluntat del donant és donar aquest retrat al donatari per tal que, atesa la seva condició 
d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició de la comunitat educativa i del 
públic en general.  
 
Vist el que es disposa sobre aquest acte jurídic en els articles 618 i següents del Codi Civil. 
 
Vist l’informe de data 20 de febrer de 2017 emès per la Directora del MAE de l’Institut del 
Teatre relatiu a la valoració econòmica de la donació efectuada per la Mariona Milla, que es 
transcriu a continuació: 
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“INFORME VALORATIU SOBRE LA DONACIÓ DEL RETRAT DE JORDI COCA, 

ESCRIPTOR” A L’INSTITUT DEL TEATRE. 

 

La Mariona Millà Salinas és pintora i escultora catalana. La seva obra pictòrica s’ha 

descrit com a expressionista i està fortament impregnada dels valors ètics i dels 

compromisos politicosocials de la seva família, una dinastia més que centenària 

d’editors, llibreters, escriptors i actors, fundadors, a Barcelona, de la Llibreria Millà 

editorial i arxiu teatral. 

 

Paral·lelament a la creació pròpiament dita, la Mariona Millà desenvolupa una activitat 

docent que emana del seu compromís sociocultural a favor de l’educació i dels 

coneixements artístics. 

 

El Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre 

(MAE) és el centre de referència d’informació i recerca de les arts escèniques catalanes 

i entre els seus objectius principals hi ha la preservació de la memòria de les arts 

escèniques de Catalunya, el  suport a la docència i la recerca que s’imparteix als 

centres docents de l'Institut del Teatre, i  la difusió i preservació dels fons patrimonials. 

 

El MAE està interessat en incorporar als seus fons el retrat de Jordi Coca, escriptor, 

degut al  seu valor artístic i documental.  El retrat està pintat l’any 2011 a oli sobre tela i 

té unes dimensions de 65 x55 cm. 

 

La valoració que en fem és per valor de 4.000,00€.” 

 
Vist els articles 531-7 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals. 
 
Vist el que disposa l’article 12, lletres i) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la 
competència de la Junta de Govern en matèria d’acceptació de donacions, herències i deixes a 
favor de l’Institut. 
 
Vista la conformitat de la Gerència de l’Institut del Teatre. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 
 

ACORDS 
 
 

Primer.- APROVAR l’expedient relatiu a l’acceptació de la donació, amb la incorporació de tots 
els documents escaients i fins a la realització de la proposta de resolució. 
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Segon.- ACCEPTAR la donació de del “Retrat de Jordi Coca, escriptor” de Mariona Millà 
Salinas a l’Institut del Teatre, que es formalitzarà entre les dues parts, mitjançant la minuta del 
contracte que es transcriu a continuació:  
 

“CONTRACTE DE DONACIÓ DEL “RETRAT DE JORDI COCA, ESCRIPTOR” A 
FAVOR DE L’INSTITUT DEL TEATRE 

 
Barcelona, a ....., de.....................  de 2017 
 

INTERVENEN 
 

D’una part, en condició de donant, la Sra. Mariona Millà Salinas, amb NIF 36919154Z, i 
domicili a c/ Mestre Salamero, 9, de Vilassar de Dalt (08339), propietària del retrat   “Retrat 
de Jordi Coca, escriptor” . 
 
D’altra part, en condició de donatari, L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom 
de la Diputació de Barcelona, representat per la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, assistida pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, secretari delegat, en virtut 
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 28 de 
juliol de 2016 ( BOPB de data 3 d’agost de 2016), amb domicili a la Plaça Margarida 
Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present contracte i 
declaren no trobar-se en cap de les situacions de prohibició per contractar previstes per 
la normativa vigent. 
 

ANTECEDENTS 
 

I. La Mariona Millà Salinas és pintora i escultora catalana. La seva obra pictòrica s’ha 
descrit com a expressionista i està fortament impregnada dels valors ètics i dels 
compromisos politicosocials de la seva família, una dinastia més que centenària 
d’editors, llibreters, escriptors i actors, fundadors, a Barcelona, de la Llibreria Millà 
editorial i arxiu teatral. 

 
II. Paral·lelament a la creació pròpiament dita, la Mariona Millà desenvolupa una activitat 

docent que emana del seu compromís sociocultural a favor de l’educació i dels 
coneixements artístics. 

 

III. D’altra banda, el Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut 
del Teatre (d’ara endavant MAE), és el  Centre de referència d’informació i recerca de 
les arts escèniques catalanes i aplega dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els 
seus objectius principals són preservar la memòria de les arts escèniques de Catalunya 
recollint tota la documentació associada (textos, programes de mà, esbossos 
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escenogràfics, figurins, vestits…), donar suport a la docència i la recerca que 
s’imparteix als diferents centres docents de l'Institut del Teatre, difondre i preservar els 
fons bibliogràfics, museístics i d'arxiu, i donar resposta a les demandes d’informació 
sobre les arts escèniques catalanes. El seu fons està integrat per importants 
col·leccions d’escenografia i figurins, de titelles, de fotografies, d’indumentària, de 
cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, actualment sense exposició permanent, 
difon les seves col·leccions per Internet (a través del portal Escena Digital) i a través 
d’exposicions temporals. 

 

IV. El retrat d’en Jordi Coca Villalonga  té una importància fonamental per l’Institut del 
Teatre atès que és doctor en Arts Escèniques, escriptor i dramaturg català. És 
considerat un dels membres destacats de l'anomenada generació literària dels 70. A 
més, la carrera professional d’en Jordi Coca ha estat molt vinculada a l’Institut del 
Teatre, en tant que professor i Director General de l’Organisme, que fou entre els anys 
1988 i 1992. 

 

V. La Mariona Millà és propietària del retrat d’en Jordi Coca i, per tant, en la seva condició 
de donant té capacitat d’obrar suficient per a disposar de l’objecte donat i poder de 
disposició sobre aquest, d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. 
La voluntat del donant és donar aquest retrat al donatari per tal que, atesa la seva 
condició d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició de la comunitat 
educativa i del públic en general.  

 

VI. Vist el que es disposa sobre aquest acte jurídic en els articles 618 i següents del Codi 
Civil. 

 

Que per tal de formalitzar la donació i concretar-ne les condicions, les parts han 
convingut signar el present document que s’articula mitjançant els següents 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte del contracte. 
 
L’objecte d’aquesta donació és el “Retrat de Jordi Coca, escriptor” a l’Institut del Teatre. 
 
Segon. Caràcter de la donació. 
 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquest bé com a donació pura i simple 
d’objectes propietat del donant. 
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L’acceptació de la donació no comporta l’assumpció de cap condició, càrrega ni 
gravamen onerós, i no és sotmesa a cap restricció. Aquesta donació s’efectua amb 
caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de reversió.  
 
La donant declara que és la propietària del retrat d’en Jordi i, per tant, garanteix la 
pacífica propietat per part de l’Institut del Teatre. 
 
Tercer. Tractament del fons.  
 
El donatari es compromet a inventariar, catalogar i conservar el bé d’acord amb els 
procediments del centre.  
 

 
Quart. Obligacions.  
 
L’Institut del Teatre assumeix l’obligació de conservar el bé donat i  d’exhibir la imatge 
al portal Escena Digital.  
 
L’Institut del Teatre es compromet a difondre i possibilitar el préstec de l’obra a altres 
institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, 
retrospectives i activitats culturals, d’acord amb la normativa per al préstec temporal 
d’obres del MAE.  
 
En qualsevol activitat de difusió de l’obra donada es farà constar la seva procedència 
de la següent manera: “Autora: Mariona Millà Salinas”.  
 
Cinquè. Lliurament de la col·lecció. 
 
El bé integrant de la donació es lliurarà a l’Institut del Teatre a partir de la signatura del 
present document.  
 
Sisè. Retirada temporal 
 
La donant es reserva la possibilitat de retirar temporalment l’element cedit, en cas que 
ho necessiti per a alguna exposició, sense que això impliqui revocació de la donació, 
d’acord amb l’article 531-20 del Codi Civil Català. En tal supòsit haurà de sol•licitar la 
cessió temporal al MAE, amb una antelació mínima d’un mes i per escrit, amb la relació 
detallada de l’element sol·licitat, descripció de les dades bàsiques de l’activitat, duració 
del préstec, i dates previstes de recollida i devolució.  
 
La donant es farà càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comporti. 
Durant el període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les 
despeses de conservació del bé. En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la 
devolució del retrat serà formalitzada mitjançant document signat per les parts. 
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Setè.- Drets de propietat intel·lectual.   
 
A l’autora de l’obra li correspon la titularitat dels drets de propietat intel·lectual i 
autoritza al donatari a efectuar qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació 
pública i transformació, inclosa la seva digitalització i la posada a disposició per mitjà 
d’Internet, tant a interès o iniciativa pròpia, com a favor d’altres administracions 
públiques o persones privades que ho sol·licitin, per a usos de caràcter acadèmic i 
cultural, sense que en cap cas puguin ser cedits a tercers amb finalitats comercials.  
En conseqüència, la donant es reserva els drets d’explotació per a la resta d’usos 
diferents als esmentats. Aquesta explotació i usos no es limiten territorialment ni 
temporalment. En qualsevol cas, el donatari assumeix l’obligació de respectar i fer 
respectar els drets morals de la donant, especialment el de reconeixement de l’autoria.  
 
Vuitè. Valoració de la donació. 
 
El valor de l’arxiu que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic 
rellevant, sinó que destaca pel seu valor artístic i documental. El preu es fixa en 
4.000,00€. 
 
El donatari assumirà el cost dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar 
l’inventari, catalogació i conservació de les obres.  
 
Novè. Resolució del contracte. 
 
El present contracte té caràcter irreversible. Tan sol en el supòsit que es donin les 
causes establertes a l’article 531-15 del Codi Civil Català, el donant podrà exercir 
l’acció revocatòria corresponent.  
 
Desè. Legislació d’aplicació. 
 
Seran d’aplicació al present contracte les disposicions relatives a la donació establertes  
als articles 531-7 i següents del Llibre Cinquè del Codi Civil Català, aprovat per la Llei 
5/2006 de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals, així com la resta de normativa d’aplicació.  
 
Onzè. Bona fe, controvèrsies i fur aplicable. 
 
Les parts contractants s’obliguen a complir i executar aquest contracte sota el principi 
de bona fe contractual a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest 
document. Així mateix, les parts es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa 
qualsevol desacord que pogués sorgir en el compliment del present contracte. Això no 
obstant, si no fos possible arribar a una solució negociada internament, les 
desavinences que s’originin com a conseqüència de la interpretació del present 
contracte o de l’execució de les obligacions que se’n derivin, se sotmetran a la 
jurisdicció dels Jutjats de la ciutat de Barcelona. 
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I, en prova de conformitat, signen per duplicat el present document en el lloc i data 
indicats.  

 
Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de 
l’Institut del Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Sra. Mariona Millà Salinas, tot agraint la donació, així 
com al Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes 
administratius necessaris que es puguin derivar d’aquesta donació.”  
 
 
 
13. Dictamen que proposa aprovar el Pla Director de manteniment dels edificis 

de l’Institut del Teatre.  
 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent. El Sr. Roig explica que per acord de la Junta 
de Govern, de data 15 de gener de 2014 es va aprovar el Pla Estratègic de l’Institut 
del Teatre 2014-2017. El Pla Estratègic determina la voluntat de la institució en 
mantenir i augmentar el seu nivell d’excel·lència i lideratge tant a nivell nacional com 
internacional en el camp de l’ensenyament, de la recerca, de la innovació i de la difusió 
de les arts de l’espectacle. 
 
El Pla Estratègic va identificar, entre d’altres, l’objectiu específic d’optimitzar els 
recursos i les infraestructures de l’Organisme, i en concret, va proposar com a 
actuació prioritària la realització del “Disseny i implementació d’un pla director 
d’usos dels espais de l’organisme”. 
 

El Pla Director de manteniment dels edificis és una eina de planificació que recull les 
necessitats i disponibilitats de l’Institut del Teatre en matèria de manteniment dels 
edificis i proposa una pla d’inversions a curt, mig i llarg termini per tal d’optimitzar, 
adequar o millorar les dotacions existents i, si escau, crear-ne de noves.  
El Pla Director  identifica les accions a desenvolupar en el període 2017-2022 i la 
cronologia de la seva implementació. 
 
A banda dels objectius tècnics, el Pla Director de Manteniment dels edificis esdevé una 
eina per modular els procediments de contractació que instrumenten les 
actuacions tècniques requerides.  
 

El Pla Director de Manteniment presenta els àmbit de treball següents: 
 
• Equipaments: Edifici i instal·lacions.  
• Gestió documental i legal de les instal·lacions i activitat. 
• Gestió dels contractes de manteniment. 
• Gestió dels recursos propis del manteniment. 
• Anticipació de les necessitats futures. 
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El Gerent, Sr. Roig, recolza la seva exposició amb la projecció de les imatges, que tot 
seguit es reprodueixen: 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern, de data 15 de gener de 2014 (núm. registre 7/2014) es va 
aprovar el Pla Estratègic de l’Institut del Teatre 2014-2017. El Pla Estratègic determina la 
voluntat de la institució en mantenir i augmentar el seu nivell d’excel·lència i lideratge tant a 
nivell nacional com internacional en el camp de l’ensenyament, de la recerca,  de la innovació i  
de la difusió de les arts de l’espectacle. 
 
La Gerència va identificar, entre d’altres, l’objectiu específic d’optimitzar els recursos i les 
infraestructures de l’Organisme, i en concret, va proposar com a actuació prioritària la 
realització del “Disseny i implementació d’un pla director d’usos dels espais de l’organisme”. 
 
El Pla Director de manteniment dels edificis és una eina de planificació que recull les 
necessitats i disponibilitats de l’Institut del Teatre en matèria de manteniment dels edificis i 
proposa una pla d’inversions a curt, mig i llarg termini per tal d’optimitzar, adequar o millorar les 
dotacions existents i, si escau, crear-ne de noves.  
 
A banda dels objectius tècnics, el Pla Director de Manteniment dels edificis esdevé una eina 
per modular els procediments de contractació que instrumenten les actuacions tècniques 
requerides.  
 
L’Institut del Teatre impulsant la consecució dels objectius marcats, presenta el nou Pla 
Director de manteniment dels edificis de l’Institut del Teatre 2017-2022, que presenta els àmbit 
de treball següents: 
 
• Equipaments: Edifici i instal·lacions.  
• Gestió documental i legal de les instal·lacions i activitat. 
• Gestió dels contractes de manteniment. 
• Gestió dels recursos propis del manteniment. 
• Anticipació de les necessitats futures. 
 
El Pla Director  identifica les accions a desenvolupar en el període 2017-2022 i les dates de la 
seva implementació. És una eina útil per a la planificació des del punt de vista de la gestió i 
condicionat a la disponibilitat pressupostària de l’Institut del Teatre.  
 
La proposta de Pla Director que s’eleva a la Junta compta amb el vist i plau de la Subdirecció 
d’Edificació, pertanyent a la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, 
per a la seva aprovació, els següents 
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ACORDS 
 
Únic.- APROVAR el Pla Director de manteniment dels edificis de l’Institut del Teatre 2017-
2022, el text del qual s’acompanya com a annex I a aquest dictamen.” 
 
 
 
14. Dictamen que proposa donar compte de les col·laboracions docents que 

s’hagin realitzat per a les diferents activitats acadèmiques en què es derivin 
retribucions a professionals interns i externs de manera puntual i no 
permanent en el marc de la instrucció la instrucció per a la regulació de les 
activitats docents no reglades de l’Institut del Teatre.  

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica que 
per acord de la Junta de Govern, en data 20 de juliol de 2016 es va aprovar la 
Instrucció per a la regulació de les activitats docents no reglades de l’Institut del 
Teatre en els supòsits següents:  
 

1. Col·laboracions per a la participació en jornades, congressos, tallers, 
conferències i seminaris organitzats per l’Institut del Teatre o en els què 
participi l’Institut del Teatre. 

 
2. Col·laboracions per a la impartició de Masterclasses a alumnat (compreses 

en un projecte o activitat) fora de l’àmbit reglat, organitzades per l’Institut del 
Teatre. 

 
3. Col·laboracions per a la impartició de lectivitat en cursos de formació 

especialitzada organitzats per l’Institut del Teatre o en els què participi l’Institut 
del Teatre. 

 
A l’acord tercer del dictamen aprovat es va disposar que amb caràcter semestral es 
donarà compte a la Junta de Govern de les col·laboracions docents que s’hagin 
realitzat per a les diferents activitats acadèmiques en què es derivin retribucions a 
professionals interns i externs de manera puntual i no permanent.  
 
Per tant, i un cop transcorregut aquest termini (agost 16-gener 17), procedeix donar 
compte de dita informació. 
 
En conseqüència, es relaciona el conjunt de col·laboracions realitzades en el marc de 
diverses activitats, promogudes des dels àmbits següents: 
 
- ESAD 
- CSD 
- EESA/CPD 
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- ESTAE 
- Centre Territorial del Vallès 

 
COST TOTAL del conjunt de col·laboracions: 22.762,58 € 
 
 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada del dictamen de la Presidència que 
incorpora els acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 20 de juliol de 2016 (núm. 
registre 121/2016), es va aprovar la instrucció per a la regulació de les activitats docents no 
reglades de l’Institut del Teatre en els supòsits següents:  
 

4. Col·laboracions per a la participació en jornades, congressos, tallers, conferències i 
seminaris organitzats per l’Institut del Teatre o en els què participi l’Institut del Teatre. 

 
5. Col·laboracions per a la impartició de Masterclasses a alumnat (compreses en un 

projecte o activitat) fora de l’àmbit reglat, organitzades per l’Institut del Teatre. 

 
6. Col·laboracions per a la impartició de lectivitat en cursos de formació especialitzada 

organitzats per l’Institut del Teatre o en els què participi l’Institut del Teatre. 

 
Vist que a l’acord tercer del dictamen aprovat es va disposar que amb caràcter semestral es 
donarà compte a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de les col·laboracions docents que 
s’hagin realitzat per a les diferents activitats acadèmiques en què es derivin retribucions a 
professionals interns i externs de manera puntual i no permanent.  
 
Vist, per tant, que transcorregut aquest termini (agost 16-gener 17), procedeix donar compte de 
dita informació. 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, 
per a la seva aprovació, els següents 
 
 

ACORDS 
 

 
Únic.- DONAR COMPTE de les col·laboracions docents que han estat realitzades en el 
període comprès entre agost de 2016 i gener de 2017, i  en les què s’han derivat retribucions a 
professionals interns i externs de manera puntual i no permanent en el marc de la instrucció per 
a la regulació de les activitats docents no reglades de l’Institut del Teatre, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 20 de juliol de 2016 (núm. registre 
121/2016) i que es detallen tot seguit: 
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CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA (CSD) 
 

COGNOMS I NOM 
TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPORT MES MOTIU 

AMATRIAIN VIVES, MARTA 
Gratificacions 

serv. 
extraordinaris 

38,57 set-16 
Classes informatives 

CSD durant 05/16 
(D757/16) 

EUPIERRE TEJERO, ALEXIS 
Gratificacions 

serv. 
extraordinaris 

57,86 set-16 
Classes informatives 

CSD durant 05/16 
(D757/16) 

FRATINI SERAFIDE, 
ROBERTO 

Gratificacions 
serv. 

extraordinaris 
38,57 set-16 

Classes informatives 
CSD durant 05/16 

(D757/16) 

FRATINI SERAFIDE, 
ROBERTO 

Gratificacions 
serv. 

extraordinaris 
77,14 set-16 

Proves accés CSD 
16/17 (D-755/16) 

GOMEZ PEREZ, ANTONI 

Gratificacions 
serv. 

extraordinaris 
154,28 set-16 

Proves accés CSD 
16/17 (D-755/16) 

HERNANDEZ ANDRES, PILAR 

Gratificacions 
serv. 

extraordinaris 
404,99 set-16 

Proves accés CSD 
16/17 (D-755/16) 

HERNANDEZ ANDRES, PILAR 
Gratificacions 

serv. 
extraordinaris 

154,28 set-16 
Proves accés CSD 
16/17 (D-755/16) 

PEREZ GALI, AIMAR 
Gratificacions 

serv. 
extraordinaris 

308,56 set-16 
Classes infrm. i proves 

accés CSD 16/17 
(D755 i 757/16) 

RAUBERT NONELL, 
BARBARA 

Gratificacions 
serv. 

extraordinaris 
38,57 set-16 

Classes informatives 
CSD durant 05/16 

(D757/16) 

COLACRAI, CECILIA 
Gratificacions 

serv. 
extraordinaris 

57,86 nov-16 
Classes informatives 

CSD durant 05/16 
(D757/16) 

COLL ALMAGRO, 
GUILLERMINA 

Gratificacions 
serv. 

extraordinaris 
57,86 nov-16 

Classes informatives 
CSD durant 05/16 

(D757/16) 

LERIDA BERMEJO, JUAN 
CARLOS 

Gratificacions 
serv. 

extraordinaris 
501,41 nov-16 

Inauguració curs 2016-
17 (D1372/16) SSCC 
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CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA/ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I 
ARTÍSTIC (CSD-EESA/CPD) 
 

COGNOMS I NOM 
TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPORT MES MOTIU 

LABIANO BOUTENS, NATALIA 
Indemnitz. 
raó servei  

1871,1 set-16 
TOT DANSA (D-

783/16) 

LLORET ROCA, 
MONTSERRAT 

Gratificacions 
serv. 

extraordinaris 
154,28 set-16 

Proves accés CSD 
16/17 (D-755/16) 

 
 
ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC (EESA/CPD) 
 

COGNOMS I NOM 
TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPOR

T 
MES MOTIU 

CABANES ALTES, M BELEN 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

57,86 set-16 
Classes informatives 

CSD durant 05/16 
(D757/16) 

FERRER CARSI, BLANCA 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

154,28 set-16 
Proves accés CSD 
16/17 (D-755/16) 

IANNARELLI, MAXIME 
Indemnitz. 
raó servei  

1871,1 set-16 TOT DANSA (D-783/16) 

MUÑOZ PRIOR, MARIA 
Indemnitz. 

raó del servei 
106,92 gen-17 

Curs Vocabulari de la 
Metodologia Vaganova 

(D4/17) 

ROBLAS PUJOL, ANNA 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

38,57 set-16 
Classes informatives 

CSD durant 05/16 
(D757/16) 

ROBLAS PUJOL, ANNA 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

154,28 set-16 
Proves accés CSD 
16/17 (D-755/16) 

SANCHEZ BORRAS, 
MONTSERRAT 

Indemnitz. 
raó servei 

1871,1 set-16 TOT DANSA (D-783/16) 

 
 
ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC (ESAD) 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT MES MOTIU 
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INCIDÈNCIA 

CASTELLS NEGRE, ELISABET 
Indemnitz. 

raó del servei  
1037,12 gen-17 

Taller d'òpera "Betly" 
(D17/17) ESTAE 

FERNANDEZ ALONSO, NEUS 
Gratificacions 

serv. 
extraordinaris 

57,86 set-16 
Classes informatives 

CSD durant 05/16 
(D757/16) 

SZPUNBERG WITT, VICTORIA 
Gratificacions 

serv. 
extraordinaris 

77,14 set-16 
Classes informatives 

CSD durant 05/16 
(D757/16) 

 
 
ESCOLA SUPERIOR D’ARTS DE L’ESPECTACLE (ESTAE) 
 

COGNOMS I NOM 
TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPOR

T 
MES MOTIU 

GIUDICESSI URETA, 
FIORELLA 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

925,68 gen-17 

Curs Validació 
Aprenentatge de 

l'Experiència (D12/17) 
ESTAE 

GUTIERREZ RODRIGUEZ, 
LAURA 

Indemnitz. 
raó del servei  

737,52 gen-17 

Curs postgrau 
producció i gestió 

d'espectacles (D8/17) 
ESTAE 

GUTIERREZ RODRIGUEZ, 
LAURA 

Indemnitz. 
raó del servei  

158,24 gen-17 

Curs postgrau 
producció i gestió 

d'espectacles (D9/17) 
ESTAE 

HERMANSEN, NICOLAS 
Indemnitz. 

raó del servei  
245,84 gen-17 

Curs postgrau 
producció i gestió 

d'espectacles (D9/17) 
ESTAE 

HERMANSEN, NICOLAS 
Indemnitz. 

raó del servei  
79,12 gen-17 

Curs Validació 
Aprenentatge de 

l'Experiència (D13/17) 
ESTAE 

MASSO SOLER, JORDI 
Indemnitz. 

raó del servei  
994,35 gen-17 

Curs "Introducción a la 
maquinaria escénica" 

(D10/17) ESTAE 

MASSO SOLER, JORDI 
Indemnitz. 

raó del servei  
122,92 gen-17 

Curs postgrau 
producció i gestió 

d'espectacles 
presencial (D8/17) 

ESTAE 

MASSO SOLER, JORDI 
Indemnitz. 

raó del servei  
497,18 gen-17 

Curs Prevención 
riesgos en escenario 
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(D16/17) ESTAE 

PLANAS VANDRELL, JORDI 
 

Indemnitz. 
raó del servei 

245,84 gen-17 

Curs postgrau 
producció i gestió 

d'espectacles (D9/17) 
ESTAE 

PLANAS VANDRELL, JORDI 
Indemnitz. 

raó del servei  
737,52 gen-17 

Curs postgrau 
producció i gestió 

d'espectacles 
presencial (D8/17) 

ESTAE 

PLANAS VANDRELL, JORDI 
Indemnitz. 

raó del servei  
497,18 gen-17 

Curs Prevención 
riesgos en escenario 

(D16/17) ESTAE 

SOLER CASTANE, ALEIX 
Indemnitz. 

raó del servei  
245,84 gen-17 

Curs postgrau 
producció i gestió 

d'espectacles (D9/17) 
ESTAE 

SOLER CASTANE, ALEIX 

Indemnitz. 
raó del servei 

 

281,16 gen-17 

Curs postgrau 
producció i gestió 

d'espectacles 
presencial (D8/17) 

ESTAE 

SOLER CASTANE, ALEIX 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

154,28 gen-17 

Curs Validació 
Aprenentatge de 

l'Experiència (D12/17) 
ESTAE 

SOLER CASTANE, ALEIX 
Indemnitz. 

raó del servei  
474,72 gen-17 

Curs Validació 
Aprenentatge de 

l'Experiència (D13/17) 
ESTAE 

 
 
INSTRUMENTISTES-INSTITUT DEL TEATRE 
 

COGNOMS I NOM 
TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPORT MES MOTIU 

BARO ROSELL, NELSA 
Gratificacions 

serv. 
extraordinaris 

46,52 set-16 
Proves accés CSD 
16/17 (D-755/16) 

 
CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS (TERRASSA) 
 

COGNOMS I NOM 
TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPOR

T 
MES MOTIU 

MUÑOZ LLERGO, JOSE Indemnitz. 158,24 gen-17 Curs postgrau producció 
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ANTONIO raó del servei  i gestió d'espectacles 
presencial (D8/17) 

ESTAE 

VIÑOLO MARIN, GEORGINA 
 Indemnitz. 

raó del servei 
 

 

1037,12 gen-17 
Taller d'òpera "Betly" 

(D17/17) ESTAE 

 
 
ALTRES 
 

COGNOMS I NOM 
TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPOR

T 
MES MOTIU 

NELSA BARÓ ROSELL 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

147,02 
nov-16 

ENDANSA'IT 
(D1326/16) EESA/CPD 

JUAN JOSÉ BARREDA 
CARBAJO 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

160,38 nov-16 ENDANSA'IT 
(D1326/16) EESA/CPD 

ÀNGEL BLANCH MEZQUIRIZ 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

120,29 nov-16 ENDANSA'IT 
(D1326/16) EESA/CPD 

CRISTINA CASANOVA 
BARTRA 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

80,19 nov-16 ENDANSA'IT 
(D1326/16) EESA/CPD 

YAUHENIYA DUBOVIK 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

40,10 nov-16 ENDANSA'IT 
(D1326/16) EESA/CPD 

MARINA ESCODA ABELLA 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

80,19 nov-16 ENDANSA'IT 
(D1326/16) EESA/CPD 

XÈNIA GUMÀ MARIMÓN 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

133,65 nov-16 ENDANSA'IT 
(D1326/16) EESA/CPD 

EUGENI MANILS GUARRO Gratificacion
s serv. 

40,10 nov-16 ENDANSA'IT 
(D1326/16) EESA/CPD 
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extraordinari
s 

ESMERALDA MAYCAS 
TARELA 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

400,95 nov-16 ENDANSA'IT 
(D1326/16) EESA/CPD 

MARIA MUÑOZ PRIOR 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

106,92 nov-16 ENDANSA'IT 
(D1326/16) EESA/CPD 

ERIK OMEDES SAVAL 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

140,33 nov-16 ENDANSA'IT 
(D1326/16) EESA/CPD 

RAFAEL PLANA HONORATO 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

120,29 nov-16 ENDANSA'IT 
(D1326/16) EESA/CPD 

JULIO RODRÍGUEZ CARNICÉ 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

40,10 nov-16 ENDANSA'IT 
(D1326/16) EESA/CPD 

SUSANA RODRÍGUEZ 
SANCHEZ 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

374,22 nov-16 
ENDANSA'IT 

(D1326/16) EESA/CPD 

ÓSCAR SANZ 
MACHANCOSES 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

40,10 nov-16 
ENDANSA'IT 

(D1326/16) EESA/CPD 

CARLOS ENRIQUE SILVA 
VEGA 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

120,29 nov-16 
ENDANSA'IT 

(D1326/16) EESA/CPD 

ANDJELA TZVETANOVA 
KAMENOVA 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

160,38 nov-16 
ENDANSA'IT 

(D1326/16) EESA/CPD 

ANTONI ZARCO ABELLÁN Gratificacion
s serv. 

80,19 nov-16 ENDANSA'IT 
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extraordinari
s 

(D1326/16) EESA/CPD 

     

CASAS MOTET, ALFRED 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

300 nov-16 

Expo.Palau Robert 
"Comediants, 

inventors..." (D1325/16) 
ESAD 

FERNÁNDEZ ALONSO, M. 
NEUS 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

300 nov-16 

Expo.Palau Robert 
"Comediants, 

inventors..." (D1325/16) 
ESAD 

SAUMELL VERGÈS, M. 
MERCÈ. 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

150 nov-16 

Expo.Palau Robert 
"Comediants, 

inventors..." (D1325/16) 
ESAD 

     

MONTSERRAT AMENÓS 
GARCÍA 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

125,35 nov-16 
Jornades "El teatro 
independiente..." 
(D1371/16)SSCC 

AGUSTÍ HUMET CLIMENT 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

125,35 nov-16 
Jornades "El teatro 
independiente..." 
(D1371/16)SSCC 

JOAN OLLÉ FREIXAS 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

125,35 nov-16 
Jornades "El teatro 
independiente..." 
(D1371/16)SSCC 

MARIA MERCÈ SAUMELL 
VERGÈS 

Gratificacion
s serv. 

extraordinari
s 

404,99 nov-16 
Jornades "El teatro 
independiente..." 
(D1371/16)SSCC 

     

ALGANS MAS,  FRANCESC 
XAVIER 

Indemnitz. 
raó del servei 

187,56 nov-16 
Curs instrumentistes 

acompanyament 
musical (D1327/2016) 

BAYO DELGADO,  HELENA 
Indemnitz. 

raó del servei 
83,36 nov-16 

Curs instrumentistes 
acompanyament 

musical (D1327/2016) 
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FERRER CARSI,  BLANCA 
Indemnitz. 

raó del servei 
39,56 nov-16 

Curs instrumentistes 
acompanyament 

musical (D1327/2016) 

NAVAS FERNÁNDEZ,  EVA 
Indemnitz. 

raó del servei 
39,56 nov-16 

Curs instrumentistes 
acompanyament 

musical (D1327/2016) 

PLANA HONORATO,  RAFAEL 
Indemnitz. 

raó del servei 
521,00 nov-16 

Curs instrumentistes 
acompanyament 

musical (D1327/2016) 

SANZ MACHANCOSES,  
ÓSCAR 

Indemnitz. 
raó del servei 

375,12 nov-16 
Curs instrumentistes 

acompanyament 
musical (D1327/2016) 

SILVA VEGA,  CARLOS 
ENRIQUE 

Indemnitz. 
raó del servei 

270,92 nov-16 
Curs instrumentistes 

acompanyament 
musical (D1327/2016) 

ZARCO ABELLÁN,  ANTONIO 
Indemnitz. 

raó del servei 
187,56 nov-16 

Curs instrumentistes 
acompanyament 

musical (D1327/2016) 

     

ANTONIO ZARCO ABELLÁN 
Indemnitz. 

raó del servei 
53,46  € 

nov-16 
Sessió Instrumentistes 

Dansa Espanyola 
(D1328/16) EESA/CPD 

ISMAEL DUEÑAS ESTEVE 
Indemnitz. 

raó del servei 
53,46  € 

nov-16 
Sessió Instrumentistes 

Dansa Espanyola 
(D1328/16) EESA/CPD 

ÀNGEL BLANCH MEZQUIRIZ 
Indemnitz. 

raó del servei 
53,46  € 

nov-16 
Sessió Instrumentistes 

Dansa Espanyola 
(D1328/16) EESA/CPD 

 
TOTAL 22.762,58€” 
 
 
 
 
15. Dictamen que proposa donar compte de la creació de la seu electrònica de 

l’Institut del Teatre.  
 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent. El Sr. Roig explica que la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que recull les normes fins ara contingudes 
a la Llei 11/2007, de 22 de juny, pel que fa al funcionament electrònic del sector 
públic, i algunes de les que preveu el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel 
qual es desenvolupa parcialment l’anterior, estableix un règim jurídic específic per a 
les oficines virtuals de les Administracions Públiques, denominades Seu 
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Electrònica, que no són altra cosa que una prolongació de les oficines administratives 
tradicionals. 
 

L’article 38 de la Llei 40/2015 defineix la Seu Electrònica com una “adreça 
electrònica, disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la 
titularitat de la qual correspon a una Administració Pública, o bé a un o diversos 
organismes públics o entitats de dret públic en l’exercici de les seves competències”. 
 
La seu electrònica és la plataforma tecnològica de l’administració mitjançant la qual 
desenvolupa les seves competències i du a terme les activitats pròpies de la dimensió 
externa (relació amb el ciutadà) en entorn d’administració electrònica.  
 
Amb anterioritat a la creació de la Seu Electrònica, el Institut del Teatre ja havia posat 
a disposició de la ciutadania alguns serveis a través del canal electrònic, com són el 
Perfil de Contractant i la tramitació electrònica de factures. 
 
Per tant, tenint en compte que es tracta de serveis ja consolidats en el canal electrònic, 
es considera necessari i oportú que s’estableixi la integració dels esmentats serveis 
electrònics dins la Seu Electrònica de l’Institut del Teatre. 
 
Per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre, de data 8 de febrer de 2017, 
es va aprovar la creació i configuració de la Seu Electrònica de l’Institut del Teatre. 
 
La resolució esmentada es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) en data 23 de febrer de 2017.  
 

La resolució de la Presidència regula: 

 

- Les funcionalitats de la seu 

- El contingut i serveis incorporats 

- Els mitjans disponibles per a la formulació de queixes i suggeriments 

- El catàleg de tràmits i serveis electrònics 

- La informació que ha de figurar a cadascun dels tràmits o serveis electrònics.  

 

 

Al punt vuitè del decret de referència es va establir que es donaria compte a la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre de la creació i configuració de la Seu 
Electrònica de l’Institut del Teatre per al seu coneixement. 
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La Junta de Govern es dóna per assabentada del dictamen de la Presidència que 
incorpora els acords següents: 
 
“Vist que per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre, en data 8 de febrer de 2017 (núm. 
registre 146/2017), es va aprovar la creació i configuració de la Seu Electrònica de l’Institut del 
Teatre. 
 
Vist que la resolució esmentada es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) en data 23 de febrer de 2017.  
   
Vist que al punt vuitè del decret de referència es va establir que es donaria compte a la Junta 
de Govern de l’Institut del Teatre de la creació i configuració de la Seu Electrònica de l’Institut 
del Teatre per al seu coneixement. 
 
Vistes les Bases 69.2) i 71.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre 
per a l’exercici 2017, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de 
l’Organisme que no comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes 
a fiscalització prèvia. 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, 
per a la seva aprovació, els següents 
 
 

ACORDS 
 

 
Únic.- DONAR COMPTE de la creació i configuració de la Seu Electrònica de l’Institut del 
Teatre, aprovada mitjançant decret de la Presidència de l’Institut del Teatre en data 8 de febrer 
de 2017 (núm. registre 146/2017).” 
 
 
 
 
16. Informe de la Direcció General / Gerència: 
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a. Proposta de liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2016 de 

l’Organisme Autònom “Institut del Teatre”. 
 
Pren la paraula el Gerent, Sr. Jordi Roig, que exposa la proposta de liquidació del 
pressupost, basant-se en la projecció d’imatges que tot seguit es reprodueixen:  
 
 
Liquidació del pressupost 2016

Pressupost de despeses
* * *

Despeses cap. Previsions Previsions Obligacions Pagaments Pendent de Estat Romanents
inicials definitives reconegudes líquids pagament d'execució

Despeses de personal 1 15.305.000,00 14.934.066,30 14.786.638,19 14.505.076,36 281.561,83 147.428,11 14.786.638,19 14.934.066,30
Despeses en béns corrents i serveis 2 2.711.300,00 3.146.886,28 2.689.126,37 2.159.863,57 529.262,80 457.759,91 140.231,22 2.689.126,37 3.146.886,28
Despeses financeres 3 2.100,00 2.100,00 573,67 573,67 0,00 1.526,33 573,67 2.100,00
Transferències corrents 4 166.100,00 414.980,15 378.339,69 357.190,45 21.149,24 36.640,46 22.246,78 378.339,69 414.980,15
Inversions reals 6 244.800,00 447.934,17 332.399,49 215.325,89 117.073,60 115.534,68 107.421,87 332.399,49 447.934,17
Actius financers 8 50.000,00 50.000,00 35.439,19 35.439,19 0,00 14.560,81 35.439,19 50.000,00
Total despeses 18.479.300,00 18.995.966,90 18.222.516,60 17.273.469,13 949.047,47 773.450,30 269.899,87

Pressupost d'ingressos
* * *

Ingressos cap. Previsions Previsions Drets Recaptació Pendent de Estat
inicials definitives reconeguts nets neta cobrament d'execució

Taxes, preus públics i altres ingressos 3 1.225.030,00 1.225.030,00 1.330.071,67 1.296.124,10 33.947,57 -105.041,67 105.041,67 1.225.030,00
Transferències corrents 4 16.927.170,00 16.957.995,40 17.006.020,49 16.998.582,47 7.438,02 -48.025,09 78.850,49 16.957.995,40
Ingressos patrimonials 5 32.300,00 32.300,00 17.348,85 13.515,31 3.833,54 14.951,15 -14.951,15 32.300,00
Transferències de capital 7 244.800,00 244.800,00 194.867,83 194.867,83 0,00 49.932,17 -49.932,17 244.800,00
Actius financers 8 50.000,00 535.841,50 32.044,16 32.044,16 0,00 503.797,34 -17.955,84 535.841,50

Total ingressos 18.479.300,00 18.995.966,90 18.580.353,00 18.535.133,87 45.219,13 415.613,90

Obligacions reconegudes 18.222.516,60 + detall diferència ingressos
Drets reconeguts 18.580.353,00 - ingressos 101.053,00

Resultat pressupostari de l'exercici 357.836,40 matrícules 13.342,62
generalitat 351,17

Crèdits gastats finançats amb romanent líquid tresoreria 307.816,68 + cap. 6 -49.932,17
Desviacions finançament negatives 143.268,72 + altres 137.291,38
Desviacions finançament positives 29.856,99 - total 101.053,00

Resultat pressupostari ajustat 779.064,81  
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PROPOSTA de Liquidació del pressupost de l'Organisme autònom Institut del Teatre

Drets Obligacions
Pressupost ingressos reconeguts Pressupost despeses reconegudes
Capítols Capítols
3.- Taxes i altes ingressos 1.330.071,67 1.- Personal 14.786.638,19
4.- Transferències corrents: 17.006.020,49 2.- Material i serveis 2.689.126,37
5.- Ingressos patrimonials 17.348,85 3.- Despeses financeres 573,67
Operacions corrents 18.353.441,01 4.- Transferències corrents 378.339,69

Operacions  corrents 17.854.677,92
7.- Transferències de capital 194.867,83
8.- Actius financers 32.044,16 6.- Inversions reals 332.399,49
Operacions de capital 226.911,99 7.-Transferències de capital 35.439,19

Operacions  de capital 367.838,68
TOTAL INGRESSOS 18.580.353,00

TOTAL DESPESES 18.222.516,60

Conceptes Drets reconeguts 
nets

Obligacions 
reconegudes 

netes

Ajustaments Resultat 
pressupostari

                 a. Operacions corrents 18.353.441,01 17.854.677,92 498.763,09 2,72%

b. Altres operacions no
financeres

194.867,83 332.399,49 -137.531,66

1. Total operacions no financeres 
(a+b)

18.548.308,84 18.187.077,41 361.231,43

2. Actius financers 32.044,16 35.439,19 -3.395,03

3. Passius financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 18.580.353,00 18.222.516,60 357.836,40 1,93%

307.816,68

143.268,72

29.856,99 421.228,41
779.064,81

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016

Ajustaments:

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals

(1)

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
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b. Memòria de gestió de l’exercici 2016. 
 
Pren la paraula la Directora General, Sra. Magda Puyo, que fa una breu exposició del 
trets mes rellevants de la memòria de gestió de l’exercici 2016, remetent-se al 
document que s’ha lliurat als membres de la Junta de Govern amb la convocatòria. 
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Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, exposa el seu informe, que desglossa en el 
punt següent: 
 
 
1. Lliura als presents resum del calendari de les activitats més rellevants, així com de 

les actuacions previstes, que comenta punt per punt. 
 
 
 

CALENDARI ACTIVITATS I ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS DE L'INSTITUT DEL TEATRE MARÇ-ABRIL 2017 
Data Horaris Activitat Lloc 

març-17 
03/03/2017-03/04/2017   MAE. Exposició itinerant "Capturar l'alè", a la Biblioteca Josep Janés de l'Hospitalet de Llobregat  Biblioteca Josep Janés de l'Hospitalet de Llobregat 
05/03/2017-15/05/2017 Diversos horaris IT Dansa. Gira Europea 2017 Europa 
09/03/2017-10/03//2017 20:00h ESAD. 'Hem vingut aquí a deixar les coses clares' Sala Scanner 

09/03/2017-11/03/2017 

20:00 h 

20:00 h 

18:00-20:00 h EESA/CPD. Tallers Lliures de dansa Teatre Ovidi Montllor 

11/03/2017 

10.30 a 11.45 h Tècnica Contemporània: Laura Vilar 
10.30 a 11.45 h Tècnica Clàssica: Blanca Ferrer 
12 a 13.15 h Improvisació/Composició: Constanza Brncic 
13.30 a 14.30 h Pedagogia de la dansa infantil i primària: 
Marta Amatriain

 
CSD. Classes de demostració a l'Estruch, de Sabadell L’ESTRUCH, Fàbrica de creació de les arts en viu 

Sant Isidre, 140. Sabadell 

12/03/2017 

10.30 a 11.45 h Tècnica Contemporània: Lipi Hernández 
12 a 13.15 h Improvisació/Composició: Aímar Pérez Galí 
13.30 a 14.30 h Introducció a la Dramatúrgia: Victoria 
Szpunberg  
13.30 a 14.30 h Mètodes d'ensenyament de la dansa: Ana 
Sánchez

 
CSD. Classes de demostració al Graner, de Barcelona GRANER 

Jane Addams, 14-16. Barcelona 
14/03/2017 18:00h Cicle Teatre al Cinema. Maria Rosa Sala Mª Plans del CdV Terrassa 
16/03/2017 15:30h OAEA. Conferència 'Ballant amb l'Alzheimer' l'Auditori 
16/03/2017 19:00-20:30h Club de lectura de teatre: "Maria Rosa", d’Àngel Guimerà Biblioteca Central de Terrassa 
17/03/2017 11-14h Jornada anual Direcció Serveis de Formació (Diputació de Barcelona) + visita a l'edifici Auditori 
17/03/2017 13h Signatura conveni amb Hospital de Sant Pau projecte d’arts escèniques i serveis comunitaris de salut mental  Hospital de Sant Pau 
22/03/2017 09.00h Inauguració Saló de l'Ensenyament Fira de Barcelona 
23/03/2017 18.30 Inici de les emissions del programa de ràdio "Això és un drama" Sala d'exposicions MAE 
24/03/2017 19.30 Debat crític sobre Escenografia i Il·luminació ( en el marc dels Premis de la Crítica)  Espai Scanner 

25/03/2017 10.30 a 11.45 h Tècnica Contemporània: Guillermo Weickert 
12 a 13.15 h Improvisació: Amaranta Velarde 
13.30 a 14.30 h Fonaments i didàctica del moviment: Núria 
Plana i Montse Lloret CSD. Classes de demostració la Caldera, de Barcelona La Caldera 

Eugeni d’Ors, 12. Barcelona 

26/03/2017 
10.30 a 11.45 h Tècnica (a escollir entre): 
• Tècnica Contemporània: Olga Àlvarez 
• Tècnica Clàssica: Montse Llopís 
• Tècnica Espanyola: Cristina Casanovas 
12 a 13 h Interacció a l’aula: Rosa Alba i Anna Roblas 
12 a 13 h Cultura coreogràfica: Roberto Fratini 
13.15 a 14.15 h Explicació estudis CSD. Classes de demostració l'Institut del Teatre Institut del Teatre 

27/03/2017 Pendent Dia Mundial del Teatre Pendent 
27/03/2017   CSD. Jornades de portes obertes 2017 Institut del Teatre 
27/03/2017 16.30h ESAD. Xerrada "Escenografia, el disseny escènic del context a l'acció" S4.S6 
28/03/2017 11h Assistència a la roda de premsa Epicentre Brossa MACBA 
29/03/2017 16.30h ESAD. Xerrada "El Treball de l'equip artístic en el procés d'escenificació" Espai Scanner 
31/03/2017 16.30h ESAD. Xerrada "Escenografia i direcció escènica" Espai Scanner 
31/03/2017 18:00h ESAD. Xerrada "Sortides professionals de l'escenògraf" Espai Scanner 

abr-17 
04/04/2017 Pendent CPD. Dansa Ara Palau Sant Jordi Palau St. Jordi 
6-7/04/17 Pendent CPD. Tallers lliures Castelldefels Pendent 
7-8/04/17 Pendent CSD. Creadansa Pendent 

20/04/2017 19,00h Club de lectura de teatre: "Ricard III", de William Shakespeare Biblioteca Central de Terrassa 
20/04/2017 11.00h 

16:30h ESAD. Jornada de portes obertes 2017 Institut del Teatre 
21-23/04/17 Pendent CSD. Sismògraf Olot 
23/04/2017 Pendent CPD. Montgat. Tallers Lliures Montgat 
24/04/2017 Pendent CPD. Tallers lliures Auditori de Terrassa Auditori de Terrassa 
29/04/2017 Pendent Dia Internacional de la Dansa Pendent 
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c. Altres informacions 
 
Pren la paraula la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa el seu informe 
dividit en els següents apartats: 
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17. Precs i preguntes 
 
Pren la paraula el vicepresident de la Junta Sr. Juanjo Puigcorbé que es refereix al 
comentari efectuat per la directora general, quant a la publicació d’obres catalanes 
traduïdes. Suggereix a l’efecte la internacionalització d’aquestes obres traduïdes. 
D’altra banda i en relació al Liceu, proposa que en les donacions que ha ofert efectuar 
a favor de l’Institut del Teatre, un cop inventariades i incorporades a l’arxiu del Museu 
de les Arts Escèniques, puguin constar en els webs d’ambdues institucions, a partir 
d’una interconnexió de les dades. 
 
Per la seva part el Sr. Forcadell, fa referència a l’adscripció universitària explicitada per 
la Sra. Puyo. Exposa que davant les diferents universitats catalanes existents en 
l’actualitat, caldria estudiar la possibilitat que aquesta adscripció universitària precisés 
d’un concurs o procediment anàleg previ, on es valorés l’adscripció en funció de les 
necessitats dels estudis a realitzar. Afegeix que caldria estudiar aquest extrem. 
 
La directora Sra. Magda Puyo explica els motius de la proposta d’adscripció a la 
Universitat de Barcelona (UB). Exposa els estudis i informes efectuats prèviament i, 
fins i tot, entrevistes, per determinar la proposta a favor d’UB i no pas d’una altra. Es 
basen, succintament, en la proximitat a l’Institut del Teatre i la semblança a altres 
estudis compresos en l’àmbit de la UB, com són l’INEF i altres escoles d’estudis 
propers.  
 
Conclou el Sr. Forcadell que l’ordenació cal abordar-la des d’una perspectiva 
acadèmica i no pas en una visió institucional. Afegeix que cal pensar en clau local, a 
partir de les competències. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el President de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el Secretari que 
en dóna fe.  
 
 
La Presidenta,     El Secretari delegat, 
 
 
 
 
Mercè Conesa Pagès     Francesc Bartoll Huerta 


