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A C T A 

 
 
 

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

 
 
 
Data:  16 de març de 2016 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament: 12:30 hores  
Hora finalització: 13:30 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Presidenta: 
 
 Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès 
 
 
Vocals: 
 

Sr. Josep Altayó i Morral 
Sr. Xavier Boltaina i Bosch 
Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

 
 
Interventora General: 
 
 Sra. Teresa M. Raurich Montasell 
 
 
Delegat de Secretaria al Consell: 
 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
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S’excusen: 
 

Il·lm. Sr. Martí Pujoli Casals 
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 de la sessió anterior, celebrada el dia 11 de novembre de 2015. 
2. Donar compte de totes les resolucions dels òrgans unipersonals i dels acords dels òrgans col·legiats. 
3. Donar compte dels convenis subscrits entre l’Institut del Teatre i altres Institucions.  
4. Dictamen que proposa l'aprovació de la memòria de gestió de l’exercici 2015 de l'Institut del Teatre. 
5. Dictamen que proposa donar compte de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2015 de 

l’Organisme Autònom “Institut del Teatre”. 
6. Informe de la Direcció General/Gerència de l’Institut del Teatre 
7. Precs i preguntes. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
La Presidenta dóna la benvinguda als assistents i, tot seguit, s’inicia el desenvolupament 
dels punts que conformen l’ordre del dia fixat per avui. 
 
 
1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 
11 de novembre de 2015. 
 
En haver-se posat a disposició dels membre del Consell General una còpia de l’acta de la 
sessió anterior de 11 de novembre de 2015 amb la convocatòria de la sessió, es dóna per 
llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva aprovació. 
 
 
La Presidenta del Consell General demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-
se’n cap ni emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el 
dia 11 de novembre de 2015 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els 
presents. 
 
 
2. Donar compte de totes les resolucions dels òrgans unipersonals i dels acords 
dels òrgans col·legiats. 
 
La Presidenta, es remet a la documentació prèvia lliurada per tal de donar compte al 
Consell General de les resolucions dels òrgans unipersonals relatives al període comprés 
entre la present i l’anterior sessió: 
 
 
● Decrets registrats amb els números 1132 i 1473 corresponents a l’any 2015. 
● Decrets registrats amb els números 1 i 212 corresponents a l’any 2016. 
● Acords de les sessions de Junta de Govern d’11 de novembre i 16 de desembre de 

2015, 20 de gener i 17 de febrer de 2016, relacionats a continuació: 
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ANY 2015 
 
Entitat Número  Data doc. Descripció Òrgan 

 

Institut del Teatre 95   11/11/2015   Informar favorablement l'avantprojecte del 
pressupost per a l'any 2016 de l'Organisme 
Autònom Institut del Teatre i elevar-ho al Ple de 
la Diputació de Barcelona 

 

 

 

Institut del Teatre 170   11/11/2015   Ratificar el decret 1076/2015: "Aprovació de 
l'addenda num. 1 al conveni que regula la 
mobilitat en el marc del Programa Erasmus" 

 

 

      
 
Documents associats:   

          Decret:    Institut del Teatre - 1076 - 2015  

 

   Institut del Teatre 171   11/11/2015   Prendre coneixement de l'execució dels 
defectes assenyalats a l'acta de recepció de les 
obres corresponents a la "Reforma 
d'instal·lacions dels espais del MAE (Museu de 
les Arts Escèniques) de l'Institut del Teatre" i 
aprovació de la certificació final d'obra 

 

    

      
 
Documents associats:      

      

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

 

   Institut del Teatre 172   11/11/2015   Aprovació del conveni de mobilitat europea en 
el marc del programa europeu Erasmus+ entre 
l'Institut del Teatre i lycée Urbain Vitry per a 
l'acolliment d'una alumna 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Conveni: Institut del Teatre - 1276 - 2015  

 

   Institut del Teatre 173   11/11/2015   Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Institut del Teatre i l'Institut de Formació 
Continuada de la Universitat de Barcelona (IL3-
UB) per a la participació del professorat de 
l'ESTAE en el "Curs de Postgrau en Producció o 
Gestió d'Espectacles i d'esdeveniments 
culturals" (FUND. PRIV. INST.FORM. 
CONTINUA (IL) 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Conveni: Institut del Teatre - 1116 - 2015  

 

   Institut del Teatre 174   11/11/2015   Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Associació de Professionals de la Dansa de 
Catalunya (APDC) i l'Institut del Teatre, relatiu a 
l'organització del curs "Motivació per a docents 
de la Dansa" 
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Documents associats:      

          Conveni: Institut del Teatre - 1117 - 2015  

 

   Institut del Teatre 175   11/11/2015   Aprovar el conveni de col·laboració entre 
l'Institut del Teatre, el Districte de Sants-
Montjuïc i el Districte de Ciutat Vella de 
l'Ajuntament de Barcelona per a la representació 
de l'espectacle "2015 Com a possibilitat" que 
tindrà lloc en el marc del II Fòrum d'Arts 
Escèniques Aplicades: Comunitat i Salut (AJ. 
BARCELONA) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 200 - 2015 (AJ. BARCELONA)  
    Conveni: Institut del Teatre - 1118 - 2015 (AJ. BARCELONA)  

 

   Institut del Teatre 176   11/11/2015   Autorització per a la formalització de la 
signatura de les minutes de convenis aprovades 
entre l'Institut del Teatre i l'Institut de Barcelona 
Esports (IBE): una, per a la participació en l'acte 
de lliurament del premi "Joan Serra a la Dansa 
Educativa", i l'altra, per a la participació en el 
programa Dansa Ara, presentació de l'oferta 
educativa de dansa a les escoles de primària de 
la ciutat de Barcelona. Curs 2014-15 (INSTITUT 
BARCELONA ESPORTS) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      

    Decret:    Institut del Teatre - 127 - 2015 (INSTITUT BARCELONA 
ESPORTS)  
    Acord:     Institut del Teatre - 116 - 2015 (INSTITUT BARCELONA 
ESPORTS)  
    Conveni: Institut del Teatre - 1119 - 2015 (INSTITUT BARCELONA 
ESPORTS)  

 

   Institut del Teatre 177   11/11/2015   Aprovació de les bases reguladores del procés 
selectiu per a la selecció d'un màxim de 9 
titulats/des de l'Institut del Teatre que han de 
formar part del procés formatiu "IT-TÈCNICA" 

 

    

      
 
Documents associats:      

      

    Decret:    Institut del Teatre - 1278 - 2015  
    Decret:    Institut del Teatre - 16 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 47 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 208 - 2016  

 

   Institut del Teatre 178   11/11/2015   Aprovar el curs "Escola d'Estiu: Arts 
Escèniques aplicades a l'Educació per a 
docents de batxillerat de diferents escoles de 
Catalunya" de l'Institut del Teatre per al curs 
acadèmic 2015-16 

 

    

 

   Institut del Teatre 179   11/11/2015   Restar assabentats de l'acord adoptat en la 
Mesa General de Negociació de matèries 
comunes, en data 30 de setembre de 2015, 
sobre aplicació del RD-Llei 10/2015 d'11 de 
setembre, en allò referit a l'abonament del 
26,26% de la paga extraordinària de desembre 
2012 i al permís d'assumptes particulars per 
antiguitat i executar els acords en el sentit 
d'abonar l'import de la devolució de la paga 
extraordinària. 
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   Institut del Teatre 180   11/11/2015   Informar favorablement l'avantprojecte del 
pressupost per a l'any 2016 de l'Organisme 
Autònom Institut del Teatre i elevar-ho al Consell 
General de l'Institut del Teatre 

 

    

 

   Institut del Teatre 191   16/12/2015   Aprovació. Procediment obert. Pluralitat de 
criteris. Acord marc per a la selecció d'un màxim 
de tres (3) empreses per a la prestació de 
serveis d'agència de viatges. 

 

    

 

   Institut del Teatre 192   16/12/2015   Aprovació de la pròrroga de la contractació del 
"Servei auxiliar de serveis per a les seus de 
Barcelona i del centre territorial del Vallès de 
l'Institut del Teatre. 

 

    

      
 
Documents associats:      

      

    Acord:     Institut del Teatre - 86 - 2013  
    Decret:    Institut del Teatre - 1382 - 2013  
    Decret:    Institut del Teatre - 717 - 2015  
    Decret:    Institut del Teatre - 207 - 2016  

 

   Institut del Teatre 193   16/12/2015   Aprovació de la pròrroga de la contractació del 
"Servei de vigilància, protecció i control d'accés 
a la seu de Barcelona de l'Institut del Teatre" 
(SEGURIDAD PROF. MEDITERRANEA SA) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      

    Acord:     Institut del Teatre - 105 - 2013  
    Decret:    Institut del Teatre - 86 - 2014 (SEGURIDAD PROF. 
MEDITERRANEA SA)  
    Acord:     Institut del Teatre - 25 - 2015  
    Decret:    Institut del Teatre - 708 - 2015 (SEGURIDAD PROF. 
MEDITERRANEA SA)  

 

   Institut del Teatre 194   16/12/2015   Aprovació de la rectificació de l'error material 
comés a l'annex 1 del contracte que regula la 
donació efectuada pel Sr. Jaume Anglès i 
Vergara a favor de l'Institut del Teatre 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 153 - 2015  

 

   Institut del Teatre 195   16/12/2015   Deixar sense efecte l'acord aprovat per la Junta 
de Govern de l'Intitut del Teatre de data 16 de 
juliol de 2014 mitjançant el qual es facultava el 
Gerent de l'Institut del Teatre per a la tramitació i 
signatura del "Projecte formatiu de pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants de la 
Universitat de Barcelona en entitats 
col·laboradores" per a cadascun dels alumnes 
acollits en pràctiques de la Facultat de 
Geografia i Història, Facultat de Biblioteconomia 
i Documentació i Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona. 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 117 - 2014  

 

   Institut del Teatre 196   16/12/2015   Aprovació de l'addenda I al conveni de 
col·laboració entre Òmnium Cultural, l'Institut del 
Teatre i l'Agrupació Dramàtica de Barcelona per 
a la cessió del "Premi Frederic Roda de Teatre" 
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(OMNIUM CULTURAL) 

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 162 - 2014 (OMNIUM CULTURAL)  
    Conveni: Institut del Teatre - 1268 - 2015 (OMNIUM CULTURAL)  

 

   Institut del Teatre 197   16/12/2015   Aprovació de l'addenda núm. 2 al conveni que 
regula la mobilitat en el marc del "Programa 
Erasmus +" del curs acadèmic 2014-15 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 143 - 2014  
    Decret:    Institut del Teatre - 1076 - 2015  

 

   Institut del Teatre 198   16/12/2015   Aprovació de l'addenda I al conveni de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre i la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la 
coproducció i representació de dos espectacles 
d'IT DANSA durant la temporada 2015-2016 a la 
Sala Gran del Teatre del Liceu 

 

    

      
 
Documents associats:      

      

    Acord:     Institut del Teatre - 30 - 2015 (FUND. GRAN TEATRE 
DEL LICEU)  
    Acord:     Institut del Teatre - 131 - 2015 (FUND. GRAN TEATRE 
DEL LICEU)  
    Conveni: Institut del Teatre - 1275 - 2015  

 

   Institut del Teatre 199   16/12/2015   Aprovació de la modificació de la minuta de 
conveni específic entre l'Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona i el Departament 
d'Ensenyament, mitjançant l'Institut Català de 
les Qualificacions Professionals per a la 
identificació de les competències professionals, 
vinculades a activitats diverses relacionades 
amb les arts escèniques. 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 132 - 2015 (GENERALITAT DE 
CATALUNYA)  
    Conveni: Institut del Teatre - 1277 - 2015  

 

   Institut del Teatre 200   16/12/2015   Modificació de la minuta de conveni de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre, el 
Districte de Sants-Montjuïc i el Districte de 
Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona per a 
la representació de l'espectacle "2015 Com a 
possibilitat" que tindrà lloc en el marc del II 
Fòrum d'Arts Escèniques Aplicades: Comunitat i 
Salut (AJ. BARCELONA) 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 175 - 2015 (AJ. BARCELONA)  

 

   Institut del Teatre 201   16/12/2015   Autorització per a la formació d'un conveni de 
patrocini entre l'Institut del Teatre i l'editorial 
Comanegra, SL per a la coedició d'una 
col·lecció de textos teatrals. (EDITORIAL 
COMANEGRA SL) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 1267 - 2015 (EDITORIAL 
COMANEGRA SL)  
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Institut del Teatre 202   16/12/2015   Aprovació de la pròrroga del conveni marc de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre i l'Institut 
de Cultura de Barcelona (ICUB) (INST. DE 
CULTURA DE BARCELONA) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 11 - 2012 (INST. DE CULTURA DE 
BARCELONA)  

 

   Institut del Teatre 203   16/12/2015   Aprovar el conveni de col·laboració entre 
l'Institut de Cultura de Barcelona i l'Institut del 
Teatre per a la participació d'alumnes i 
professors de l'especialitat d'Escenografia en el 
Festival Llum BCN 2016 

 

    

 

   Institut del Teatre 204   16/12/2015   Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Institut del Teatre i ADAPTORS INC per a 
l'organització del curs Internacional de Mètode 
Margolis 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Conveni: Institut del Teatre - 1274 - 2015  

 

   Institut del Teatre 205   16/12/2015   Aprovar el conveni de col·laboració entre 
l'Institut de Cultura de Barcelona i l'Institut del 
Teatre per a la participació d'alumnes de 
l'EESA/CPD de l'Institut del Teatre a la 
Cavalcada de Reis 2016 (INST. DE CULTURA 
DE BARCELONA) 

 

    

 

   Institut del Teatre 206   16/12/2015   Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Institut del Teatre i l'escola Rose Bruford 
College, per a la realització d'un taller 
d'interpretació, un curs de tècniques 
especialitzades i un curs teòric per alumnes del 
RBC durant el curs acadèmic 2015/2016 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Conveni: Institut del Teatre - 60 - 2016  

 

   Institut del Teatre 207   16/12/2015   Aprovar el curs "Tècniques informàtiques per a 
la representació del projecte escenogràfic: 
Nivell-1" de l'Institut del Teatre per al curs 
acadèmic 2015-2016 

 

    

 

   Institut del Teatre 208   16/12/2015   Restar assabentat de la nota emesa per la 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans de 
la Diputació de Barcelona relativa a la 
contractació de determinades activitats docents 
de l'Institut del Teatre 

 

    

 

   ANY 2016 
 
Entitat Número  Data doc. Descripció Òrgan 

 

Institut del Teatre 1   20/01/2016   Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Institut del Teatre i la Creu Roja per a la 
participació de l'alumnat de les escoles de 
l'Institut del Teatre en el projecte de "Dansa 
Solidària" (CRUZ ROJA ESPAÑOLA) 

 

 

      
 
Documents associats:   
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    Conveni: Institut del Teatre - 12 - 2016 (CRUZ ROJA ESPAÑOLA)  
    Acord:     Institut del Teatre - 26 - 2016 (CRUZ ROJA ESPAÑOLA)  

 

   Institut del Teatre 2   20/01/2016   Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Institut del Teatre i l'Institut de Formació 
Continuada de la Universitat de Barcelona (IL3 - 
UB) per a la participació de l'ESTAE en el "Curs 
de Postgrau en Producció i Gestió d'Espectacles 
i d'Esdeveniments Culturals" (FUND. PRIV. 
INST.FORM. CONTINUA (IL) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 13 - 2016 (FUND. PRIV. INST.FORM. 
CONTINUA (IL)  

 

   Institut del Teatre 3   20/01/2016   Aprovar el conveni de cooperació educativa 
entre la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya, Campus Vic, i l'Institut del Teatre per 
col·laborar en la formació dels estudiants. 
(FUND. UNIVERSITARIA BALMES DE VIC) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 14 - 2016 (FUND. UNIVERSITARIA 
BALMES DE VIC)  

 

   Institut del Teatre 4   20/01/2016   Aprovació del conveni específic entre l'Institut 
del Teatre i el Teatre Nacional de Catalunya per 
a la realització de l'exposició "Àngel Guimerà" 
(TEATRE NACIONAL CATALUNYA SA) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 11 - 2005  
    Conveni: Institut del Teatre - 15 - 2016 (TEATRE NACIONAL 
CATALUNYA SA)  

 

   Institut del Teatre 5   20/01/2016   Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Institut del Teatre i Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) per al foment de les 
conductes cíviques en el marc del transport 
ferroviari. (FERROCARRILS GENERALITAT 
CAT) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 16 - 2016 (FERROCARRILS 
GENERALITAT CAT)  

 

   Institut del Teatre 6   20/01/2016   Aprovació del Procediment de Validació dels 
Aprenentatges de l'Experiència (VAE) promogut 
per l'Escola Superior de Tècniques de les Arts 
de l'Espectacle (ESTAE) de l'Institut del Teatre 
(Edició 2016) i aprovació del preu públic de les 
proves d'accés i el preu públic de la matrícula 
acadèmica. 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 209 - 2016  

 

   Institut del Teatre 7   20/01/2016   Aprovar el "Curs de Prevenció de Riscos 
Laborals on line per a tècnics de l'espectacle" de 
l'Institut del Teatre (edició 2016) 

 

    

 

   Institut del Teatre 8   20/01/2016   Aprovació de la modificació de la despesa 
derivada del curs de "Formació continuada per 
als docents i alumnes de Dansa Espanyola de 
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diferents Escoles de Dansa" de l'Institut del 
Teatre per al curs acadèmic 2015-16. 

      
 
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 152 - 2015  

 

   Institut del Teatre 9   20/01/2016   Autorització de les accions a desenvolupar 
durant l'exercici 2016 del "Projecte de Recerca 
sobre les Arts Escèniques Catalanes" (PRAEC) 
de l'Institut del Teatre. 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Acord:     Organisme Autònom de Gestió Tributària - 2 - 2012  

 

   Institut del Teatre 10   20/01/2016   Restar assabentat dels acords de la Junta 
General Ordinària de la Comunitat de 
Propietaris de l'immoble situat al carrer 
Marquesos de Villalonga, 13 de Sant Julià de 
Vilatorta i de la derrama extraordinària per a la 
instal·lació d'un ascensor. 

 

    

 

   Institut del Teatre 11   20/01/2016   Modificació del representant de la Junta de 
Govern de l'Organisme Autònom Institut del 
Teatre que formarà part del Consell d'Escola 
dels centres docents de grau superior i del 
Consell Escolar dels centres de grau mitjà i dels 
de formació professional de l'Institut del Teatre 

 

    

 

   Institut del Teatre 13   17/02/2016   Ratificar el decret 106/2016 "Aprovació del 
conveni específic de col·laboració entre l'Institut 
del Teatre i Associació Cultural Marabal per a la 
participació en el Projecte Xic" 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 106 - 2016  

 

   Institut del Teatre 14   17/02/2016   Aprovació de la pròrroga de la relació de 
convenis marcs que l'Institut del Teatre té 
formulats amb diferents entitats 

 

    

      
 
Documents associats:      

      

    Decret:    Institut del Teatre - 190 - 2013  
    Acord:     Institut del Teatre - 13 - 2013  
    Acord:     Institut del Teatre - 12 - 2014  
    Acord:     Institut del Teatre - 16 - 2015  

 

   Institut del Teatre 15   17/02/2016   Modificació del conveni marc entre el Consorci 
Mercat de les Flors i l'Institut del Teatre per a la 
utilització de la Sala Ovidi Montllor i aprovació 
d'un nou text consolidat de la minuta de conveni. 
(CONSORCI MERCAT DE LES FLORS) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      

    Acord:     Institut del Teatre - 7 - 2013 (CONSORCI MERCAT DE 
LES FLORS)  
    Conveni: Institut del Teatre - 139 - 2016 (CONSORCI MERCAT 
DE LES FLORS)  

 

   Institut del Teatre 16   17/02/2016   Aprovació del conveni específic entre el 
Consorci Mercat de les Flors i l'Institut del 
Teatre per a regular la utilització conjunta de la 
Sala Ovidi Montllor (CONSORCI MERCAT DE 
LES FLORS) 

 

    

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


 10 

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 90 - 2016 (CONSORCI MERCAT DE 
LES FLORS)  

 

   Institut del Teatre 17   17/02/2016   Aprovar el conveni tipus de col·laboració 
acadèmica per facilitar que els alumnes d'altres 
entitats i/o centres educatius realitzin pràctiques 
no professionals a l'Institut del Teatre 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Decret:    Institut del Teatre - 176 - 2016 (ESC. SUP. DE DISEÑO 
Y MODA FELICIDA)  

 

   Institut del Teatre 18   17/02/2016   Aprovació del conveni de col·laboració entre el 
Institut Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, Instituto Municipal Coruña Espectáculos 
del Ayuntamiento de A Coruña, l'Empresa 
Gestión de Centros Culturales SA -"La Casa 
Encendida" de la Fundación Montemadrid, 
Agencia Andaluza de Institutciones Culturales 
de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de la Junta de Adnalucia, la 
Asociación "Red Española de Teatros, 
Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad 
Pública", La Fundación Municipal Teatro 
Gayarre de Pamplona, la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático i l'OA Institut del Teatre, per a 
l'organització de les VIII Jornades d'inclusió 
social i l'educació en les arts escèniques 2016. 
(EMPRESA 
PUBL.GEST.PROGR.CULTURALES, RED 
ESPAÑOLA TEATROS, AUD. Y CIRCUI) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 91 - 2016 (EMPRESA 
PUBL.GEST.PROGR.CULTURALES, RED ESPAÑOLA TEATROS, 
AUD. Y CIRCUI)  

 

   Institut del Teatre 19   17/02/2016   Aprovar el conveni de patrocini entre l'Institut 
del Teatre, l'Ajuntament de Vic i Bohèmia's SCP 
per a la producció de l'espectacle R3 (títol 
provisional) que serà representat en el marc de 
la celebració de la Capital Cultural Catalana Vic 
a l'any 2016. (AJ. VIC, BOHEMIA'S SCP) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 92 - 2016 (AJ. VIC, BOHEMIA'S 
SCP)  

 

   Institut del Teatre 20   17/02/2016   Aprovació del conveni de col·laboració entre La 
Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y 
Festivales de Titularidad Pública i l'Institut del 
Teatre per a la realització d'un curs de formació 
continuada dins del marc de la "I Escuela 
itinerante para técnicos y gestores del 
espectáculo en vivo" (RED ESPAÑOLA 
TEATROS, AUD. Y CIRCUI) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 93 - 2016 (RED ESPAÑOLA 
TEATROS, AUD. Y CIRCUI)  

 

   



  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 

 

 11 

Institut del Teatre 21   17/02/2016   Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Institut del Teatre i l'Associació d'Actors i 
directors Professionals de Catalunya per a 
l'organització d'un curs-taller de "Tècnica vocal 
Fitzmaurice" (AS. ACTORS I DIRECTORS 
PROF. CATALU) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 94 - 2016 (AS. ACTORS I 
DIRECTORS PROF. CATALU)  

 

   Institut del Teatre 22   17/02/2016   Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Institut del Teatre i l'English National Ballet 
School per a la participació de l'audició que 
tindrà lloc el dia 20 de febrer de 2016 a 
Barcelona. 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Conveni: Institut del Teatre - 95 - 2016  

 

   Institut del Teatre 23   17/02/2016   Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament d'Olot i l'Institut del Teatre per 
regular la participació dels alumnes del 
Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del 
Teatre en el Festival Sismògraf d'Olot -edició 
2016-. (AJ. OLOT) 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Conveni: Institut del Teatre - 96 - 2016 (AJ. OLOT)  

 

   Institut del Teatre 24   17/02/2016   Aprovació de l'addenda II al conveni de 
col·laboració entre Òmnium Cultural, l'Agrupació 
Dramàtica de Barcelona i l'Institut del Teatre per 
a la concessió del "Premi Frederic Roda de 
Teatre" (OMNIUM CULTURAL) 

 

    

      
 
Documents associats:      

          Conveni: Institut del Teatre - 97 - 2016 (OMNIUM CULTURAL)  

 

   Institut del Teatre 25   17/02/2016   Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona 
(IMEB), el Consorci Mercat de les Flors i l'Institut 
del Teatre, per a la participació en el projecte 
"TOT DANSA" adreçat als centres de 
secundària. Curs 2015/16. (CONSORCI 
MERCAT DE LES FLORS, INST. MPAL. 
D'EDUCACIO DE BCN) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Conveni: Institut del Teatre - 98 - 2016 (CONSORCI MERCAT DE 
LES FLORS, INST. MPAL. D'EDUCACIO DE BCN)  

 

   Institut del Teatre 26   17/02/2016   Modificació del conveni de col·laboració entre 
l'Institut del Teatre i la Creu Roja per a la 
participació de l'alumnat de les escoles de 
l'Institut del Teatre en el projecte de "Dansa 
Solidària" (CRUZ ROJA ESPAÑOLA) 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 1 - 2016 (CRUZ ROJA ESPAÑOLA)  
    Conveni: Institut del Teatre - 99 - 2016 (CRUZ ROJA ESPAÑOLA)  
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Institut del Teatre 27   17/02/2016   Aprovació dels criteris i directrius per a 
l'elaboració del POA (Pla d'Ordenació 
Acadèmica) per al curs acadèmic 2016-17, de 
les Escoles i Centres de l'Institut del Teatre. 

 

    

 

   Institut del Teatre 28   17/02/2016   Aprovació de l'expedient per ala donació 
efectuada per la companyia de teatre Vol Ras 
(VOL-RAS TEATRE SCCL) 

 

    

 

   Institut del Teatre 29   17/02/2016   Proposta de modificació parcial de plantilla i de 
la Relació de llocs de treball de l'Institut del 
Teatre. 

 

    

 

   Institut del Teatre 30   17/02/2016   Autoritzar la participació de l'Institut del Teatre 
en el Saló de l'Ensenyament organitzat per la 
Fira de Barcelona. 27a. Edició 2016 

 

    

      
 
Documents associats:      

      
    Decret:    Institut del Teatre - 177 - 2016 (FIRA INTERNACIONAL 
BARCELONA)  

 

   Institut del Teatre 31   17/02/2016   Proposta de rectificació de l'inventari de 
l'Organisme Autònom Institut del Teatre a 31 de 
desembre de 2016 

 

    

 

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

Institucions.  
 
La Presidenta dona la paraula a la Directora General, Sra. Magda Puyo, dóna compte de 
la relació dels convenis subscrits entre l’Institut del Teatre i altres institucions, els quals es 
relacionen a continuació:  
 
JUNTA DE GOVERN DE 11 DE NOVEMBRE DE 2015 
 

 Aprovació de l’addenda nº 1 al conveni que regula la mobilitat en el marc del “Programa 
Erasmus +”.(Núm. registre 1076/2015).   

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de mobilitat europea en el marc del programa 
europeu Erasmus+ entre l’Institut del Teatre i Lycée Urbain Vitry per a l’acolliment d’una 
alumna. 

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut 
de Formació Continuada de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) per a la participació del 
professorat de l’ESTAE en el “Curs de Postgrau en Producció o Gestió d’Espectacles i 
d’esdeveniments culturals”.  

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre Associació de Professionals 
de la Dansa de Catalunya (APDC) i l’Institut del Teatre relatiu a l’organització del curs 
“Motivació per a docents de la Dansa-I”. 

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre, el 
Districte de Sants-Montjuïc i el Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona per a la 
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representació de l’espectacle “2015 Com a possibilitat” que tindrà lloc en el marc del II Fòrum 
d’Arts Escèniques Aplicades: Comunitat i Salut. 

 
 
JUNTA DE GOVERN DE 16 DE DESEMBRE DE 2015 
 

 Dictamen que proposa aprovar l’addenda I al conveni de col•laboració entre Òmnium Cultural, 
l’Institut del Teatre i l’Agrupació Dramàtica de Barcelona per a la concessió del “Premi 
Frederic Roda de Teatre”. 

 

 Dictamen que proposa aprovar l’addenda nº 2 al conveni que regula la mobilitat en el marc del 
“Programa Erasmus +” del curs acadèmic 2014-15.  

 

 Dictamen que proposa aprovar l’addenda I al conveni de col•laboració entre l’Institut del teatre 
i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la coproducció i representació de dos 
espectacles d’IT DANSA durant la temporada 2015-16 a la Sala Gran del Teatre del Liceu.   

 

 Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni específic entre l’Institut del Teatre 
de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Ensenyament mitjançant l’Institut Català de 
les Qualificacions Professionals per a la identificació de les competències professionals 
vinculades a activitats diverses relacionades amb matèria de les arts escèniques.  

 

 Dictamen que proposa modificar la minuta de conveni de col•laboració entre l’Institut del 
Teatre, el Districte de Sants-Montjuïc i el Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de 
Barcelona per a la representació de l’espectacle “2015 Com a possibilitat” que tindrà lloc en el 
marc del II Fòrum d’Arts Escèniques Aplicades: Comunitat i Salut. 

 

 Dictamen que proposa aprovar l’autorització per a la formalització d’un conveni de patrocini 
entre l’Institut del Teatre i l’editorial Comanegra, SL per a la coedició d’una col•lecció de 
textos teatrals. 

 

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

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l’Institut de Cultura de 
Barcelona i l’Institut del Teatre per a la participació d’alumnes i professors  de l’especialitat 
d’Escenografia en el Festival Llum BCN 2016.  

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i 
ADAPTORS INC per a l’organització del curs Internacional de Mètode Margolis. 

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l’Institut de Cultura de 
Barcelona i l’Institut del Teatre per a la participació d’alumnes de l’EESA/CPD de l’Institut del 
Teatre a la Cavalcada de Reis 2016.  

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l'Institut del Teatre i l’escola 
Rose Bruford College, per a la realització d’un taller d’interpretació, un curs de tècniques 
especialitzades i un curs teòric per alumnes del RBC durant el curs acadèmic 2015/2016. 

 
 
JUNTA DE GOVERN DE 20 DE GENER DE 2016 
 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Creu 
Roja per a la participació de l’alumnat de les Escoles de l’Institut del Teatre al projecte “Dansa 
Solidària”. 
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 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut 
de Formació Continuada de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) per a la participació de 
l’ESTAE en el “Curs de Postgrau en Producció i Gestió d'Espectacles i d'Esdeveniments 
Culturals”. 

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya, Campus Vic i l’Institut del Teatre per col·laborar en la 
formació dels estudiants. 

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni específic entre l’Institut del Teatre i el Teatre 
Nacional de Catalunya per a l’exposició “Àngel Guimerà”. 

 

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

 
 
JUNTA DE GOVERN DE 17 DE FEBRER DE 2016 
 

 Aprovació del conveni específic de col•laboració entre l’Institut del Teatre i l’Associació 
Cultural Marabal per a la participació en el “Projecte Xic”.(núm. registre 106/2016) 

 

 Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de la relació de convenis marcs que l’Institut del 
Teatre té formalitzats amb diferents entitats. 

 

 Dictamen que proposa modificar del conveni marc entre el Consorci Mercat de les Flors i 
l’Institut del Teatre per a la utilització de la Sala Ovidi Montllor i aprovació d’un nou text 
consolidat de la minuta de conveni.  

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni específic entre l'Institut del Teatre i el Consorci 
Mercat de les Flors per a l’establiment del calendari de programació i utilització de la Sala 
Ovidi Montllor durant la temporada 2016-2017.  

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus de col•laboració acadèmica per facilitar que 
els alumnes d’altres entitats i/o centres educatius realitzin pràctiques no professionals a 
l’Institut del Teatre.  

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l’Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, el Instituto Municipal Coruña Espectáculos del Ayuntamiento 
de A Coruña, l’Empresa Gestión de Centros Culturales S.A -“La Casa Encendida” de la 
Fundación Montemadrid, l’Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejeria de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucia, la Asociación “Red Española de 
Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública”, la Fundación Municipal 
Teatro Gayarre de Pamplona, la Real Escuela Superior de Arte Dramático i l’Organisme 
Autònom “Institut del Teatre”,  per a l’organització de les VIII Jornades d’inclusió social i 
l’educació en les arts escèniques 2016. 

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de patrocini entre l’Institut del Teatre, l’Ajuntament 
de Vic i Bohèmia’s, SCP per a la producció de l’espectacle R3 (títol provisional) que serà 
representat en el marc de la celebració de la Capital Cultural Catalana Vic a l’any 2016.  

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre La Red Española de Teatros, 
Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública i l’Institut del Teatre per a la realització 
d’un curs de formació continuada dins del marc de la “I Escuela itinerante para técnicos y 
gestores del espectáculo en vivo”.  
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 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Associació d’Actors i Directors professionals de Catalunya (AADPC) per a l’organització del 
curs taller “Tècnica vocal Fitzmaurice®” .  

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l’Institut del Teatre i l’English 
National Ballet School per a la participació en l’audició que tindrà lloc el dia 20 de febrer de 
2016 a Barcelona.  

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut 
del Teatre per regular la participació dels alumnes del Conservatori Superior de Dansa  de 
l’Institut del Teatre en el Festival Sismògraf d’Olot -edició 2016-. 

 

 Dictamen que proposa aprovar l’addenda II al conveni de col•laboració entre Òmnium 
Cultural, l’Institut del Teatre i l’Agrupació Dramàtica de Barcelona per a la concessió del 
“Premi Frederic Roda de Teatre”.  

 

 Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona (IMEB), el Consorci Mercat de les Flors i l’Institut del Teatre, per a la participació 
en el projecte “TOT DANSA” adreçat als centres de secundària. Curs 2015/16 . 

 

 Dictamen que proposa aprovar la modificació de la minuta de conveni entre l’Institut del 
Teatre i la Creu Roja per a la participació de l’alumnat de les Escoles de l’Institut del Teatre al 
projecte “Dansa Solidària”. 

 
El Consell General se’n dóna per assabentat. 
 
 
4. Dictamen que que proposa l'aprovació de la memòria de gestió de l’exercici 

2015 de l'Institut del Teatre. 
 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, Sr. Jordi Roig. Es recolza en la projecció 
d’imatges per informar sobre les dues parts de què es compon la memòria: Cultural i 
Gestió. 
 
Proposa afegir en el document que se sotmet a aprovació del Consell General, el decret 
de 2 de novembre de 2015 de nomenament de la nova Directora General, la Sra. Magda 
Puyo Bové, la qual cosa mereix la conformitat del Consell General. 
 
El Consell General aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 

 
“Atès que s'ha confeccionat la proposta de memòria corresponent a l'any 2015, de l'Institut del 
Teatre, relativa  a la gestió anual realitzada durant aquest període. 
 
Atès el que es disposa a l’article 149 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Vist  l'art. 9 a) dels Estatuts de l'Institut del Teatre, relatiu a les competències del Consell General 
de l'Institut, entre les quals s’inclou l’aprovació de la memòria anual de l'Institut del Teatre. 
 
Vistes les Bases 69.2) i 71.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2016, 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. 
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Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre, s’eleva al Consell General, per a la 
seva aprovació, els següents 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la memòria relativa a la gestió anual de l'Institut del Teatre corresponent a 
l'any 2015 que s’adjunta en document annex. 
 
Segon.- TRAMETRE la memòria a la Diputació de Barcelona, Secretaria General, per a la seva 
integració a la memòria de gestió anual de la Corporació.” 

 
 

5. Dictamen que proposa donar compte de la liquidació del pressupost 
corresponent a l’exercici 2015 de l’Organisme Autònom “Institut del Teatre”. 

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, Sr. Jordi Roig, que explica, tot projectant les 
imatges que seguidament es reprodueixen, la liquidació del pressupost corresponent a 
l’exercici 2015 de l’Organisme Autònom “Institut del Teatre”. 
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El Sr. Altayó s’interessa pels imports de dubtós cobrament. 
El Sr. Roig exposa les gestions que s’efectuen en ordre a rescabalar els deutes; explica 
els deutes que han prescrit i destaca el deute amb Casa Àsia, amb l’incompliment del 
pagament. 
 
La Presidenta demana si s’ha donat de baixa. 
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L’Interventora, Sra. Raurich, informa que si està prescrit caldrà donar-ho de baixa, però 
es requereix la preparació de l’expedient justificatiu, conforme s’han fet totes les gestions 
precises en ordre al cobrament. 
 
El Consell General aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de cada exercici es liquidarà quant a 
la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural, quedant a 
càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents. 
 
D’acord amb l’apartat tercer del mateix article, la liquidació ha estat informada per la Interventora 
delegada i es presenta per a la seva aprovació per la Presidència de l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre. 
 
Segons l’article 93.1 del RD 500/1990, la liquidació del pressupost posarà de manifest: a) respecte 
del pressupost de despeses i per cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions 
i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els pagaments realitzats; b) respecte del pressupost d’ingressos, i per cada 
concepte, les previsions inicials, les modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, així com els recaptats nets. 
 
Així mateix en la liquidació s’hauran de determinar: a) els drets pendents de cobrament i les 
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre; b) el resultat pressupostari de l’exercici; c) 
els romanents de crèdit i d) el romanent de tresoreria. 
 
Vistos els annexos que acompanyen al present dictamen. 
 
Vista l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que va entrar en vigor el dia 1r de gener de 
2015, per la qual s’aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció 
General, s’eleva al Consell General, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR COMPTE de la liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de l’exercici 2015 integrada dins la liquidació general del pressupost de la Diputació de 
Barcelona aprovada mitjançant decret de la Presidència de data 29 de febrer de 2016 (núm. 
Registre 1569/16) i que es concreta en les següents magnituds bàsiques: 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes 
Drets reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Ajustaments 

Resultat 
pressupostari 

                      a) Operacions corrents  
        

17.006.848,66    
        

17.886.638,28    
  -            879.789,62    

                      b) Altres operacions no financeres  
             

629.053,07    
             

879.988,88    
  -            250.935,81    

 1. Total operacions no financeres (a+b)  
        

17.635.901,73    
        

18.766.627,16    
  -         1.130.725,43    

                    c) Actius financers  
                

31.788,24    
                

57.764,82    
  -              25.976,58    
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                    d) Passius financers  
                               

-      
                               

-      
  

                               
-      

 2. Total operacions financeres (c+d)  
                

31.788,24    
                

57.764,82    

  

-              25.976,58    

 I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 
(1+2)  

        
17.667.689,97    

        
18.824.391,98    

-         1.156.702,01    

  

  

 AJUSTAMENTS  

  

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

1.358.292,82    

 4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici  
                

30.212,66    
  

 5. Desviacions de finançament positives de l’exercici  
                

98.742,86    
  

 II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)  
          

1.289.762,62    
          1.289.762,62    

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)               133.060,61    

 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 

Components  Imports any   Imports any anterior  

 1. (+) Fons líquids    
          

2.591.541,39    
            3.365.541,01    

          

 2. (+) Drets pendents de cobrament     
             

140.221,55    
               443.579,19    

         (+) del Pressupost corrent  
                

65.703,20    
  

             
368.495,54    

  

         (+) de Pressupostos tancats   
                

47.681,11    
  

                
47.567,77    

  

         (+) d’operacions no pressupostàries  
                

26.837,24    
  

                
27.515,88    

  

          

 3. (-) Obligacions pendents de pagament    
          

1.380.936,67    
            1.301.591,92    

         (+) del Pressupost corrent  
             

982.250,40    
  

             
885.053,91    

  

         (+) de Pressupostos tancats   
                     

912,51    
  

                     
221,57    

  

         (+) d’operacions no pressupostàries  
             

397.773,76    
  

             
416.316,44    

  

          

 4. (-) Partides pendents d'aplicar    
                               

-      
                                 -      

         (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva  

                               
-      

  
                               

-      
  

         (+) pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva  

                               
-      

  
                               

-      
  

          

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)  
          

1.350.826,27    
            2.507.528,28    

 II.  Saldos de dubtós cobrament  
                

45.587,57    
                  44.210,12    

 III. Excés de finançament afectat  
                

19.089,60    
                  16.077,08    
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IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)  
          

1.286.149,10    
          2.447.241,08    

     
 1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i 
afectades ( III + IV ):  

          
1.305.238,70      

 2) Romanents de crèdit:  
             

210.171,03      
 3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals 
disponible ( 1 – 2 ):  

          
1.095.067,67      

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.” 

 
 
6. Informe de la Direcció General. / Gerència de l’Institut del Teatre 
 
Pren la paraula la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa el seu informe 
 

 Signatura del conveni amb FGC. El Sr. Roig projecta imatges gravades de l’actuació 
dels alumnes de l’Institut del Teatre en diferents trajectes del tren. 
Destaca la Sra. Puyo el reconeixement rebut per part de FGC per les actuacions i 
nivell dels alumnes participants i que paral·lelament es promou la inserció laboral. 

 Informa sobre la Marató actrius al Palau Robert, Diumenge al matí amb 55 actrius 
voluntàriament, es fa projecció d’imatges que comenta la Directora. 

 Saló d’Ensenyament. 

 Coedició textos teatrals amb Editorial Comanegra. Cobertura periodística interessant 
en la presentació de les publicacions.  
Mostra imatges. Es barreja traducció de textos internacionals i produccions pròpies. 

 Feina desenvolupada per ala venda de llibres emmagatzemats: 
 Venta per 1€ a Sant Jordi 
 Casals 
 Gestió amb biblioteques 

 
Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig lliura als presents resum del calendari de les 
activitats més rellevants, així com de les actuacions previstes, que comenta punt per 
punt. 
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7. Precs i preguntes 
 
Demana la paraula el Sr. Puigcorbé, que informa de les següents qüestions:  
 
 Cessió a favor del MAE de material del Liceu. Fruit d’una reunió al Liceu, el Sr. 

Puigcorbé exposa que l’Institut del Teatre serà receptor de material força interessant 
del Gran Teatre del Liceu. S’integrarà al MAE prèvia catalogació i inventari. 

 
 Mª Aurèlia Campmany, centenari del naixement. Per a la celebració de l’aniversari 

sol·licita la reedició de les seves obres, així com l’elaboració d’un recull de premsa a 
partir del material que té el MAE. 

 
 La Fundació BCN Cultura, de la que la Diputació de Barcelona forma part del Patronat. 

SPACE GRAYS. 
 
 
La Presidenta dóna la paraula al Sr. Ciurana, que comenta la reunió mantinguda amb 
l’Ajuntament de Barcelona: el Sr. Jaume Asens, el Sr. Puigcorbé i ell mateix, per analitzar 
la possibilitat d’allotjar el MAE al Teatre Arnau. Indica el Sr. Ciurana que l’ajuntament no 
té intenció de cedir el teatre Arnau i que per tant cal iniciar la recerca d’una altra ubicació 
per al MAE. 
 
La Presidenta informa de la creació d’una comissió tècnica d’estudi alternativa i, a 
l’efecte, dóna les oportunes instruccions, que trasllada a la Direcció General, per tal que 
les coordini. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, que 
signen la Presidenta del Consell General de l’Institut del Teatre i el Secretari que en dóna 
fe.  
 
 
La Presidenta       El Secretari delegat, 
 
 
 
 
Mercè Conesa i Pagès     Francesc Bartoll Huerta 


