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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:                              20 d’abril de 2016 
Caràcter:                       Ordinari 
Hora començament:    12:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:          13:10 hores 
Lloc:                              Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Vicepresident: 
 

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

Sr. Josep Altayó i Morral 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
Il·lm. Sr. Carles Ruiz i Novella 
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 a la Junta: 
 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


 2 

 
S’excusen: 
 

Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
 
 

 
 
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 16 de març de 
2016. 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 213 al 
339 de l’any 2016.  

3. Ratificar les resolucions de la Presidència Sense contingut. 
4. Dictamen que proposa l’adjudicació de l’expedient de contractació relatiu a l’”Acord marc per a la selecció 

d’un màxim de tres (3) empreses per a la prestació de serveis d’agència de viatges”. Procediment obert. 
Pluralitat de criteris. 

5. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga de la contractació centralitzada dels serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) que dugui a terme LOCALRET. 

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

7. 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. 

8. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la despesa derivada del “Curs de Prevenció de Riscos 
Laborals on line per a tècnics de l’espectacle” de l’Institut del Teatre (edició 2016). 

9. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades 
dels estudiants de l'Institut del Teatre per a l'any 2016. 

10. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics 
de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2015-2016. 

11. Dictamen que proposa la delegació parcial de competències de la Junta de Govern a favor de la Direcció 
General en matèria de convenis específics que no tinguin contingut econòmic o fins a un màxim de 50.000 €. 

12. Informe de la Direcció General / Gerència: 
13. Precs i preguntes. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
El Vicepresident, Sr. Juanjo Puigcorbé, excusa la presència de la Presidenta, Sra. 
Mercè Conesa degut a un viatge per raons del càrrec i dóna la benvinguda als 
assistents. 
 
Es dóna compte del decret inscrit en el llibre de resolucions de l’Institut del Teatre 
núm. 348/16 sobre el nomenament del Sr. Juanjo Puigcorbé com a vicepresident de 
l’Organisme 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 corresponent a la sessió ordinària 

celebrada el dia 16 de març de 2016.  
 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 16 de març de 2016 amb la convocatòria de la 
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sessió, es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva 
aprovació. 
 
El President demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni emetre’s 
vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 de març de 
2016 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els presents. 
 
 
2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans 

unipersonals: Decrets del número 213 al 339 de l’any 2016. 
 
A indicació del President, 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 213 al 339 corresponents a l’any 2016. 
 
Demana la paraula el Sr. Josep Altayó, en relació al decret 305/16. Vol deixar 
constància de la seva sorpresa de que l’inici de l’expedient es produeixi al cap de 
quatre mesos de la substracció, en període de catalogació. 
 
El Gerent, Sr. Roig, informa que s’ha intentat esbrinar el que ha succeït; finalment no 
s’ha pogut comprovar que s’hagi produït la recepció a partir de la cessió gratuïta del 
titella. S’arxiva perquè en realitat no s’ha produït la recepció formal del material. 
 
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 l’adjudicació de l’expedient de contractació relatiu a 

l’”Acord marc per a la selecció d’un màxim de tres (3) empreses per a la 
prestació de serveis d’agència de viatges”. Procediment obert. Pluralitat de 
criteris. 

 
El President dóna la paraula al Gerent. El Sr. Roig explica que per acord de la Junta 
de Govern de l’Institut del Teatre de data 16 de desembre de 2015, es va tramita de 
forma ordinària un procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació per a la 
prestació de serveis d’agència de viatges”, per un pressupost biennal màxim de 
licitació de 188.760,00 € (IVA inclòs) 
 
En data 10 de febrer de 2016, la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència 
constata que l’oferta de l’empresa VIAJES BARCELÓ, SL. no s’adequa al model 
aprovat al Plec de Clàusules Administratives Particulars, en concret, al tram de 
facturació de 30.001 a 60.000€, i de 0€ a 30.000€ en la que l’empresa ha ofertat un 
altre tram, 20.001€ a  60.000€ i de 0€ a 20.000€.  En aquest sentit, la Mesa acorda 
concedir audiència a l’esmenta empresa perquè concreti les condicions de l’oferta. En 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


 4 

data 23 de febrer de 2016, l’empresa VIAJES BARCELÓ, SL compareix a les 
dependències de la Diputació de Barcelona i presenta l’esmena. 
 
La Mesa doncs considera oportú proposar a l’òrgan de contractació competent, 
l’adjudicació a les tres empreses: 
 
Primer: VIAJES BARCELÓ, SL, amb NIF núm. B-07012107 
Segon: VIAJES ALEMANY, SA, amb NIF núm. A-08227589 
Tercer: VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA, amb NIF núm. A-28229813. 
 
Demana la paraula el Sr. Ciurana; qüestiona l’increment de preus que es produeix amb 
la contractació centralitzada de desplaçaments, quant l’obtenció directament, i per 
internet, resulta més econòmica. Exposa la seva experiència a l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
El Sr. Roig informa que s’ha de dur a terme de forma centralitzada seguint les 
instruccions d’Intervenció. 
 
Pren la paraula la Sra. Raurich, Interventora General, i exposa els avantatges que 
comporta aquest sistema, amb altres valors afegits, com assegurança, anul·lació de 
bitllets gratuïta, etc. A més, ressalta que cada compra està sotmesa a l’oferta de les 
tres empreses seleccionades. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist l’expedient de contractació, aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
de data 16 de desembre de 2015, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert amb 
pluralitat de criteris d’adjudicació, relatiu a l’”Acord marc per a la selecció d’un màxim de (3) tres  
empreses per a la posterior adjudicació de contractes derivats de serveis de l’Institut del Teatre, 
relatius a la prestació de serveis d’agència de viatges”, per un pressupost biennal màxim de 
licitació de CENT CINQUANTA-SIS MIL EUROS (156.000,00€) IVA exclòs, que aplicant el 21% 
d’IVA de TRENTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS (32.760,00 €), resulta un import 
total de 188.760,00 € (IVA inclòs) (CENT VUITANTA-VUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA 
EUROS). 
 
Atès que la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de data 2 de març de 2016, va acceptar l’informe tècnic emès en data 24 de febrer de 
2016 per l’Institut del Teatre, la part del qual, en allò que interessa, diu el següent: 
 

“A LA CIUTAT DE BARCELONA, a les 12 hores i 30 minuts del dia 2 de març de 
2016, es constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de 
Contractació de l'Àrea de Presidència, que resta presidida pel Sr. (...) i pels vocals: (...). 
Assisteix així mateix un representant de l’empresa VIAJES ALEMANY, SA. Es constitueix 
la present Mesa, en acte públic, amb l’objecte de procedir a l’adjudicació de la 
contractació relativa al procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent 
a “l’Acord marc per a la selecció d’un màxim de tres (3) empreses per a la 
posterior adjudicació de contractes derivats de serveis de l’Institut del Teatre 
relatius a la prestació de serveis d’agència de viatges” tot això de conformitat amb 
allò que disposen els articles 150, 151, 160 i 320 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(TRLCSP).  
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S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe tècnic, emès per l’Institut  del  Teatre, la 
part del qual interessa diu el següent: 
 
(...) 
Informe de proposta d’adjudicació del procediment obert, amb pluralitat de criteris 
d’adjudicació, de subministraments, relatiu a la contractació de l’ “Acord marc per a la 
selecció d’un màxim de tres (3) empreses per a la prestació de serveis d’agència 
de viatges” aprovat per acord de la Junta de Govern de l’institut del Teatre en sessió 
ordinària de data 16 de desembre de 2015 per un pressupost biennal màxim de licitació 
de CENT CINQUANTA-SIS MIL EUROS (156.000,00€) IVA exclòs, més TRENTA-DOS 
MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS (32.760,00 €) euros, en concepte de 21 % d’IVA. 
 
En data 10 de febrer de 2016, la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència 
(delegació d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació), va 
procedir a l’obertura del sobre núm. 1, corresponent a la documentació administrativa 
de les següents empreses: 
 

 VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA 

 ATLANTA AGENCIA DE VIAJES 

 VIAJES BARCELÓ, SL 

 VIAJES ALEMANY, SA 

 CENTRA DEL VIAJES, SA 
 

En data 17 de febrer de 2016, la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència 
(delegació d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació), va 
procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de les empreses admeses, corresponent als 
criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament 
més avantatjosa d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
regeixen aquesta contractació. 
 
La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte 
aquests criteris és la següent: 
 
 

1.- EL CORTE INGLÉS, SA. 

 
1) Proposta econòmica: 
 

 - Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei       
       

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
3.31€ 

Bitllets per a 
Europa 

4,00€ 

Bitllets 
intercontinentals 

65,00€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 

1.65€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 

0.00€ 
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      - Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren ) 
 

- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ..............0,00............ 
% 

- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € ........0,00............ 
% 

- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € .................0,00............ 
% 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 

 
 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció d’emergències 
derivades del viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 
 

2.- ATLANTA AGENCIA DE VIAJES, SA 

 
1) Proposta econòmica: 
 

 - Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei      
     

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
6,00€ 

Bitllets per a 
Europa 

6,00€ 

Bitllets 
intercontinentals 

10,00€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 

3,00€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 

0.00€ 

 
      - Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren ) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ..............0,60............ 

% 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € ........0,30............ 

% 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € .................0,15............ 

% 
 

 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 
 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció d’emergències 
derivades del viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
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3.- VIAJES BARCELÓ, SL. 

 
1) Proposta econòmica: 
 

 - Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei             
         

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
2,48€ 

Bitllets per a 
Europa 

3,50€ 

Bitllets 
intercontinentals 

3,50€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 

1.00€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 

0.00€ 

 
      - Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren ) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ...........5.51............ % 
- Percentatge per al tram de facturació de 20.001 € a 60.000 € .....3.51............ % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 20.000 € ..............2.51............ % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 
 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció d’emergències 
derivades del viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 
 

4.- VIAJES ALEMANY, SA 

 
1) Proposta econòmica: 
 

 - Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei             

     
   Serveis 

Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
3.90€ 

Bitllets per a 
Europa 

4,90€ 

Bitllets 
intercontinentals 

11,90€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 

2,30€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 

0.00€ 
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      - Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren ) 
 

- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ...........3,00........ % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € .....2,00....... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ..............1,50........ % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 

 
 

2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció d’emergències 
derivades del viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el Servei 
 
 

5.- CENTRAL DE VIAJES, SA 

 
1) Proposta econòmica: 
 

 - Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei             
     
 
     

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
10,00€ 

Bitllets per a 
Europa 

20,00€ 

Bitllets 
intercontinentals 

20,00€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 

5,00€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 

---€ 

 
      - Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren ) 

 
 

- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ...........5,00........ % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € .....3,00....... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ..............2,00........ % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 
 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció d’emergències 
derivades del viatge 

 
 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 



  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 

 

 9 

 
A la vista del resultat de l’oferta, la Mesa aprecia que l’oferta de l’empresa VIAJES 
BARCELÓ, SL. no s’adequa al model aprovat al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, en concret, al tram de facturació de 30.001 a 60.000€, i de 0€ a 30.000€ en 
la que l’empresa ha oferta un altre tram, 20.001€ a  60.000€ i de 0€ a 20.000€.  En 
aquest sentit, la Mesa acorda concedir audiència a l’esmenta empresa perquè concreti 
les condicions de l’oferta.  
 
En data 23 de febrer de 2016, l’empresa VIAJES BARCELÓ, SL compareix a les 
dependències de la Diputació de Barcelona i presenta rectificació de l’errada en l’oferta 
econòmica en el percentatge per al tram de facturació de 20.001€ a 60.000, on ha de 
dir de 30.001€ a 60.000€, i on diu de 0€ a 20.000€ ha de dir de 0 a 30.000€. A tal 
efecte presenta l’oferta amb la rectificació esmentada, restant de la següent manera: 
 

1) Proposta econòmica: 
 

 - Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei             
    
      

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
2,48€ 

Bitllets per a 
Europa 

3,50€ 

Bitllets 
intercontinentals 

3,50€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 

1.00€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 

0.00€ 

 
 

      - Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren ) 
 

- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ...........5.51...... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € .....3.51...... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ..............2.51...... % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 
 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció d’emergències 
derivades del viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 
 
Un cop resolta aquesta incidència, el resum de la puntuació dels criteris avaluables de 
forma automàtica obtinguda per les empreses és el següent: 
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Criteri 1: Conceptes econòmics: 

 

EMPRESAS 

1,1, A) CÀRRECS PER EMISSIÓ DE BITLLETS AERIS 
  

1.1.b) CÀRREC EMISSIÓ 
BITLLETS DE TREN 

1.2.CÀRREC PER 
ANUL·LACIÓ DE SERVEI 

TOTAL 
PUNTS 

  Max 35  Max 15   Max 10   Max 10   Max 10  Max 80 

 Espanya Diferència punts Europa Diferència punts intercontinentals Diferència punts 
bitllets 
de tren diferència punts 

anul·lació 
de  Diferència punts TOTAL 

VIAJES 
CORTE 
INGLÉS SA 3,31 6,69 31,14 4,00 16,00 14,55 65,00 0,00 0,00 1,65 3,35 8,38 0,00 10,00 10,00 64,06 

ATLANTA 
AGENCIA 
DE VIAJES 6,00 4,00 18,62 6,00 14,00 12,73 10,00 55,00 8,94 3,00 2,00 5,00 0,00 10,00 10,00 55,29 

VIAJES 
BARCELÓ 
SL 2,48 7,52 35,00 3,50 16,50 15,00 3,50 61,50 10,00 1,00 4,00 10,00 0,00 10,00 10,00 80,00 

VIAJES 
ALEMANY 
SA 3,90 6,10 28,39 4,90 15,10 13,73 11,90 53,10 8,63 2,30 2,70 6,75 0,00 10,00 10,00 67,50 

CENTRAL 
DE VIAJES 
SA 10,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 20 45,00 7,32 5 0,00 0,00 0 10,00 10,00 17,32 

 
 
1.3. 
PERCENTATGE DE BONIFICACIÓ SOBRE LA FACTURACIÓ ANUAL SOBRE ELS SERVEIS QUE L’INSTITUT DEL TEATRE DEMANI A 
L’AGÈNCIA DE VIATGES (exceptuant els bitllets aeris i de tren)  
  

EMPRESES mes de 60 mil   punts 
30001 a 60 
mil diferència punts 0 a 30 mil diferència punts Max 10 

 euros Diferència Max 5      Max 3      Max 2 
TOTAL 
PUNTS 

VIAJES CORTE INGLÉS SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ATLANTA AGENCIA DE VIAJES 0,60 0,60 0,54 0,30 0,30 0,26 0,15 0,15 0,12 0,92 

VIAJES BARCELÓ SL 5,51 5,51 5,00 3,51 3,51 3,00 2,51 2,51 2,00 10,00 

VIAJES ALEMANY SA 3,00 3,00 2,72 2,00 2,00 1,71 1,50 1,50 1,20 5,63 

CENTRAL DE VIAJES SA 5 5,00 4,54 3 3,00 2,56 2 2,00 1,59 8,69 

 
 
Criteri 2: Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per atendre emergències 
derivades del viatge 
 
 

EMPRESES PUNTS 
SI NO 

10 0 

VIAJES CORTE INGLÉS SA 10,00   

ATLANTA AGENCIA DE 
VIAJES 10,00   

VIAJES BARCELÓ SL 10,00   

VIAJES ALEMANY SA 10,00   

CENTRAL DE VIAJES SA 10,00   

 
 

RESUM PUNTUACIÓ FINAL 
 

EMPRESES Càrrecs per 
emissió 
de bitllets i 
anul·lació 
de servei (criteri 
1.1. i 1.2.) 

Percentatge de 
Servei  
gratuït 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

  

Bonificació 
sobre facturació 
anual 
(criteri 1.3) 

24 hores, els 
365 dies per 
emergències 
(criteri 2) 

      

VIAJES BARCELÓ SL 80,00 10,00 10,00 100,00 

VIAJES ALEMANY SA 67,50 5,63 10,00 83,13 

VIAJES CORTE INGLÉS SA 64,06 0,00 10,00 74,06 

ATLANTA AGENCIA DE VIAJES 55,29 0,92 10,00 66,21 

CENTRAL DE VIAJES SA 17,32 8,69 10,00 36,01 
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Un cop realitzada la valoració, el sotasignat, Gerent de l’Institut del Teatre, proposa a la 
Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència (delegació d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació), l’adjudicació de la contractació de l’ 
“Acord marc per a la selecció d’un màxim de tres (3) empreses per a la prestació 
de serveis d’agència de viatges” a les empreses VIAJES BARCELÓ SL amb NIF B-
07012107, VIAJES ALEMANY SA amb NIF A-08227589 i VIAJES CORTE INGLÉS SA 
amb NIF A28229813 d’acord amb la seves ofertes: 
 

Primer.- VIAJES BARCELÓ, SL. 

 
1) Proposta econòmica: 
 

 - Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei     
 
               

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
2,48€ 

Bitllets per a 
Europa 

3,50€ 

Bitllets 
intercontinentals 

3,50€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 

1.00€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 

0.00€ 

 
      - Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a  
l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren ) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ...........5.51....... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € .....3.51....... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ..............2.51....... % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 
 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció d’emergències 
derivades del viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 
 

Segon.-VIAJES ALEMANY, SA 

 

1) Proposta econòmica: 
 

 - Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei             
         

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
3.90€ 
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Bitllets per a 
Europa 

4,90€ 

Bitllets 
intercontinentals 

11,90€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 

2,30€ 

Càrrec per anul·lació de servei 0.00€ 

 
      - Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren ) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ...........3,00............ % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € .....2,00............ % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ..............1,50............ % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 
 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció d’emergències 
derivades del viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 
 

Tercer- EL CORTE INGLÉS, SA. 

 
1) Proposta econòmica: 
 

 - Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei             
         

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
3.31€ 

Bitllets per a  
Europa 

4,00€ 

Bitllets 
intercontinentals 

65,00€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 

1.65€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 

0.00€ 

 
      - Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a  
l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren ) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ...........0,00............ % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 €......0,00............ % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ..............0,00............ % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 
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2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció d’emergències 
derivades del viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
(...) 
De conformitat amb el que estableixen els articles 150, 151, 160 i 320 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre (TRLCSP), la Mesa acorda acceptar per unanimitat l'informe tècnic 
emès per l’Institut del Teatre i considera oportú proposar a l’òrgan de contractació 
competent, l’adjudicació relativa a “l’Acord marc per a la selecció d’un màxim de 
tres (3) empreses per a la posterior adjudicació de contractes derivats de serveis 
de l’Institut del Teatre relatius a la prestació de serveis d’agència de viatges pels 
preus, percentatges i serveis relacionats en l’esmentat informe a les empreses 
següents: 
 
Primer: VIAJES BARCELÓ, SL, amb NIF núm. B-07012107 
Segon: VIAJES ALEMANY, SA, amb NIF núm. A-08227589 
Tercer: VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA, amb NIF núm. A-28229813. 
 
Resta en quart lloc l’empresa ATLANTA AGENCIA DE VIAJES, SA, en cinquè i últim 
lloc l’empresa CENTRAL DE VIAJES, SA.” 

 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i 
concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP),  per procedir a l’adjudicació de la contractació 
de referència.   
 
Vist l’article 12.a2. dels vigents estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern  per aprovar i adjudicar els expedients de contractació de serveis d’import 
superior a 60.101,00 €. 
 

En virtut de tot això, a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ l'informe favorable 

de la Intervenció General, s’eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 
Primer.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Presidència de la Diputació de Barcelona, la contractació no harmonitzada relativa a l’“Acord 
marc per a la selecció d’un màxim de tres (3) empreses per a la prestació de serveis d’agència 
de viatges”, per un pressupost biennal màxim de licitació de CENT CINQUANTA-SIS MIL 
EUROS (156.000,00€) IVA exclòs, més TRENTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS 
(32.760,00 €) euros, a les empreses següents, d’acord amb les seves ofertes: 
 

 Primer: VIAJES BARCELÓ SL amb NIF B-07012107 
 
1) Proposta econòmica: 
 

- Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei  
     

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
2,48€ 

Bitllets per a 
Europa 

3,50€ 
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Bitllets 
intercontinentals 

3,50€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 

1.00€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 

0.00€ 

 
 

- Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre 
demani a l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ........5.51......... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € ...3.51........ % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ...........2.51......... % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 

 
 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció d’emergències derivades 
del viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 

 Segon: VIAJES ALEMANY SA amb NIF A-08227589   
 

1) Proposta econòmica: 
 

- Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei 
         

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
3.90€ 

Bitllets per a 
Europa 

4,90€ 

Bitllets 
intercontinentals 

11,90€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 

2,30€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 

0.00€ 

 
- Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre 
demani a l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € .....3,00....... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € ....2,00.. % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ........1,50....... % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 
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2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció d’emergències derivades 
del viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 

 
 

 Tercer: VIAJES CORTE INGLÉS SA amb NIF A-28229813 
 
 

1) Proposta econòmica: 
 

- Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei             
    
      

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

3.31€ 

Bitllets per a 
Europa 

4,00€ 

Bitllets 
intercontinentals 

65,00€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 

1.65€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 

0.00€ 

 
- Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre 
demani a l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ........0,00......... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € .....0,00...... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ...........0,00......... % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 

 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció d’emergències derivades 
del viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 

 
 
Segon.- IMPUTAR la despesa pluriennal màxima de 188.760,00 € (IVA inclòs) que comporti 
l’adjudicació dels contractes derivats de la contractació d’aquest acord marc a càrrec de les de 
les aplicacions pressupostàries adients del pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis 
següents: 

 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2016 47.190,00€ 

2017 94.380,00€ 

2018 47.190,00€ 
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Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2017 i 
2018 s’hi consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu, tot d'acord 
amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el detall següent:  
 

Ordre Empresa NIF 

4 ATLANTA AGENCIA DE VIAJES, SA A-08649477 

5 CENTRAL DE VIAJES SA A-08323404 

 
Quart.- COMUNICAR als adjudicataris que hauran de concórrer a formalitzar el contracte quan 
sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà abans del transcurs dels 
15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació dels presents acords. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a les empreses que han pres part en el procediment 
de contractació. 

 
Sisè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la Diputació de 
Barcelona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.   
 
Vuitè.- COMUNICAR la present adjudicació a la Comissió Europea d’acord amb l’article 154.3 
del TRLCSP.” 

 
 
5. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga de la contractació 

centralitzada dels serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) que 
dugui a terme LOCALRET. 

 
El President dóna la paraula al Gerent, Sr. Roig. El 27 de febrer de 2013 el Consorci 
LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar un conveni de col·laboració, 
aprovat pel Ple de la Corporació en data 31.01.2013,  l’objecte del qual era la compra 
agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la 
contractació centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel 
Consorci. L’acord es va subscriure amb tots aquells ens locals, i ens dependents 
d'aquests, de la demarcació de Barcelona adherits a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, 
de gestió de procediments, com econòmic. 
 
Per decret d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 16 de 
maig de 2013, posteriorment ratificat per la Junta de Govern de data 22 de maig de 
2013, es va aprovar l’adhesió de l’Institut del Teatre al conveni de col·laboració 
esmentat. 
 
En data 11 de febrer de 2016, per Decret de la Presidència, el Consorci LOCALRET 
ha comunicat a la Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits administratius per dur a 
terme la pròrroga del contracte, per un període de dos anys més, a contar des del 21 
de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any per al LOT 1. 
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Els ens locals beneficiaris hauran de manifestar la seva conformitat amb la pròrroga 
del contracte RET, en les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara en 
el contracte derivat anomenat Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades): 
 

 Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa amb efectes de 22 de 
juliol de 2016 a 21 de juliol de 2018, per un import màxim de 40.500,00 € IVA 
inclòs amb l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU. 

 Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades amb efectes 21 de maig 
de 2016 a 20 maig de 2018, per un import màxim de 14.500,00 € IVA inclòs, 
amb l’empresa TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU.  

 Lot 3- Servei de dades i d’accés a internet amb efectes 21 de maig de 2016 a 
20 de maig de 2018, per un import màxim de 6.000,00 € IVA inclòs, amb 
l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU.  

 
La despesa màxima biennal de 61.000,00 € IVA inclòs 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist que el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen 
signar un conveni de col·laboració, aprovat pel Ple de la Corporació en data 31.01.2013 (A-
10/2013),  l’objecte del qual era l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals es 
va portar a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a 
través de la contractació centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel 
Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la 
demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de 
procediments, com econòmic. 
 
Vist l'interès de I’Institut del Teatre en adherir-se al citat conveni i a la Plataforma Electrònica de 
Contractació de les Administracions Públiques del Consorci LOCALRET, per decret d’urgència 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 16 de maig de 2013 (núm. registre 
420/2013), posteriorment ratificat per la Junta de Govern de data 22 de maig de 2013, es va 
aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració abans esmentat per a la  contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) de LOCALRET, establint la 
despesa màxima que pugui generar. 
 
 
Vist que, per Decret núm. 2014/06, de 27.3, de la Presidència del Consorci  LOCALRET, es va 
aprovar l’adjudicació del contracte derivat de “l’Acord Marc d’Homologació de la contractació 
dels Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona 
adherits al procés de compra agregada”, i que es van formalitzar mitjançant els contractes que 
es detallen a continuació:  
 

 LOT 1- Serveis de comunicacions de veu fixa, formalitzat amb VODAFONE ESPAÑA 
SAU, en data 22 de juliol de 2014.  

 LOT 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu  i dades, formalitzat amb l’empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU, en data 21 de maig de 2014 

 LOT 3- Serveis de dades i d’accés a internet , formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA SAU, en data 21 de maig de 2014,  
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Atès que en data 11 de febrer de 2016, per Decret de la Presidència núm. 2/2016, el Consorci 
LOCALRET ha comunicat a la Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits administratius, per a 
dur a terme la pròrroga del contracte, per un període de dos anys més, a contar des del 21 de 
maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any per al LOT 1. 
 
Vist que el Consorci LOCALRET ha manifestat el seu interès per dur a terme la continuïtat de la 
contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions per tal de mantenir i consolidar 
l’optimització i estalvis econòmics fins ara assolits amb aquesta contractació en cadascun del 
seus lots, i de conformitat amb l’informe tècnic favorable emès pel Cap de ‘Àrea de 
Coneixement i Tecnologia de Localret en data 13 de gener de 2016, i que justifica l’esmentada 
pròrroga de la següent manera:  
  
“B) OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest informe es proposar la pròrroga del contracte de compra agregada del 
procés Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, 
d’acord amb les següents consideracions tècniques. C)  
 
C) CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
1.- Les condicions econòmiques i de servei presentades en les ofertes dels operadors 
adjudicataris, són a dia d’avui avantatjoses i ajustades a la situació del mercat.  
2.- El procés d’implantació ha estat més llarg del inicialment plantejat, fruit per una banda de la 
complexitat i volum de serveis que hi havia en el contracte, i dos de les desavinences 
manifestes entre els operadors sortint i adjudicatari, que en el marc de l’actual regulació vigent 
pel que fa a les portabilitats i més concretament als serveis definits com a AMLT (Alquiler 
Mayorista de Líneas de Telecomunicaciones), ha obligat a l’operador entrant a fer una consulta 
a la CNMV, per resoldre el conflicte respecte a l’obligatorietat que tenia l’operador sortint de 
llogar aquestes línies amb els serveis associats, i que no s’ha resolt fins aquest mes de 
novembre.  
3.- Proposar una prorroga tal i com esta establert en el quadre de característiques 
administratives d’aquest contracte de 2 anys.  
 
D) CONCLUSIONS 
 
Per tot això, emeto un informe FAVORABLE pel que fa a l’inici de les tasques de petició de 
voluntat de pròrroga a tots els ens participants d’aquesta compra, per poder establir el preu de 
la pròrroga del procés de Compra Agregada dels Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades) per a la Diputació de Barcelona, el seus organismes, els municipis, consells 
comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona dels tres lots i en favor de les 
mateixes empreses que actualment en son contractistes en cadascuns dels lots en que 
respectivament es divideix la present contractació”.  
 
Atès que els ens locals beneficiaris de la pròrroga del contracte de serveis de 
telecomunicacions hauran d’aprovar la conformitat amb que el Consorci LOCALRET aprovi una 
pròrroga per dos anys més respecte del període inicial, amb les mateixes condicions 
econòmiques que han regit fins ara en el contracte derivat anomenat Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, 
els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona” i, més 
concretament, en els LOTS següents: 
 
• LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
• LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES 
• LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET 
 



  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 

 

 19 

Vist l’article 12.a2. dels vigents estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern per aprovar i adjudicar els expedients de contractació de serveis d’import 
superior a 60.101,00 €. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent 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  
 

ACORDS 
 
Primer.- AUTORITZAR al Consorci LOCALRET la tramitació de la pròrroga dels contractes 
derivats de l’Acord Marc d’Homologació de la contractació dels Serveis de Telecomunicació 
(veu, mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i l’Institut del Teatre dels serveis següents:  
 

 Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa amb efectes de 22 de juliol de 
2016 a 21 de juliol de 2018, per un import màxim de QUARANTA MIL CINC-CENTS 
EUROS (40.500,00) IVA inclòs amb l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU. 

 Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades amb efectes 21 de maig de 
2016 a 20 maig de 2018, per un import màxim de CATORZE MIL CINC-CENTS 
(14.500,00€) IVA inclòs, amb l’empresa TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU.  

 Lot 3- Servei de dades i d’accés a internet amb efectes 21 de maig de 2016 a 20 de 
maig de 2018, per un import màxim de SIS MIL (6.000,00€) IVA inclòs, amb l’empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU.  

 
Segon.- L’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, manifesta la 
seva conformitat amb que el Consorci LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys més 
respecte del període inicial, amb les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara 
en el contracte derivat anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la 
Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de 
la demarcació de Barcelona” i, més concretament, en els LOTS següents: 
 

 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 

 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES 

 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET 
 
Tercer.- ASSUMIR el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per tal de 
poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació d’aquest servei 
durant els dos anys de vigència d’aquesta pròrroga, sense perjudici de l’import o cost que 
inicialment s’hagi assignat per aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de 
qualsevol responsabilitat. 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa màxima biennal de SEIXANTA-UN MIL EUROS (61.000,00€) 
IVA inclòs que anirà imputada a l’aplicació pressupostària 99020/22200 del pressupost de 
l’Institut del Teatre dels exercicis següents: 
 

Exercici 
pressupostari 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 TOTAL  

2016 8.437,50€ 20.250,00€ 11.812,50€ 40.500,00€ 

2017 4.229,17€ 7.250,00€ 3.020,83€ 14.500,00€ 

2018 1.750,00€ 3.000,00€ 1.250,00€ 6.000,00€ 

TOTAL 61.000,00€ 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2017 i 
2018 s’hi consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu, tot d'acord 
amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci LOCALRET i a la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè.-  DISPOSAR que l’Institut del Teatre s’adherirà als acords i consegüents gestions que la 
Diputació de Barcelona realitzi en referència a aquesta contractació.” 

 
 
6. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre l’Institut del 

Teatre i l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat per a la 
participació de l’alumnat de les escoles en el projecte “Dansa Solidària”. 
Edició 2016. 

 
El President dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica que 
l’Organisme Autònom Municipal CENTRE CULTURAL SANT CUGAT és una institució 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb personalitat jurídica, que té com a 
objectiu essencial impulsar i desenvolupar la seva activitat amb el doble caràcter 
sociocultural i lúdic, tenint cura que es realitzin de forma permanent les diferents 
programacions en base a produccions pròpies i alienes. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 11 de febrer de 2015, s’ha autoritzat la 
creació d’un projecte solidari denominat “Dansa solidària” que neix amb l’objectiu de 
contribuir a apaivagar els efectes de la crisi contribuint, des de la dansa, a la millora de 
la qualitat de vida d’aquells que més ho necessiten.  
 
Les parts consideren que és d’interès comú la col·laboració en el projecte “Dansa 
solidària”. 
 
El professorat i l’alumnat de l’EESA/CPD de l’Institut del Teatre que participin en 
aquest projecte no rebran cap tipus de retribució econòmica en concepte de la seva 
participació en l’esdeveniment de referència per part de l’Institut del Teatre.  Aquesta 
activitat es realitza exclusivament amb criteris solidaris, pedagògics i artístics. D’igual 
manera, la dedicació dels docents en aquest projecte no afectarà l’activitat lectiva 
assignada al POA 2015-16. 
 
L’objecte d’aquest conveni és la representació d‘un espectacle coreogràfic creat pels 
alumnes de l’Institut del Teatre en el marc del projecte solidari “Dansa solidària” que 
tindrà lloc al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès el dia 30 d’abril de 2016. Els 
alumnes del CSD, CPD, IT Dansa i de l’ESTAE representaran un repertori coreogràfic 
al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès. 
 
L’espectacle consisteix en diferents propostes de tallers coreogràfics realitzats per les 
dues escoles de dansa que integren els estils que s’estudien a l’Institut del Teatre: 
clàssic, contemporani i espanyol.  L’actuació clourà amb la representació d’un 
espectacle d’IT DANSA.   
 
El Teatre-Auditori de Sant Cugat fixarà el preu màxim de les entrades de l’espectacle 
en 10,00 €. La recaptació de taquilla d’aquesta representació serà destinada a donar 
suport a un projecte solidari que uneix dansa i societat. 
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En tot el material de producció, difusió i publicitat de l’obra figurarà el logotip de 
l’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona.   
 
Ambdues parts s’obliguen a donar estricte compliment a la normativa sobre tractament 
de dades de caràcter personal, i en particular, a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com a la seva normativa de 
desenvolupament. 
 
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 execució del conveni tant en relació amb els seus apartats artístics com 
econòmics i n’assumirà la responsabilitat per a la gestió i per al seguiment i control de 
les actuacions que se’n derivin. 
 
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’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL SANT CUGAT és una institució 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb personalitat jurídica, que té com a objectiu 
essencial impulsar i desenvolupar l’activitat pròpia d’un centre d’aquesta naturalesa, en totes 
les seves vessants, amb el doble caràcter sociocultural i lúdic, tenint cura que es realitzin de 
forma permanent les diferents programacions en base a produccions pròpies i alienes. 
L’Organisme programa cada temporada els espectacles, actes culturals, comercials i socials 
que sigui possible dins d’uns paràmetres de qualitat suficients, amb el compliment, en tot cas, 
dels pactes contractuals establerts o que calgui d’establir. 
 
D’altra banda, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 11 de febrer de 
2015, s’ha autoritzat la creació d’un projecte solidari denominat “Dansa solidària” que neix 
amb l’objectiu de contribuir a apaivagar els efectes de la crisi contribuint, des de la dansa, a la 
millora de la qualitat de vida d’aquells que més ho necessiten.  
Les parts consideren que és d’interès comú la col·laboració en el projecte “Dansa solidària” i, a 
aquest efecte, acorden la formalització d’un conveni per tal d’establir els termes de la seva 
col·laboració. 
 
El professorat i l’alumnat de l’EESA/CPD de l’Institut del Teatre que participin en aquest 
projecte no rebran cap tipus de retribució econòmica en concepte de la seva participació en 
l’esdeveniment de referència per part de l’Institut del Teatre.  Aquesta activitat es realitza 
exclusivament amb criteris solidaris, pedagògics i artístics. D’igual manera, la dedicació dels 
docents en aquest projecte no afectarà amb l’activitat lectiva assignada al Pla d’Ordenació 
Acadèmic 2015-16. 
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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. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent i 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  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat per a la participació de l’alumnat de 
les escoles de l’Institut del Teatre  en el projecte “Dansa Solidària”. Edició 2016, que es 
transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT DEL TEATRE I 
L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL SANT CUGAT PER A 
LA PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT DE LES ESCOLES DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE EN EL PROJECTE “DANSA SOLIDÀRIA”. EDICIÓ 2016 
 

 
INTERVENEN 
 
 
D’una banda, 
  
L’INSTITUT DEL TEATRE representat per l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
Presidenta de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, 
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 13 de novembre de 
2015 (BOPB 26 de novembre de 2015), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de 
Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
I de l’altra,  
 
L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL SANT CUGAT 
(OAMCCSC) representat per la Sra. Carmela Fortuny i Camarena, amb DNI 
40.523.943-J, Tinenta d’Alcalde de Cultura, Coneixement i Promoció de la Ciutat, 
actuant com a Presidenta-Delegada de l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural 
Sant Cugat (OAMCCSC), amb N.I.F núm. P-5820404-A, i amb domicili social a la Plaça 
de la Vila, 1 - 08172 Sant Cugat del Vallès (d’ara en endavant Teatre-Auditori Sant 
Cugat)  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a contractar i 
obligar-se i  
 
 
EXPOSEN 
 
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, 
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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’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL SANT CUGAT 
és una institució de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb personalitat 
jurídica, que té com a objectiu essencial impulsar i desenvolupar l’activitat 
pròpia d’un centre d’aquesta naturalesa, en totes les seves vessants, amb el 
doble caràcter sociocultural i lúdic, tenint cura que es realitzin de forma 
permanent les diferents programacions en base a produccions pròpies i 
alienes. L’Organisme programa cada temporada els espectacles, actes 
culturals, comercials i socials que sigui possible dins d’uns paràmetres de 
qualitat suficients, amb el compliment, en tot cas, dels pactes contractuals 
establerts o que  calgui d’establir. 

III. Que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 11 de febrer de 
2015 s’ha autoritzat la creació d’un projecte solidari denominat “Dansa 
solidària” que neix amb l’objectiu de contribuir a apaivagar els efectes de la 
crisi contribuint, des de la dansa, a la millora de la qualitat de vida d’aquells 
que més ho necessiten.  

IV. Que les parts consideren que és d’interès comú la col·laboració en el projecte “Dansa 
solidària” i, a aquest efecte, acorden la formalització d’un conveni per tal 
d’establir els termes de la seva col·laboració. 

V. Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut 
del Teatre en data ............. 

 
Per tot això, reconeixent-se prèviament la capacitat legal necessària per a dur a terme 
aquest acte, les parts resolen subscriure el present conveni d’acord amb els següents, 
 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és la representació d‘un espectacle coreogràfic creat pels 
alumnes de l’Institut del Teatre en el marc del projecte solidari “Dansa solidària” que 
tindrà lloc al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès el dia 30 d’abril de 2016. 
 
Segon.- Actuacions objecte del conveni 
 
Els alumnes del Conservatori Superior de Dansa, Conservatori Professional de Dansa,  
IT Dansa i de l’Escola Superior d’Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre 
representaran un repertori  coreogràfic al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès el 
dia 30 d’abril de 2016. 
 
L’espectacle consisteix en diferents propostes de tallers coreogràfics realitzats per les 
dues escoles de dansa que integren els estils que s’estudien a l’Institut del Teatre: 
clàssic, contemporani i espanyol.  
 
L’actuació clourà amb la representació d’un espectacle d’IT DANSA.   
 
El Teatre-Auditori de Sant Cugat fixarà el preu màxim de les entrades de l’espectacle 
en DEU EUROS (10,00 €). 
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La recaptació de taquilla d’aquesta representació serà destinada a donar suport a un 
projecte solidari que uneix dansa i societat.  
 
Tercer.- Obligacions de les parts 
 
Per part de l’OAMCCSC 
 

 Assumir l’organització de l’espectacle. 

 Aportar el personal tècnic (so, llum i maquinària escènica), taquillers d’atenció al 
públic i d’altres aspectes organitzatius, assumint les despeses que se’n derivin. Hi 
donaran suport els tècnics de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle (ESTAE) de l’Institut del Teatre. 

 Sufragar totes aquelles despeses derivades de la participació de les escoles de 
l’Institut del Teatre en l’actuació (locomoció dels participants, dietes dels ballarins i 
tècnics –màxim 65 persones-, subministrar aigua als ballarins). 

 Estar en possessió dels permisos necessaris per a la celebració de l’espectacle, 
així com de les assegurances adequades per a cobrir els riscos que es puguin 
produir durant l’activitat, imputables a negligències o a responsabilitats directes.  

 La recaptació dels ingressos procedents de les entrades venudes de l’espectacle. 

 Destinar el taquillatge de la gala a donar suport a un projecte solidari. 

 Informar a l’Institut del Teatre de l’aforament i els ingressos obtinguts per a la 
representació de l’espectacle. 

 Posar a disposició de l’Institut del Teatre les entrades que requereixi per a 
l’activitat, previ acord segons disponibilitat amb el Teatre-Auditori de Sant Cugat. 

 Incloure el logotip de l’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de 
Barcelona en qualsevol material de promoció o difusió de l’espectacle. 

 
Per part de l’Institut del Teatre 
 

 Respectar els horaris fixats per a l’assaig i funció i les indicacions facilitades pels 
responsables de producció del Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès en relació 
a la representació de l’espectacle. 

 Estar en possessió de l’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil i la 
cobertura d’accidents dels alumnes participants en l’actuació, que ascendeix a la 
quantitat màxima de 100,00€ i que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
99000/224.03 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 

 Estar en possessió dels permisos i autoritzacions corresponents dels alumnes per 
poder participar en l’activitat objecte d’aquest conveni. 

 Facilitar les dades dels ballarins al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès. 
 
El professorat i l’alumnat de l’EESA/CPD de l’Institut del Teatre no rebran cap tipus de 
retribució econòmica en concepte de la seva participació en l’esdeveniment de 
referència per part de l’Institut del Teatre.  Aquesta activitat es realitza exclusivament 
amb criteris solidaris, pedagògics i artístics. 
 
Quart.- Imatge i difusió 
 
En tot el material de producció, difusió i publicitat de l’obra figurarà el logotip de l’Institut 
del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona.   
 
L’INSTITUT es compromet a remetre al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès 
juntament amb aquest conveni, tots els elements necessaris per a la publicitat com ara 
fullets, notes biogràfiques, retalls de premsa, etc. que el Teatre-Auditori de Sant Cugat 
del Vallès li pugui requerir. 
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L’Institut autoritza al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès a fer servir el seu nom, 
com també els elements anteriorment esmentats, de manera aïllada o conjunta, per a 
una millor promoció de l’espectacle, sota la supervisió del departament d’Imatge i 
Comunicació de l’Institut del Teatre. 
  
 
Cinquè.- Protecció de dades 
 
Ambdues parts s’obliguen a donar estricte compliment a la normativa sobre tractament 
de dades de caràcter personal, i en particular, a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com a la seva normativa de 
desenvolupament. 
 
Sisè. Vigència del conveni  
 
Aquest conveni tindrà efectes des de la data de la seva signatura fins al 30 d’abril de 
2016, i en el seu defecte, fins a la finalització del conjunt d’obligacions assumides per 
les parts en virtut del present conveni. 
 
Setè .- Transmissió de drets i obligacions 
 
Cap de les parts podrà cedir totalment o parcialment els seus drets i obligacions 
derivats d’aquest acord sense el consentiment exprés, previ i escrit de l’altra. 
 
Els acords o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar amb tercers durant 
la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altra i al mateix conveni. 
 
Entre l’Institut del Teatre i el Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès no existeix cap 
mena de relació de solidaritat o de subsidiarietat, i cada entitat respon de forma 
individual i exclusiva per les seves accions o omissions que tinguin causa en aquest 
conveni. 
 
Vuitè.- Individualitat del conveni 
 
El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o cap altra 
classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que 
figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les responsabilitats respectives. 
 
Novè.- Causes i formes d’extinció 
 
Aquest conveni quedarà sense efecte per qualsevol de les causes previstes per la Llei 
a aquests efectes, i en particular: 
 

a) Per l’incompliment del programa o activitat objecte del conveni. 
b) Per la impossibilitat sobrevinguda de realitzar l’objecte del conveni. 
c) Per incompliment manifest de les obligacions contretes per alguna de les parts 

signants.  
 
Qualsevol incompliment de les obligacions del present conveni facultarà a la/les part/s 
complidora/es per optar entre exigir el compliment o la resolució del conveni, sense 
perjudici de la possible reclamació per danys i perjudicis, en el seu cas. 
 
Desè.- 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 
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interpretació i execució del conveni tant en relació amb els seus apartats artístics com 
econòmics i n’assumirà la responsabilitat per a la gestió i per al seguiment i control de 
les actuacions que se’n derivin. 
 
Onzè.- Règim jurídic 
 
Aquest conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà 
per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i de procediment administratiu comú, 
per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
D’acord amb el previst a l’article 4.1.c) del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el 
present conveni queda exclòs del seu àmbit d’aplicació. 
 
 
Desè.- Litigis i controvèrsies 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució d’aquest 
conveni s’intentarà resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció 
competent aplicable al present conveni, que vindrà referida als jutjats i tribunals de la 
ciutat de Barcelona. 
 
I com a prova de conformitat i perquè consti tot el que s’ha convingut, ambdues parts 
signen aquest conveni, en exemplar duplicat i en tots els fulls, al lloc i en la data 
indicats. “ 

 
 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de REALE SEGUROS GENERALES, S.A,  la 
despesa màxima de CENT EUROS (100,00€) -IVA inclòs- en concepte d’assegurances dels 
alumnes que participen en el projecte, que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
99000/224.03 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 

 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant 
Cugat.” 

 
 
7. 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. 

 
El President dóna la paraula al Gerent. El Sr. Roig explica que FGC és un ens públic, 
amb personalitat jurídica pròpia i independent, que actua en règim d’empresa mercantil 
i gaudeix d’autonomia en la seva organització. Té patrimoni propi i capacitat plena per 
a l’exercici de les seves finalitats. A través del Departament de Territori i Sostenibilitat 
té com a objectiu, entre d’altres, el transport públic de persones per ferrocarril, 
contribuint a la millora de la mobilitat a Catalunya i al foment de la mobilitat en 
transport públic, així com augmentar la satisfacció dels seus clients. 
 
En data 25 de febrer de 2016, ambdues parts van signar un acord per col·laborar en 
un espectacle de caire artístic-educatiu per promoure i fomentar les conductes 
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cíviques dins de les instal·lacions dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i 
com a pràctica de sensibilització i/o correcció de l’incivisme del públic en general, la 
qual ha estat valorada de manera molt positiva, i ara és voluntat d’ambdues parts 
mantenir aquesta col·laboració realitzant noves accions. 
 
l’Institut del Teatre disposa d’un servei de graduats que té com a l’objectiu el de 
promoure la inserció laboral dels alumnes titulats a l’Institut del Teatre, i, per tant, amb 
aquesta finalitat juntament amb la d’impulsar la difusió de les relacions de caràcter 
acadèmic, artístic i cultural, l’Institut del Teatre considera d’interès la participació de 4 
graduats/des i una professora. L’activitat consisteix en la interacció dels 4 actors 
(graduats/des de l’Institut del Teatre) amb els viatgers dels FGC que sensibilitzaran, a 
través de l’expressió artística, les conductes cíviques en l’àmbit del transport públic.  
 
L’activitat artística desplegarà l’acció d’una setmana de durada, durant el recorregut 
per les línies metropolitanes de FGC des de l’entrada fins al final del trajecte 
seleccionat. 
 
El calendari de l’acció artística serà: en dies laborables i en horari diürn, al matí entre 
les 10h. i les 13h. i a la tarda entre les 16h i les 19h i intercalant les actuacions a les 
dues línies metropolitanes dels FGC. 
 
Aquesta acció es desenvoluparà durant un màxim de 5 setmanes anuals. 
 
Demana la paraula el Sr. Altayó, que manifesta el seu desacord amb el fet que una 
part dels costos els hagi de suportar l’Institut del Teatre. 
 
El President informa que aquest extrem ja es va manifestar en la primera actuació que 
es va acordar. La Junta de Govern acorda que caldrà negociar-ho amb FGC perquè 
assumeixin la totalitat del cost. 
 
La Directora General informa que de cara a l’any 2017 FGC vol tornar-ho a proposar. 
En el nou acord caldrà doncs incloure totes les despeses, inclosa l’assegurança. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“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. 
 
Que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (en endavant FGC) és un ens públic, amb 
personalitat jurídica pròpia i independent, actua en règim d’empresa mercantil i gaudeix 
d’autonomia en la seva organització. Té patrimoni propi i capacitat plena per a l’exercici de les 
seves finalitats. La seva relació amb el Govern de la Generalitat de Catalunya es produeix a 
través del Departament de Territori i Sostenibilitat que té com a objectiu, entre d’altres, el 
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transport públic de persones per ferrocarril, contribuint a la millora de la mobilitat a Catalunya i 
al foment de la mobilitat en transport públic, així com augmentar la satisfacció dels seus clients. 
 
Que, en data 25 de febrer de 2016, ambdues parts van signar un acord per col·laborar en un 
espectacle de caire artístic-educatiu per promoure i fomentar les conductes cíviques dins de les 
instal·lacions dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i com a pràctica de sensibilització 
i/o correcció de l’incivisme del públic en general, la qual ha estat valorada de manera molt 
positiva, i ara és voluntat d’ambdues parts mantenir aquesta col·laboració realitzant noves 
accions de foment del civisme convenientment programades. 
Que l’Institut del Teatre contempla en la seva missió la possibilitat d'establir programes 
d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels graduats/des en les diferents 
disciplines artístiques al món professional.  
 
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. 
 
En virtut de tot això, a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre, 
previ l'informe favorable de la Intervenció General, s’eleva a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR el 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, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:  

 
“ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA (FGC) I L’INSTITUT DEL TEATRE PER AL FOMENT DE LES 
CONDUCTES CÍVIQUES EN EL MARC DEL TRANSPORT FERROVIARI 
 
A la ciutat de Barcelona,      
 

INTERVENEN 
 

D’una part, FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en 
endavant FGC-, representat pel Sr. Enric Ticó i Buxados, amb DNI núm. 46.328.667-C, 
en qualitat de President de l'empresa pública FGC, entitat amb domicili al carrer 
Vergós, 44 de Barcelona i CIF Q0801576J. 
 
I de l’altra, L’INSTITUT DEL TEATRE, representat per l’Excma. Sra. Mercè Conesa i 
Pagès, Presidenta de l’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de 
Barcelona, 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 13 de 
novembre de 2015 (BOPB 26 de novembre de 2015), amb domicili a la Plaça 
Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 

MANIFESTEN 
 

 
I.- Que FGC és un ens públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent, actua en 
règim d’empresa mercantil i gaudeix d’autonomia en la seva organització, de patrimoni 
propi i capacitat plena per a l’exercici de les seves finalitats. La seva relació amb el 
Govern de la Generalitat de Catalunya es produeix a través del Departament de 
Territori i Sostenibilitat que té com a objectiu, entre d’altres, el transport públic de 
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persones per ferrocarril, contribuint a la millora de la mobilitat a Catalunya i al foment de 
la mobilitat en transport públic, així com augmentar la satisfacció dels seus clients. 
 
II.- 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. 
 
III.- Que FGC i l’Institut del Teatre estan interessats en col·laborar, mitjançant actes 
artístics, en el foment de les conductes cíviques en l’àmbit del transport ferroviari a 
través d’activitats de sensibilització i/o correcció de comportaments incívics. 
IV.- Que, l’Institut del Teatre disposa d’un servei de graduats que té com a l’objectiu el 
de promoure la inserció laboral dels alumnes titulats a l’Institut del Teatre, i, per tant, 
amb aquesta finalitat juntament amb la d’impulsar la difusió de les relacions de caràcter 
acadèmic, artístic i cultural, l’Institut del Teatre considera d’interès la participació de 4 
graduats/des i una professora en aquesta iniciativa. 
 
V.- Que, en data 25 de febrer de 2016, ambdues parts van signar un acord per 
col·laborar en un espectacle de caire artístic-educatiu per promoure i fomentar les 
conductes cíviques dins de les instal·lacions dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i com a pràctica de sensibilització i/o correcció de l’incivisme del públic en 
general. 
 
VI.- Que és voluntat d’ambdues parts mantenir aquesta col·laboració realitzant noves 
accions de foment del civisme convenientment programades. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest acord de col·laboració, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE 
 
L’objecte del present acord és col·laborar mitjançant la participació de 4 graduats/des i 
una professora de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre en un 
espectacle de caire artístic-educatiu per promoure i fomentar les conductes cíviques 
dins de les instal·lacions dels Ferrocarrils Catalans de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) i com a pràctica de sensibilització i/o correcció de l’incivisme del públic en 
general.  
 
SEGON.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat consisteix en la interacció dels 4 actors (graduats/des de l’Institut del Teatre) 
amb els viatgers dels FGC que sensibilitzaran, a través de l’expressió artística, les 
conductes cíviques en l’àmbit del transport públic.  
 
Aquesta activitat artística consistirà en una acció d’una setmana de durada, durant el 
recorregut per les línies metropolitanes de FGC des de l’entrada fins al final del trajecte 
seleccionat. 
 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


 30 

El calendari de l’acció artística serà: en dies laborables i en horari diürn, al matí entre 
les 10h. i les 13h. i a la tarda entre les 16h. i les 19h. i intercalant les actuacions a les 
dues línies metropolitanes dels FCG, seguint el quadre següent: 
 
 

Línies Dilluns  Dimarts  Dimecres Dijous Divendres 

Barcelona 
Vallès 

Matí   Tarda   Matí 

Llobregat 
Anoia 

  Tarda   Matí   

 
 
Aquesta acció es desenvoluparà durant un màxim de 5 setmanes anuals, amb 
l’estructura esmentada, segons el calendari que establirà la Comissió de Seguiment. 
 
 
TERCER.-  OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 
Per part de L’INSTITUT DEL TEATRE: 
 
 Dissenyar una activitat artística adequada a l’objectiu esmentat a l’acord primer, 

amb l’assessorament i seguiment d’una professora de l’Institut del Teatre, que no 
rebrà cap tipus de retribució addicional per la seva participació en aquest 
esdeveniment.  

 Difondre aquesta activitat a través del servei de graduats de l’Institut del Teatre. 
 Seleccionar els graduats/des de l’Escola Superior d’Art Dramàtic, especialitat 

Interpretació de l’Institut del Teatre, per a la participació en aquest esdeveniment. 
 Representar l’activitat artística per part dels graduats/des de l’Escola Superior d’Art 

Dramàtic, especialitat Interpretació de l’Institut del Teatre.  
 Respectar els horaris fixats per a la realització de l’activitat escènica en els dies 

pactats. 
 Estar en possessió de l’assegurança per a la cobertura d’accidents dels 4 

graduats/des en l’actuació. 
 Fer-se càrrec, en relació als drets de propietat intel·lectual dels artistes intèrprets 

que intervenen en l’acció artística, de gestionar l’obtenció de les autoritzacions 
dels intèrprets corresponents al dret de fixació de la seva actuació, i dels drets de 
reproducció, comunicació pública i distribució de l’enregistrament de l’actuació. 

 
 
Per part d’FGC: 
 
 Assumir el cost de l’activitat descrita en el pacte segon i indicada i desglossada en 

el pacte quart. 
 Estar en possessió de l’assegurança adequada per a cobrir els riscos que es 

puguin produir durant l’activitat, en concepte de responsabilitat civil.  
 Fer aparèixer el logotip de l’Institut del Teatre de Barcelona en qualsevol material 

de difusió i promoció de les accions. 
 
 

QUART.- APORTACIONS ECONÒMIQUES 
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 FGC abonarà a l’Institut del Teatre, prèvia presentació de la corresponent factura, 
la quantitat de 2.904,00€, IVA exclòs, mitjançant ingrés al c.c. ES45 2013 0500 11 
0202787610 de l’Institut del Teatre en concepte d’aportació econòmica al projecte, 
per cada activitat setmanal realitzada.  

 
 

CINQUÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT  
 
S’estableix una comissió de seguiment de l’acord que estarà constituïda pels membres 
que cadascuna de les parts designi, que vetllarà pel desenvolupament i consecució 
dels fins establerts en el present document, resolent els dubtes que es puguin plantejar 
durant la seva execució. La comissió és reunirà quan la majoria dels seus membres així 
ho acordin i com a mínim un cop cada any. 
 
La comissió de seguiment determinarà el calendari de realització de les activitats 
descrites en el pacte segon. 
 
En el marc d’aquesta comissió de seguiment, FGC i l’Institut del Teatre continuaran 
treballant per a mantenir una línia de col·laboració que permeti crear, si és el cas, 
paquets combinats que contemplin el transport amb FGC més entrades a 
esdeveniments que pugui organitzar l’Institut del Teatre, amb descomptes atractius que 
puguin facilitar l’assistència a aquests esdeveniments amb transport públic.  
 
Als efectes de mantenir una comunicació constant, FGC i l’Institut del Teatre 
nomenaran respectivament d’entre els membres de la comissió, un director de projecte 
o responsable d’execució, que serà l’únic l’interlocutor amb l’altra part. 
 
 
SISÈ.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
L’Institut del Teatre, en condició de titular dels drets de propietat intel·lectual de l’obra 
col·lectiva que representa l’acció, AUTORITZA a FGC a realitzar la representació 
pública i difusió de l’obra creada per a aquesta acció, d’acord amb les condicions 
establertes a continuació:   
 
a) A realitzar un enregistrament de l’acció per a la seva difusió als mitjans de 

comunicació i xarxes socials, autorització que es limita a usos sense ànim de lucre. 
Qualsevol activitat de difusió dels enregistraments que tingui una finalitat comercial 
haurà de ser expressament autoritzada per l’Institut del Teatre, establint-se en 
document els permisos i pactes corresponents.  
 

b) A la captació, reproducció i publicació de la imatge dels actors/actrius que 
intervenen en l’acció artística, enregistrada durant la realització de l’acte públic, de 
conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, 
de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge. Per a qualsevol altre tipus d’enregistrament caldrà el consentiment de les 
persones titulars de la pròpia imatge. 

 
 
SETÈ.- IMATGE CORPORATIVA 
 
L’Institut del Teatre autoritza a FGC la inclusió del logotip de Institut del Teatre, 
Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona en qualsevol material de difusió de 
l’espectacle. 
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VUITÈ.- VIGÈNCIA 
 
Aquest acord de col·laboració tindrà una durada d’un any a partir de la data de la seva 
signatura, prorrogant-se expressament per períodes anuals.  
 
NOVÈ.- SECRET PROFESSIONAL 
 
FGC i l’Institut del Teatre estan obligats al deure de secret professional, en relació a la 
informació o les dades de caràcter personal que amb motiu de la realització de l’acord 
coneguin. Així mateix, i de conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
estaran obligats a la seva guarda fins i tot desprès de finalitzada la present 
col·laboració. 
 
 

DESÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
Seran causes d’extinció del present acord, la resolució per mutu acord de les parts; la 
impossibilitat de realitzar els objectius de l’acord de col·laboració; i qualsevol altra 
legalment establerta. En especial serà causa de resolució la denúncia per qualsevol de 
les entitats signatàries, notificada amb una antelació mínima de dos mesos. 
 
ONZÈ.- LITIGIS I CONTROVÈRSIES 
 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que 
pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest acord de col·laboració. Les qüestions 
litigioses que, malgrat tot, es produeixin en la seva interpretació i compliment seran de 
coneixement i competència dels tribunals o jutjats de Barcelona.  
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat, a la ciutat i 
en la data indicades a l'encapçalament.” 

 
Segon.- APROVAR que l’ingrés màxim de CATORZE MIL CINC-CENTS VINT  EUROS 
(14.520,00€) més el 21% d’IVA (3.049,20€) corresponent a les 5 actuacions per un import 
individual  de 2.904,00€, més el 21% d’IVA (609,84€) es comptabilitzarà a l’aplicació 
pressupostària 450.60/99000 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Tercer.- RETENIR la despesa màxima de SET-CENTS CINQUANTA EUROS (750,00€) en 
concepte d’assegurança d’accidents dels 4 graduats per les 5 actuacions que es realitzin i que 
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 224.03/99000 del vigent pressupost de l’Institut del 
Teatre.  
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA.” 

 
 
8. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la despesa derivada del 

“Curs de Prevenció de Riscos Laborals on line per a tècnics de l’espectacle” 
de l’Institut del Teatre (edició 2016). 

 
El President dóna la paraula a la Directora General, Sra. Magda Puyo. Explica que per 
acord de la Junta de Govern de data 20 de gener de 2016 es va aprovar el “Curs de 
Prevenció de Riscos Laborals on line per a tècnics de l’espectacle” de l’Institut del 
Teatre (edició 2016). El curs va adreçat al personal tècnic de l’escenari en qualsevol 
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de les especialitats, treballadors designats de prevenció de riscos i personal d’altres 
àrees (producció, personal de sala,...). 
 
Al mateix acord es va aprovar un preu públic de matrícula acadèmica per import de 
215,00 €, i d’acord amb el seu caràcter autofinançat, les despeses directes i indirectes 
es compensen pels ingressos sempre i quan els ingressos de les matrícules del curs, 
en el seu conjunt, sumin un import de 3.225,00 € i un mínim de 15 matrícules, que 
permetrien la cobertura total de la despesa generada per l’activitat.  
 
Un cop finalitzat el període d’inscripció i matriculació, el Director de l’ESTAE ha 
informat que el nombre total d’alumnes matriculats supera en 10 persones les 
previsions inicials.  
 
En aquest sentit, ha emès un informe manifestant que a la vista de l’èxit de 
matriculació es proposa la creació d’un altre grup de 10 estudiants donant així 
resposta a la demanda. 
 
L’increment de recursos que comportaria aquesta ampliació és:  
 

 Increment de 28 hores lectives per al personal fix o interí de l’Institut del 
Teatre i de personal d’administració i serveis, que no comportaran cap 
despesa extraordinària atès que la seva lectivitat s’imputa a les hores 
assignades al POA 2015-16. 

 Increment de 14.50 hores lectives per als professionals especialistes 
mitjançant les col·laboracions docents. 

 Increment de material, fotocopies i imprevistos per import de 64.50 € 
com a despesa indirecta. 

 
Per tant, es produeix un increment de la despesa inicialment aprovada de 1.784,46 € 
en concepte de despeses directes i indirectes. Igualment, han comportat uns ingressos 
addicionals de 2.150,00 € respecte dels inicialment previstos. 
 
Es manté el preu públic aprovat per acord de la Junta de Govern de data 20 de gener 
de 2016. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària de data 20 de 
gener de 2016 es va aprovar el “Curs de Prevenció de Riscos Laborals on line per a tècnics de 
l’espectacle” de l’Institut del Teatre (edició 2016). El curs va adreçat al personal tècnic de 
l’escenari en qualsevol de les especialitats, treballadors designats de prevenció de riscos i 
personal d’altres àrees (producció, personal de sala,...). 
 
Aquesta formació s’emmarca dins les activitats de formació permanent pròpies de la Formació 
Professional que imparteix l’ESTAE. 
 
Al mateix acord es va aprovar un preu públic de matrícula acadèmica per import de DOS-
CENTS QUINZE EUROS (215,00€) de conformitat amb la memòria economico-financera de la 
qual es desprenia que el curs s’autofinançaria, atès que les despeses directes i indirectes 
derivades d’aquesta activitat formativa serien compensades pels ingressos de les matrícules 
sempre i quan els ingressos de les matrícules del curs, en el seu conjunt, sumessin un import 
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de TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS (3.225,00€); i vist així mateix, que la 
realització de l’esmentada activitat formativa quedaria condicionada a l’obtenció per part de 
l’Institut del Teatre, com a mínim, d’aquests ingressos a través d’un mínim de 15 matrícules, 
que permetria la cobertura total de la despesa generada per l’activitat.  
 
Un cop finalitzat el període d’inscripció i matriculació, el Director de l’Escola Superior d’Arts de 
l’Espectacle (ESTAE) ha informat que el nombre total d’alumnes matriculats supera en 10 
persones les previsions inicials.  
 
En aquest sentit, en data 30 de març de 2016, el Director de l’ESTAE ha emès un informe 
manifestant que a la vista de l’èxit de matriculació a l’esmentat curs es proposa la creació d’un 
altre grup de 10 estudiants donant així resposta a la demanda. A més, fa una valoració dels 
recursos necessaris per poder realitzar amb qualitat les classes previstes en el nou grup, tot 
tenint en compte les dades aprovades per acord de la Junta de Govern abans esmentades. 
 
A resultes d’aquesta valoració, es proposa incrementar els recursos assignats de la manera 
següent: 
 

 Increment de 28 hores lectives per al personal fix o interí de l’Institut del Teatre 
i de personal d’administració i serveis, que no comportaran cap despesa 
extraordinària atès que la seva lectivitat s’imputa a les hores assignades al Pla 
d’Ordenació Acadèmica 2015-16. 

 

 Increment de 14.50 hores lectives per als professionals especialistes mitjançant 
col·laboracions docents, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
99140/22621 del vigent pressupost. 

 

 Increment de material, fotocopies i imprevistos per import de 64.50€ com a 
despesa indirecta. 

 
A conseqüència de tot això, es produeix un increment de la despesa inicialment aprovada 
mitjançant acord de la Junta de Govern de 20 de gener de 2016 de MIL SET-CENTS 
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (1.784,46€) en concepte de 
despeses directes i indirectes. Igualment, han comportat uns ingressos addicionals de  
2.150,00€ als inicialment previstos. 
 
A la vista d’aquesta informació, la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat una 
nova memòria econòmica del “Curs de Prevenció de Riscos Laborals on line per a tècnics de 
l’espectacle” de l’Institut del Teatre (edició 2016), mitjançant la qual substitueix l’anterior tot i 
que es manté el preu públic aprovat per acord de la Junta de Govern de data 20 de gener de 
2016.  
 
D’aquesta memòria econòmica es desprèn que el referit Curs s’autofinançarà, atès que les 
despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels 
ingressos de les matrícules, i que la seva realització quedarà condicionada a l’obtenció per part 
de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-
CINC EUROS (5.375,00€) que permetran la cobertura total de la despesa generada per 
l’activitat.  
 
Atès que existeix disponibilitat de crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària 
99140/22621  vigent pressupost de l’Institut del Teatre per tal de fer front a l’increment de 
despesa directa identificada. 
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En virtut de tot això, a proposta de la Gerència i de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
previ l'informe favorable de la Intervenció General, s’eleva a la Junta de Govern la adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR el curs del “Curs de Prevenció de Riscos Laborals on line per a tècnics 
de l’espectacle” de l’Institut del Teatre (edició 2016) en el sentit de crear una nou grup de 10 
persones, la qual cosa comporta incrementar els recursos necessaris per a la seva execució 
d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
Segon.- MODIFICAR, en conseqüència, la memòria econòmica-financera del curs “Curs de 
Prevenció de Riscos Laborals on line per a tècnics de l’espectacle” de l’Institut del Teatre 
(edició 2016) introduint les noves valoracions econòmiques d’acord amb els motius adduïts a la 
part expositiva d’aquest dictamen. 
 
Tercer.- AUTORITZAR l’increment de la nova despesa originada pel major nombre de 
matrícules formalitzades del “Curs de Prevenció de Riscos Laborals on line per a tècnics de 
l’espectacle” de l’Institut del Teatre (edició 2016) per import de VUIT-CENTS SETANTA 
EUROS (870,00€) en concepte de col·laboracions docents dels professionals especialistes 
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 99140/22621del vigent pressupost de l’Institut del 
Teatre. 
 
Quart.- APROVAR les contractacions administratives de serveis professionals previstes per a 
la impartició del “Curs de Prevenció de Riscos Laborals on line per a tècnics de l’espectacle” de 
l’Institut del Teatre (edició 2016) que es detallen a continuació: 
 

Docent Hores Preu Hora Import 

Amélie Janine Paule Segarra 3,00h 60,00€ 180,00€ 

Núria Benito Puig 5,5h 60,00€ 330,00€ 

Núria Gou Sol 3,00h 60,00€ 180,00€ 

Iñaqui Candela Garcia 3,00h 60,00€ 180,00€ 

” 

 
 
9. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de les Beques per a Projectes 

d’Arts Escèniques Aplicades dels estudiants de l'Institut del Teatre per a 
l'any 2016. 

 
El President dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo informa que 
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 estudiants en 
les diferents disciplines artístiques a la vida professional. 
 
Amb aquest propòsit, l’Institut del Teatre proposa concedir beques per donar suport a 
projectes que utilitzin les arts escèniques aplicades com a mitjà d’intervenció social, 
educatiu o de salut.  
 
La beca sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionats amb tots els àmbits 
de les arts escèniques aplicades que pretenguin realitzar els estudiants dels darrers 
cursos de les escoles superiors de l'lnstitut del Teatre, incloent les despeses de 
desplaçament, manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin lloc fora 
de Catalunya. 
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Les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades dels estudiants de l'Institut 
del Teatre tenen una dotació econòmica global de 6.000,00 €. 
 
Les bases regulen principalment: 
 

- La finalitat i les condicions de la dotació 
- Els requisits dels eventuals destinataris 
- La documentació i requisits per presentar sol·licituds 
- El procediment de concessió 
- La regulació de l’òrgan de selecció i valoració 
- Els criteris de valoració 
- El calendari 
- Els drets i obligacions dels beneficiaris 
- El procediment de justificació 
- L’avaluació dels 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 estudiants 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 ha  proposat concedir beques per donar suport a 
projectes que utilitzin les arts escèniques aplicades com a mitjà d’intervenció social, educatiu o 
de salut. La beca sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionats amb tots els àmbits 
de les arts escèniques aplicades que pretenguin realitzar els estudiants dels darrers cursos de 
les escoles superiors de l'lnstitut del Teatre, incloent les despeses de desplaçament, 
manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin lloc fora de Catalunya. 
 
Les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades dels estudiants de l'Institut del Teatre 
tenen una dotació econòmica global de 6.000,00€ euros (SIS MIL EUROS). Aquesta despesa 
anirà imputada a l’aplicació pressupostària 99003 / 3200P / 481.06 del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre.  
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions (LGS), així com 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. 
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Per tot això, i a proposta del Gerent i 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  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió de les Beques per a Projectes d’Arts 
Escèniques Aplicades dels estudiants de l'Institut del Teatre per a l'any 2016, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
 
“ 

CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES PER A PROJECTES D’ARTS ESCÈNIQUES 
APLICADES DELS ESTUDIANTS DE L'INSTITUT DEL TEATRE PER A L'ANY 2016 

 
 
1. OBJECTE I NATURALESA DE LES BEQUES 
 
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 projectes 
d’intervenció en Arts Escèniques Aplicades de l'lnstitut del Teatre, en la convocatòria de 
I'any 2016. 
 
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 
pròpia 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 donar suport a projectes que utilitzin les arts 
escèniques aplicades com a mitjà d’intervenció social, educatiu o de salut. La beca 
sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionada amb tots els àmbits de les 
arts escèniques aplicades que pretenguin realitzar els estudiants dels darrers cursos de 
les escoles superiors de l'lnstitut del Teatre, incloent les despeses de desplaçament, 
manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin lloc fora de Catalunya.  
 
2.2. S'entendrà per projecte I’informe detallat del projecte que es pretén realitzar i el pla 
proposat per realitzar-la. En aquest sentit, les accions 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 
completar la formació en arts escèniques aplicades dels graduats de les seves escoles 
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superiors. Seran, per tant, degudament tutoritzades i podran ser reconegudes com a 
crèdits del seu currículum. 
 
 
3. DOTACIÓ DE LES BEQUES 
 
3.1. L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dues beques per un import màxim de 
3.000,00€ cadascuna. No obstant, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els 
imports unitaris de les Beques o augmentar el nombre d’aquestes beques, sense 
depassar I'import total fixat per a la convocatòria i que s’especifica en el punt següent, 
atenent als criteris de valoració establerts al punt 7.1. d'aquesta convocatòria, a l'interès 
del projecte presentat, a l’àmbit en què es desenvolupa, al seu cost econòmic i a la 
seva durada. El Jurat es reserva la possibilitat de declarar alguna i/o totes les Beques 
desertes. 
 
3.2. Per a la convocatòria 2016 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es 
destinarà per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà 
de 6.000,00€, import que anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària  99003 / 3200P / 
481.06 del pressupost de I'lnstitut del Teatre aprovat per a l'any 2016. 
 
4. DESTINATARIS 
 
4.1. Les beques per a projectes en arts escèniques aplicades estan adreçades als 
estudiants dels darrers cursos de les Escoles Superiors de I'lnstitut del Teatre (de 
I'Escola Superior d'Art Dramàtic i del Conservatori Superior de Dansa). 
 
4.2. Poden 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 matriculat en un mínim del 50% d’assignatures de tercer o quart curs 
d’alguna de les escoles superiors de I'lnstitut del Teatre 

 
3. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
3.1. Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat que es publica com annex en 
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 Llei 3011992, de 26 de novembre (LRJPAC). 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 
 
3.2. El termini de presentació de les sol·licituds i dels projectes serà des del 2 al 13 de 
maig de 2016 ambdós inclosos. 
 
3.3. 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 full de matriculació del curs 2015-16. 
c) Memòria explicativa i detallada del projecte que es vol dur a terme, on es faci 

constar: 
 

http://www.institutdelteatre.cat/
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1) Tipus d'activitat proposada. Argumentació de motivacions ètiques i 
socials. 

2) Context en què es realitza l’activitat amb argumentació explícita de la 
importància que suposa dur-la a terme en l’espai triat. 

3) Objectius de l’activitat. 
4) Relació d'aquesta activitat amb assignatures ja realitzades del grau. 

Aplicació pràctica de competències adquirides o en procés 
d’adquisició. 

5) Pla de treball detallat que indiqui el calendari de l'activitat especificant 
la data d'inici i finalització. 

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

d) Currículum acadèmic dels sol·licitants. 
 
3.4 La memòria explicativa de l’activitat formativa es lliurarà 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. 
 

3.5. La documentació acreditativa dels requisits i altres documents aportats 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 de la fidelitat de la traducció. 
 
3.6. El sol·licitant podrà presentar com a màxim un únic projecte. 
 
3.7. La presentació de la sol·licitud comportarà l'acceptació del contingut 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. 
 
3.8. L'incompliment dels requisits o del termini dels requisits o del termini de 
presentació de sol·licituds en els termes i formes que es detallen en aquesta 
convocatòria suposa la no-admissió de la sol·licitud. 
 
4. 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/a, 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. 
 
5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE BEQUES 
 
El procediment de concessió de beques regulat a la present convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
6. ÒRGAN TÈCNIC DE VALORACIÓ (EL JURAT) 
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El Jurat examinarà i avaluarà conjuntament les sol·licituds rebudes dins del 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 
les beques. La resolució ha de ser motivada en aplicació dels criteris de valoració que 
preveu aquesta convocatòria. 
 
El jurat de les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades dels estudiants de 
I'lnstitut del Teatre 2016 estarà format pels següents membres: 
 
- El/La Director/a general de I'lnstitut del Teatre o persona que el substitueixi.  
- El/La Directora/a de I'ESAD o persona que el substitueixi.  
- El/La Directora/a del CSD o persona que el substitueixi.  
- El/la Coordinador/a Acadèmic o persona que el substitueixi.  
- El/la Coordinador/a d’Arts Escèniques Aplicades o persona que el 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 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment comú. 
 
El Jurat resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de la present convocatòria. 
 
7. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
7.1. Tots els projectes de formació es valoraran d'acord amb els criteris següents: 
 

1) L'interès ètic, social i artístic de la proposta. 
2) La coherència conceptual del projecte, així com l’adequació als objectius i al 
pla de treball proposat. 
3) L'adquisició de coneixements en arts escèniques aplicades a través de la 
pràctica. 
5) L'historial acadèmic dels estudiants. 

 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
1) L'interès ètic, social i artístic de la proposta: 3 punts 
2) La coherència conceptual del projecte, així com l’adequació als objectius i al pla de 
treball proposat: 3 punts 
3) L'adquisició de coneixements en arts escèniques aplicades a través de la pràctica: 2 
punts 
4) L'historial acadèmic del graduat: 2 punts 
 
Per optar a les beques les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts 
en conjunt dels criteris abans esmentats. 
 
7.2. 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 la trajectòria dels sol·licitants. 
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8. CONCESSIÓ DE LES BEQUES 
 
8.1. La concessió de les beques serà aprovada mitjançant resolució de la Presidència 
de l'lnstitut del Teatre. La resolució de les beques tindrà lloc en un termini que no 
excedirà dels tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
 
8.2. La resolució de les 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. 
 
8.3. L'atorgament d'aquestes quantitats serà la següent: 
 
- 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 prevista a la 
base 12 i un cop acreditada la realització de I'activitat compromesa amb la presentació 
de la titulació obtinguda. 
 
 
8.4. La concessió de la beca a un/a estudiant I'exclou de la possibilitat de presentar-se 
a futures convocatòries d'aquestes Beques. 
 
9. CALENDARI D'EXECUCIÓ 
 
9.1. Els projectes de formació es realitzaran com a màxim abans del mes de novembre 
de 2017. 
 
9.2. La durada de la beca no podrà ser objecte de pròrroga. 
 
10. DRETS I OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
10.1. 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. 
 
10.2. Fer constar en qualsevol publicitat, informació o publicació referida a I'activitat 
objecte de l'ajut, la frase: “Projecte realitzat gràcies a les Beques per a Projectes d’Arts 
Escèniques Aplicades de I'lnstitut del Teatre”. L'lnstitut pot efectuar un control previ del 
compliment d'aquesta obligació. 
 
10.3. Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de 
l'activitat per a la qual es concedeix l'ajut. 
 
10.3. Complir amb les obligacions de justificació, tal com es desenvolupen en el punt 12 
d'aquesta convocatòria. 
 
10.4 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. 
 
10.5. Els becaris tindran dret al seguiment personalitzat de la seva tasca, a percebre la 
dotació econòmica establerta, si està prevista. 
 
10.6. 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: 
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- 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 que 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. 

 
11. 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. 
 
12. JUSTIFICACIÓ 
 
12.1. 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. 
 
12.2. 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, la metodologia emprada i I'experiència pedagògica, a més de 
I'explicació dels resultats obtinguts. L’/les escola/es superior/s a què pertanyen els 
sol·licitants podrà/n demanar un retorn de l’activitat realitzada en forma de conferència, 
classe oberta o taller per tal que se’n beneficiï la resta d’estudiants. 
 
- A la Coordinació Acadèmica: fotocòpia compulsada del certificat o altre document 
emès per l'organisme on es porti a terme l'activitat. 
 
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 fixa 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. 
 
12.3. 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 2016. La seva presentació i valoració positiva condicionarà l'efectivitat del 
darrer pagament, tal com estableix el punt 8.3. 
 
12.4. 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. 
 
13. AVALUACIÓ, REVOCACIÓ O RENÚNCIA A LES BEQUES 
 
13.1.La Coordinació Acadèmica i el tutor assignat efectuaran I'avaluació de cadascun 
dels projectes. 
 
13.2. Es podrà revocar totalment o parcialment l'ajut, amb I'obligació de retornar els 
imports rebuts, si escau, en els supòsits següents: 
 

a) Manca d'assoliment en l'execució del projecte 
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b) lncompliment de les obligacions 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 base 10.1.  
e) Qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en l'activitat o la imatge de 

l'lnstitut del Teatre 
 
13.3. La revocació de la beca haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va aprovar 
la concessió, previ informe motivat del tutor del seguiment de cada projecte. 
 
13.4. En cas de renúncia del becari o becària aquesta haurà de ser acceptada pel 
mateix òrgan que va aprovar la concessió, donant-ne compte al Jurat. 
 
14. 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 ARTS ESCÈNIQUES APLICADES DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE 2016 

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

 
I. Dades de la convocatòria:  
 

Denominació de la 
convocatòria:  

BEQUES ARTS ESCÈNIQUES APLICADES DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE 2016 
 

  
 
II. Dades del sol·licitant: 
 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 
Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

ESCOLA  Especialitat  

 
 
III. Estudis sol·licitats: 
 

Nom dels estudis:   
 
 

Institució que els 
imparteix: 
 

 

Breu descripció dels 
estudis: 
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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: “cap”.  
 

Entitat a la que s’ha sol·licitat l’ajut Import sol·licitat Estat (concedit/en espera) 

   

   

   

   

 
 
IV. Altres observacions: 

 
 
 
 
 

 
 
V. Documentació que s’adjunta: 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


 46 

 

 Fotocòpia de la matrícula acadèmica 

 Fotocòpia DNI 

 Currículum Vitae 

 Historial acadèmic 

 Memòria explicativa 
 
 
 
VI. Declaració: 
 
El/la sotasignant SOL·LICITA participar a les beques d’arts escèniques de l’Institut del Teatre 
2016, 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 les bases de la convocatòria. 
 

 
Localitat i data 
 
Signatura del sol·licitant: 
 
 
 
SR. JORDI ROIG I VIÑALS, GERENT  
INSTITUT DEL TEATRE 
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 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 

 
 

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: 
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“Extracte de l’Acord de 20 d’abril de 2016 de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre, pel qual es convoquen les beques per a Projectes d’Arts Escèniques 
Aplicades dels estudiants de l'Institut del Teatre per a l'any 2016.  
 
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 es 
pot trobar al web, a la intranet i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
 
Primer. Beneficiaris: 
 
1.1. Les beques per a projectes en arts escèniques aplicades estan adreçades als 
estudiants dels darrers cursos de les Escoles Superiors de I'lnstitut del Teatre (de 
I'Escola Superior d'Art Dramàtic i del Conservatori Superior de Dansa). 
 
1.2. Poden 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: 
 

- Haver-se matriculat a un mínim del 50% d’assignatures de tercer o quart 
curs d’alguna de les Escoles Superiors de I'lnstitut del Teatre 

 
Segon. Objecte. 
 
2.1. La finalitat d'aquestes beques és donar suport a projectes que utilitzin les arts 
escèniques aplicades com a mitjà d’intervenció social, educatiu o de salut. La beca 
sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionada amb tots els àmbits de les 
arts escèniques aplicades que pretenguin realitzar els estudiants dels darrers cursos de 
les escoles superiors de l'lnstitut del Teatre, incloent les despeses de desplaçament, 
manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin lloc fora de Catalunya.  
 
2.2. S'entendrà per projecte I’informe detallat del projecte que es pretén realitzar i el pla 
proposat per realitzar-la. En aquest sentit, les accions 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 
completar la formació en arts escèniques aplicades dels graduats de les seves escoles 
superiors. Seran, per tant, degudament tutoritzades i podran ser reconegudes com a 
crèdits del seu currículum. 
 
 
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 dues beques per un import màxim de 
3.000,00€ cadascuna. No obstant, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els 
imports unitaris de les Beques o augmentar el nombre d’aquestes beques, sense 
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depassar I'import total fixat per a la convocatòria i que s’especifica en el punt següent, 
atenent als criteris de valoració establerts al punt 7.1. d'aquesta convocatòria, a l'interès 
del projecte presentat, a l’àmbit en què es desenvolupa, al seu cost econòmic i a la 
seva durada. El Jurat es reserva la possibilitat de declarar alguna i/o totes les Beques 
desertes. 
 
4.2. Per a la convocatòria 2016 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es 
destinarà per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà 
de 6.000,00 €. 
 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 2 al 13 de maig de 2016, 
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.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import màxim de 
SIS MIL EUROS (6.000,00€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 99003 / 3200P / 481.06 del 
vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 2 al 13 de 
maig de 2016, ambdós inclosos. 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre per al 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.” 

 
 
10. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a 

la concessió d’ajuts econòmics de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 
2015-2016. 

 
El President dóna la paraula a la Directora General; la Sra. Magda Puyo explica que 
des de la direcció de l’Institut del Teatre es creu convenient convocar ajuts econòmics 
consistents en l’abonament d’una quantitat equivalent a una reducció de fins al 50% 
del preu de la matrícula realitzada per al curs 2015-2016 dels alumnes oficials de les 
diferents especialitats dels ensenyaments reglats de l’Institut del Teatre que reuneixin 
determinades condicions de situació econòmica familiar i d’aprofitament acadèmic. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts econòmics que 
atorgui l’Institut del Teatre als alumnes dels ensenyaments reglats del curs acadèmic 
2015-16:   
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a) Escola Superior d’Art Dramàtic 
b) Conservatori Superior de Dansa 
c) Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 
 
Per al curs acadèmic 2015-16 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es 
destinarà per a la concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 
7.975,60 €. 
 
Aquest import serà repartit entre totes les sol·licituds rebudes que tinguin els requisits, 
tant acadèmics com econòmics, establerts a la clàusula sisena de la present 
convocatòria, sens perjudici de l’escola d’ensenyaments reglats en la que està 
matriculat el peticionari/a. 
 
L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el 
curs 2015-16. 
 
Les bases regulen principalment: 
 

- Els requisits dels eventuals beneficiaris 
- El procediment i calendari de la sol·licitud 
- El procediment de rectificació i subsanació documental 
- El procediment de concessió 
- L’establiment de la comissió de valoració i selecció de beneficiaris 
- Les obligacions dels beneficiaris 
- La forma de pagament 

 
El President dóna la paraula al Sr. Altayó, que suggereix estudiar fórmules per a 
beneficiar percentatges fixos en funció d’uns paràmetres prefixats. Es tractaria 
d’atorgar ajuts a partir del compliment dels requisits. 
 
El Sr. Martí Pujols vol conèixer quants alumnes es poden beneficiar i quin percentatge 
de descompte representa. 
 
La Directora General explica que en funció del nombre d’alumnes que es presentin es 
fa el repartiment. 
 
El Gerent informa que s’enviaran les dades de l’any anterior. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“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 
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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 del Teatre creu convenient convocar ajuts econòmics consistents en l’abonament 
d’una quantitat equivalent a una reducció de fins al 50% del preu de la matrícula realitzada per 
al curs 2015-2016 dels alumnes oficials de les diferents especialitats dels ensenyaments 
reglats de l’Institut del Teatre que reuneixin determinades condicions de situació econòmica 
familiar i d’aprofitament acadèmic. 
 
Atesa l’existència de consignació pressupostària suficient destinada a aquest fi, que figura a 
l’aplicació pressupostària 481.00/99003, per un total de 7.975,60 euros. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions (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 del Gerent i 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 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics als alumnes dels 
ensenyaments reglats de l’Institut del Teatre: Escola Superior d’Art Dramàtic, Conservatori 
Superior de Dansa i Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic – Conservatori Professional de 
Dansa, corresponent al curs acadèmic 2015-2016, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
 
“ 

 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PELS ALUMNES DE 

L’INSTITUT DEL TEATRE DEL CURS ACADÈMIC 2015-16.  
 

 
 
Primera.- Objecte 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts econòmics que atorgui l’Institut del 
Teatre als alumnes dels ensenyaments reglats del curs acadèmic 2015-16:   
 
a) Escola Superior d’Art Dramàtic 
b) Conservatori Superior de Dansa 
c) Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 
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Segona.- Finalitat 
 
La finalitat d’aquest ajut és finançar una part de la matrícula acadèmica dels alumnes del curs 
acadèmic anterior cursat a l’Institut del Teatre. 
 
Tercera.- Quantia total màxima dels ajuts 
 
Per al curs acadèmic 2015-16 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà 
per a la concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 7.975,60 euros i anirà 
a càrrec de l’aplicació 481.00/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Aquest import serà repartit entre totes les sol·licituds rebudes que tinguin els requisits, tant 
acadèmics com econòmics, establerts a la clàusula sisena de la present convocatòria, sens 
perjudici de l’escola d’ensenyaments reglats en la que està matriculat el peticionari/a. 
 
L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el curs 
2015-16. No podran concedir-se ajuts econòmics per import superior a aquest percentatge 
referenciat ni per la quantia superior a la què es determini en la convocatòria. 
 
Els alumnes que hagin obtingut un ajut econòmic en el curs acadèmic anterior (2014-15) i 
tinguin les condicions per concedir-los un nou ajut en la convocatòria actual, podran rebre 
l’esmentat ajut, que consistirà en un abonament de fins al 50% del pagament real de la 
matrícula un cop descomptat l’ajut atorgat en el curs precedent. 
 
Quarta.-Requisits dels beneficiaris/àries 
 
Podran ser beneficiari/àries d’aquests ajuts les persones físiques que reuneixin, en la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds,  els següents requisits: 
 
a) Tenir la condició d’alumne/a de l’Institut del Teatre en el curs 2015-16, de qualsevol de les 
escoles d’ensenyament reglat següents:   
 

 Escola Superior d’Art Dramàtic 

 Conservatori Superior de Dansa 

 Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 
 
b) Haver-se matriculat del següent: 
 

 Per als alumnes del Conservatori Professional de Dansa:  
 

o Totes les assignatures del curs. 
 

 Per als alumnes de l’Escola Superior d’Art Dramàtic i Conservatori Superior de 
Dansa:  

 
o Un mínim de 60 crèdits ECTS, en cas de cursar estudis amb la modalitat a 

temps complet 
o 40 crèdits ECTS, en cas de cursar estudis amb la modalitat a temps 

parcial. 
 

Pel que fa als crèdits, només es comptabilitzaran els efectivament cursats, excloent per 
tant les anul·lacions de matrícula. 
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c) Tenir aprovades totes les assignatures matriculades en convocatòria ordinària el curs 2015-
16. 
 
d) No superar la renda familiar d’acord amb els llindars següents: 
 

- Família d'1 membre............13.236,00 € 
- Família de 2 membres........22.594,00 € 
- Família de 3 membres........30.668,00 € 
- Família de 4 membres........36.421,00 € 
- Família de 5 membres........40.708,00 € 
- Família de 6 membres........43.945,00 € 
- Família de 7 membres........47.146,00 € 
- Família de 8 membres........50.333,00 € 

 
En cas que la situació econòmica del sol·licitant no s’adapti a aquesta classificació, caldrà fer-la 
constar de forma detallada per tal que la comissió d’ajuts econòmics la pugui estudiar. 
 
Cinquena.- Sol·licitud de concessió d’ajuts econòmics per al pagament d’una part de la 
matrícula 
 
La convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts econòmics i la sol·licitud per a la seva 
concessió, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOBP) a través de la 
Base Nacional de Subvencions, al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre i a la pàgina web de 
l’Institut del Teatre www.institutdelteatre.cat i estarà disponible a la Secretaria Acadèmica 
General de l’Institut del Teatre. 
 
Les persones que desitgin sol·licitar aquest ajut econòmic hauran de presentar una sol·licitud 
en el Registre General de l’Institut del Teatre, Pl. Margarida Xirgu, s/n, (de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h) sens perjudici de poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans previstos a 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre (LRJPAC) utilitzant el model normalitzat de sol·licitud que 
s’adjunta com Annex a la present convocatòria i que es pot descarregar a la pàgina web de 
l’Institut del Teatre, adreçada a la Excma. Sra. Presidenta de l’Institut del Teatre.  
 
El termini de presentació de sol·licitud d’ajuts econòmics serà del 27 de juny de 2016  al 8 de 
juliol de 2016 (ambdós inclosos).  
 
La sol·licitud haurà de ser complimentada facilitant totes les dades que es demanen i 
acompanyada de la següent documentació: 
 
a) Fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne, o document oficial d’identitat corresponent en el 
supòsit d’alumnes estrangers. 
 
b) Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any 2015, dels 
pares o tutors de l’alumne (conjunta o separada) en la qual estigui inclòs en la unitat familiar 
l’alumne que sol·licita l’ajut.  
 
c) En el cas que el sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i 
econòmica, haurà d’acreditar que disposa de mitjans econòmics suficients que permeten la 
seva independència, acreditant la titularitat o el lloguer del domicili habitual. En cas contrari, 
sempre que els ingressos acreditats resultin inferiors a les despeses suportades en concepte 
d’habitatge i altres despeses indispensables, s’entendrà no provada la independència.  
 
En cas que el peticionari presenti la seva sol·licitud com a independent econòmicament caldrà 
aportar: 
 

http://www.institutdelteatre.cat/
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1.- Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any 
2015 de tots els membres de la unitat familiar que convisquin amb el peticionari. 
 
2.- En cas que el peticionari sigui exempt de realitzar la declaració de renda, haurà 
d’aportar declaració responsable manifestant aquest aspecte, i certificat de l’Agència 
Tributària que acrediti oficialment aquesta exempció.  
 
3.- Fotocòpies de les nòmines dels dos últims mesos -precedents al termini de 
presentació d’instàncies- de totes les persones que formin la unitat familiar del 
peticionari.  
 
4.- Si és el cas, acreditació d’estar en situació de desocupació (d’atur) mitjançant 
certificat de demandant d’ocupació. 
 
5.- Si és el cas, acreditació de ser beneficiari de prestació de subsidi o de qualsevol 
tipus d’ajut econòmic procedent de les administracions públiques o privades, i de totes 
les persones de l’àmbit familiar.  
 
6.- Certificat de convivència emès per l’entitat oficial. 

 
d) Acreditació de tenir la condició de discapacitat, i de qualsevol membre de la unitat familiar 
que convisqui amb el peticionari (si és el cas).  
 
e) Document que acrediti el nombre de compte corrent del banc o caixa del peticionari segons 
el qual consti com a titular del mateix. 
 
f) Declaració responsable del sol·licitant en la qual consti: 
 
-  Altres fonts de finançament complementàries o qualsevol subvenció que s’obtingui per 
sufragar la despesa de la matrícula acadèmica 2015-16 de l’Institut del Teatre.  
 
- Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona beneficiària, tot 
explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La presentació d’aquesta declaració 
autoritza, implícitament, a l’Institut del Teatre, a consultar directament a la Tresoreria de la 
Seguretat Social i a l’Agència Tributària en relació als possibles deutes que la persona 
beneficiària d’aquests Ajuts econòmics pugui tenir amb els referits organismes públics.  
 
El document de declaració responsable  es pot descarregar a la web de l’Institut del Teatre 
www.institutdelteatre.cat 
 
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 de la fidelitat 
de la traducció. 
 
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i formes 
que es detallen en aquesta convocatòria suposa l’exclusió del concurs. 
 
Sisena.- Rectificació de defectes o omissions de la documentació 
 
D’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en cas que manqui aportar 
algun document amb la sol·licitud de concessió, es requerirà a l’interessat perquè esmeni les 
mancances o aporti els documents preceptius, en un termini de 10 dies hàbils a partir del dia 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
http://www.institutdelteatre.cat/


 54 

següent de la comunicació, amb la indicació que si no ho fa s’entendrà que el sol·licitant 
desisteix de la seva sol·licitud. 
 
Les dades i documents no aportats, totalment o parcial, no es tindran en compte a efectes de la 
seva valoració. 
 
Setena.- Protecció de dades personals dels sol·licitants dels ajuts econòmics 
 
Les dades personals facilitades en la sol·licitud de concessió dels ajuts econòmics que 
s’annexa a la presenta convocatòria, en els documents adjunts a la sol·licitud i en el document 
d’acceptació de l’ajut econòmic, seran incorporades en un fitxer titularitat del l’Institut del Teatre 
amb la finalitat de gestionar les activitats acadèmiques i només podran ser cedides a tercers 
amb aquesta finalitat.   
 
De conformitat amb allò previst per la Llei Orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal els sol·licitants 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’Institut del Teatre situat a la plaça  Margarita 
Xirgu, s/n de Barcelona (08004). 
 
Vuitena.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió dels ajuts econòmics regulats a la present convocatòria serà el de 
no concurrència competitiva. 
 
Novena.- Comissió d’ajuts econòmics  
 
Aquesta comissió serà l’òrgan que examinarà i avaluarà conjuntament les sol·licituds rebudes 
dins el termini establert. La Comissió realitzarà en un sol acte una proposta d’adjudicació 
d’ajuts econòmics per al seu atorgament, i també especificarà aquelles sol·licituds denegades i 
la seva motivació.   
 
La Comissió d’Ajuts Econòmics per a la convocatòria del curs acadèmic 2015-16 estarà 
formada per: 
 

 La Directora General o persona que la substitueixi, que actuarà de Presidenta de la 
Comissió. 

 El Gerent o persona que el substitueixi. 

 El Coordinador Acadèmic o persona que el substitueixi. 

 El/la Director/a de l’Escola Superior d’Art Dramàtic o persona que el substitueixi. 

 El/la Director/a de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
professional de Dansa o persona que el substitueixi 

 El/la Director/a del Conservatori Superior de Dansa o persona que el substitueixi. 

 La Secretària Acadèmica General de l’Institut del Teatre o persona que la substitueixi, 
la qual actuarà com a Secretària de la Comissió. 

 
La designació de les persones que formaran part de la Comissió es publicarà al tauler 
d’anuncis de l’Institut del Teatre, mitjançant resolució de la Presidència de l’Organisme.  
 
La Comissió 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 
28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i de procediment comú. 
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La Comissió d’Ajuts Econòmics 2015-16 resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de la 
convocatòria. Aquesta interpretació no resultarà vinculant als efectes de la seva resolució per 
l’òrgan competent.  
 
Desena.- Resolució, notificació i règim de recursos 
 
Una vegada la Comissió d’ajuts econòmics hagi efectuat una proposta, degudament motivada, 
sobre la concessió i denegació dels ajuts econòmics sol·licitats, el seu President l’elevarà a la 
Presidència de l’Institut del Teatre, la qual haurà de dictar resolució en el termini màxim d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la celebració de la reunió de la Comissió. 
 
La resolució adoptada per la Presidència de l’Institut del Teatre sobre la concessió o denegació 
dels ajuts econòmics sol·licitats serà notificada a tots els sol·licitants en un termini màxim de 10 
dies des de la data de la seva aprovació, d’acord amb allò que preveu l’article 59 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de 
procediment administratiu comú. 
 
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 
d’alçada davant el President de la Diputació de Barcelona en el termini d’un mes, a comptar del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs referit, es podrà interposar recurs 
contenciós-administratiu davant l’òrgan jurisdiccional competent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 6 a 12 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciós-administrativa. 
 
 
Onzena.- Acceptació de l’ajut 
 
Els/les beneficiaris/àries, un cop se’ls hagi notificat l’acord de concessió, hauran d’acceptar 
l’ajut així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se 
de forma expressa en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, 
presentant el document d’acceptació en el Registre General de l’Institut del Teatre, el qual es 
podrà descarregar a la web de l’Institut del Teatre (www.institutdelteatre.cat). 
 
Dotzena.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquests ajuts, a més de les especificades a l’article 
14 de la Llei 38/2003 de Subvencions, les que tot seguit s’indiquen:  
 

 S’obliguen a executar l’activitat subvencionada de conformitat amb els principis de 
bona administració i bona fe. 

 Hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 Estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que 
realitzi la Intervenció Delegada de l’Institut del Teatre, i a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a l’ajut concedit. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions podrà originar les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de l’ajut. 

 
Tretzena.- Forma de pagament 

 
El pagament dels ajuts atorgats s’efectuarà d’un sol cop dins de l’any 2016. 

 
Catorzena.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
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Amb posterioritat a l’acord de concessió, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/la 
beneficiari/es, l’import quan no perjudiqui els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits 
següents: 

 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió dels 
ajuts. 

 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa activitat altres ajuts econòmics o 
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats al de l’Institut del Teatre, superin el 
cost total de l’activitat subvencionada.  

 
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi acceptat l’ajut econòmic en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la recepció de la notificació de concessió d’ajut.  

 

Quinzena.- Compatibilitat amb altres ajuts econòmics 
 

L’ajut econòmic concedit serà compatible amb qualsevol altra concedit per altres 
administracions o ens públics o privats.  

 
Tanmateix, l’import total dels ajuts econòmics rebuts per la mateixa finalitat no podrà superar el 
cost total de la matrícula acadèmica del curs 2015-16. Els/les beneficiaris/àries hauran de 
comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol ajut econòmic o subvenció pública concurrent 
que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.  
 
Setzena.- Règim Jurídic 

 
En tot el que preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 3/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, el Reial 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 dels Pressupost General per al present exercici, 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant. 

 
Dissetena.-  Acceptació de la Convocatòria 
 
La presentació de la sol·licitud d’ajut econòmic pressuposa el coneixement i l’acceptació del 
contingut d’aquesta convocatòria i dels drets i obligacions que se’n deriven.  
 

ANNEX 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER 
ALS ALUMNES DE L’INSTITUT DEL TEATRE DEL CURS ACADÈMIC 2015-2016  

Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina o amb lletra d’impremta,  a màquina o amb bolígraf 
 
 
Dades identificatives de l’alumne/a 
  

Nom i cognoms   

DNI/Passaport   

Domicili: 
carrer/avinguda/passeig 

  Núm. pis porta 
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Municipi   Codi 
postal 

Telèfon de contacte   

Adreça electrònica   

 
Estudis que cursa a l’IT 

  

 
Curs 

  

 
Documentació que s’adjunta: 
 

 
a) Fotocòpia del DNI o passaport, o document oficial d’identitat corresponent en 
els supòsits de personal estranger. 

 
 

b) Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària a l’any 
2015, dels pares o tutors de l’alumne (conjunta o separada) en la qual estigui 
inclòs en la unitat familiar l’alumne que sol·licita l’ajut.  

 
 

 
c) En el cas que el sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar 
i econòmica, haurà d’acreditar que disposa de mitjans econòmics suficients que 
permeten la seva independència, acreditant la titularitat o el lloguer del domicili 
habitual. En cas contrari, sempre que els ingressos acreditats resultin inferiors a les 
despeses suportades en concepte d’habitatge i altres despeses indispensables, 
s’entendrà no provada la independència.  

 
 

 

En cas que el peticionari presenti la seva sol·licitud com a independent 
econòmicament caldrà aportar: 
 
1.- Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de 
l’any 2015 de tots els membres de la unitat familiar que convisquin amb el 
peticionari. 
 
2.- En cas que el peticionari sigui exempt de realitzar la declaració de renda, haurà 
d’aportar declaració responsable manifestant aquest aspecte, i certificat de 
l’Agència Tributària que acrediti oficialment aquesta exempció. 
 
3.- Fotocòpies de les nòmines dels dos últims mesos -precedents al termini de 
presentació d’instàncies- de totes les persones que formin la unitat familiar del 
peticionari. 
 
4.- Si és el cas, acreditació d’estar en situació de desocupació (d’atur) mitjançant 
certificat de demandant d’ocupació. 
 
5.- Si és el cas, acreditació de ser beneficiari de prestació de subsidi o de qualsevol 
tipus d’ajut econòmic procedent de les administracions públiques o privades, i de 
totes les persones de l’àmbit familiar. 
 
6.- Certificat de convivència emès per l’entitat oficial 
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d) Acreditació de tenir la condició de discapacitat, i de qualsevol membre de la 
unitat familiar que convisqui amb el peticionari (si és el cas).  
 

 
 

e) Document que acrediti el nombre de compte corrent del banc o caixa del 
peticionari mitjançant el qual consti com a titular del mateix. 
 

  
 

f) Declaració responsable del sol·licitant en la qual consti: 
 
- Altres fonts de finançament complementàries o qualsevol subvenció que 
s’obtingui per sufragar la despesa de la matrícula acadèmica 2015-2016 de 
l’Institut del Teatre. 
 
- Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona beneficiària, 
tot explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
 
(El document de declaració responsable es pot descarregar a la web de l’Institut 
del Teatre www.institutdelteatre.cat) 

 

 
 

 
 
 
 

 

  
Altres observacions: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOL·LICITO ser declarat/da admès/sa a la convocatòria a què es refereix aquest document  i DECLARO 
l’acceptació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a alumnes de l’Institut del Teatre 
del curs acadèmic 2015-2016 
 
 
Barcelona, ....de...............................de 2016 
 
 
Signatura  del sol·licitant 
 
 
 
EXCMA. SRA. PRESIDENTA 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: 
 

http://www.institutdelteatre.cat/
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“Extracte de l’Acord de 20 d’abril de 2016 de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, 
per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics de l’Institut del 
Teatre per al curs acadèmic 2015-2016.  
 
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 la 
convocatòria per al Premi de Dansa 2016 de l’Institut del Teatre es pot trobar al web, a la 
intranet i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
 
Primer. Beneficiaris: 
 
Podran ser beneficiari/àries d’aquests ajuts les persones físiques que reuneixin, en la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds,  els següents requisits: 
 
a) Tenir la condició d’alumne/a de l’Institut del Teatre en el curs 2015-16, de qualsevol de les 
escoles d’ensenyament reglat següents:   
 

 Escola Superior d’Art Dramàtic 

 Conservatori Superior de Dansa 

 Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 
 
b) Haver-se matriculat del següent: 
 

 Per als alumnes del Conservatori Professional de Dansa:  
 

o Totes les assignatures del curs. 
 

 Per als alumnes de l’Escola Superior d’Art Dramàtic i Conservatori Superior de 
Dansa:  

 
o Un mínim de 60 crèdits ECTS, en cas de cursar estudis amb la modalitat a 

temps complet 
o 40 crèdits ECTS, en cas de cursar estudis amb la modalitat a temps 

parcial. 
 

Pel que fa als crèdits, només es comptabilitzaran els efectivament cursats, excloent per 
tant les anul·lacions de matrícula. 

 
c) Tenir aprovades totes les assignatures matriculades en convocatòria ordinària el curs 2015-
16. 
 
d) No superar la renda familiar d’acord amb els llindars següents: 
 

- Família d'1 membre............13.236,00 € 
- Família de 2 membres........22.594,00 € 
- Família de 3 membres........30.668,00 € 
- Família de 4 membres........36.421,00 € 
- Família de 5 membres........40.708,00 € 
- Família de 6 membres........43.945,00 € 
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- Família de 7 membres........47.146,00 € 
- Família de 8 membres........50.333,00 € 

 
En cas que la situació econòmica del sol·licitant no s’adapti a aquesta classificació, caldrà fer-la 
constar de forma detallada per tal que la comissió d’ajuts econòmics la pugui estudiar. 
 
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 dels ajuts econòmics que atorgui l’Institut del 
Teatre als alumnes dels ensenyaments reglats del curs acadèmic 2015-16:   
 
a) Escola Superior d’Art Dramàtic 
b) Conservatori Superior de Dansa 
c) Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 

 
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. 
 
Per al curs acadèmic 2015-16 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà 
per a la concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 7.975,60 euros. 
 
Aquest import serà repartit entre totes les sol·licituds rebudes que tinguin els requisits, tant 
acadèmics com econòmics, establerts a la clàusula sisena de la present convocatòria, sens 
perjudici de l’escola d’ensenyaments reglats en la què està matriculat el peticionari/a. 
 
L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el curs 
2015-16. No podran concedir-se ajuts econòmics per import superior a aquest percentatge 
referenciat ni per la quantia superior a la què es determini en la convocatòria. 
 
Els alumnes que haguessin obtingut un ajut econòmic en el curs acadèmic anterior (2014-15) i 
tinguin les condicions per concedir-los un nou ajut en la convocatòria actual, rebran l’esmentat 
ajut, que consistirà en un abonament de fins al 50% del pagament real de la matrícula un cop 
descomptat l’ajut atorgat en el curs precedent. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de sol•licitud d’ajuts econòmics serà del 27 de juny de 2016  al 8 de 
juliol de 2016 (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 ajuts 
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.- AUTORITZAR les despeses que generi l’aplicació de la convocatòria anteriorment 
esmentada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 481.00/ 99003, per un import màxim de 
7.975,60 euros. 
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Cinquè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 27 de juny de 
2016  al 8 de juliol de 2016 (ambdós inclosos).  
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre per al 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.” 
 
 
11. Dictamen que proposa la delegació parcial de competències de la Junta de 

Govern a favor de la Direcció General en matèria de convenis específics que 
no tinguin contingut econòmic o fins a un màxim de 50.000 €. 

 
El President dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo informa que 
l’article 12 b) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, aprovats per 
acord plenari de la Diputació de Barcelona, de data 17 de juny de 2004 atribueix a la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre la competència per aprovar convenis amb 
persones i entitats, públiques o privades. 
 
Els darrers anys, l’Institut del Teatre ha vist incrementada la seva activitat i les 
relacions entre diferents entitats públiques o privades per a la consecució de les seves 
finalitats, fet que ha comportat un augment en la tramitació administrativa dels 
convenis de col·laboració,  en els quals, de vegades, la pròpia tramitació en relació a 
l’inici de la col·laboració entorpeix l’objecte desitjat.  
 
La proposta parteix de la consideració que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
pot delegar l’exercici de les seves atribucions, en matèria de convenis específics -
excloent els convenis marc i els convenis tipus, que es reserva-, a favor de la Direcció 
General, quan no tinguin contingut econòmic o aquest no superi els 50.000 €. 
 
La Junta de Govern es reserva la competència per a l’aprovació de convenis marc o 
protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’article 12 b) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, aprovats per acord 
plenari de la Diputació de Barcelona, de data 17 de juny de 2004 (publicats al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona núm. 192, d’11 d’agost de 2004), atribueix a la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre la competència següent: 
 
“Aprovar convenis amb persones i entitats, públiques o privades” 
 
L’article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
 
En aquest sentit, als darrers anys, l’Institut del Teatre ha vist incrementada la seva activitat i les 
relacions entre diferents entitats públiques o privades per a la consecució de les seves 
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finalitats, fet que ha comportat un augment en la tramitació administrativa dels convenis de 
col·laboració, i en els quals, de vegades, la pròpia tramitació en relació a l’inici de la 
col·laboració entorpeix l’objecte desitjat.  
 
A conseqüència d’això, i amb l’objectiu de dotar de més celeritat i eficàcia les relacions entre 
diferents entitats públiques o privades, i de conformitat amb la legislació vigent a què s’ha fet 
referència anteriorment, es considera que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre pot delegar 
l’exercici de les seves atribucions, en matèria de convenis específics -excloent els convenis 
marc i els convenis tipus, que es reserva-, a favor de la Direcció General, quan no tinguin 
contingut econòmic o aquest no superi els 50.000 €,  tot això de conformitat amb el que es 
preveu a l’article 20 dels Estatuts de l’Organisme, a l’article 8 de Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a l’article 13 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent i 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  

ACORDS 
Primer.- DELEGAR, a favor de la Direcció General de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, 
l’exercici de les competències per a l’aprovació de convenis específics amb persones i entitats, 
públiques o privades, sense contingut econòmic o de quantia que no ultrapassi els 50.000 €.  
Segon.- La Junta de Govern es RESERVA la competència per a l’aprovació de convenis marc 
o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
 
Tercer.- DISPOSAR la publicació dels presents acords al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB). 
 
Quart.- ESTABLIR que els efectes dels presents acords seran vigents a partir de l’endemà de 
la publicació al BOPB.” 
 
 

12. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 
Pren la paraula la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa el seu informe 
dividit en els següents apartats: 
 

 Resultats prova d’avaluació quart d’ESO, curs 2015/16; dades que exposa per 
pantalla i comenta detalladament. 
El President indica que a la propera sessió s’incorpori un punt sobre el Batxillerat 
combinat. 

 Pel·lícula ‘ Oh, quina joia’ de ventura Pons. 

 Presentació sèrie Hipsterland. XAL. 
 
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. 
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13.  Precs i preguntes. 
 

El President dóna la paraula al Sr. Ciurana que explica la reunió mantinguda amb 
l’Ajuntament de Barcelona de cara a la possibilitat d’utilització del Teatre Arnau com a 
seu del MAE i, es clar, per altres finalitats. El govern de l’Ajuntament no mostra massa 
disposició a la cessió de l’Arnau. Per contra, exposa la disposició dins l’ajuntament 
dels altres grups municipals. Caldrà insistir en el Teatre Arnau. 
 
La Directora General, Sra. Puyo informa que hi ha prevista una reunió amb la 
plataforma “Recuperem l’Arnau” a l’Institut del Teatre. 
 
El President informa que l’ajuntament va aprovar el procés participatiu i el calendari 
fins a finals de 2016. 
 
Finalment es pregunta “que fem amb l’Arnau?”. Tot i seguir insistint a l’Ajuntament amb 
aquest espai es conclou que cal continuar copsant altres alternatives, que es 
comenten entre els presents. 
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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.  
 
 
 
El President,      El Secretari delegat, 
 
 
 
 
Juanjo Puigcorbé Benaiges    Francesc Bartoll Huerta 


