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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:  28 de novembre de 2016 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  10:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  12:40 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Presidenta: 

Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
 
Vicepresident: 
 

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

Sr. Josep Altayó i Morral 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

 
 
Interventora delegada: 
 
 Sra. Marta Gómez Acín 
 
 
Delegat de Secretaria a la Junta: 
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Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
S’excusen: 
 

Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
Il·lm. Sr. Carles Ruiz i Novella 
 
 

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

1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 d’octubre 
de 2016. 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 1204 al 
1414 de l’any 2016.  

3. Ratificar les resolucions de la Presidència:  
a) Autorització per a la realització d’un Curs de formació continuada per a tècnics de teatres municipals “El 

llenguatge de la llum a escena” sol•licitat per l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de 
Barcelona.(núm. registre 1221/16)   

 
4. Dictamen que proposa ampliar la despesa estimativa plurianual vinculada a l’execució de la pròrroga de la 

contractació per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, dels “Serveis de 
menjador escolar i monitoratge (alimentació i esbarjo) en temps de migdia dels alumnes de l’Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i 
de Bar-Restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”. 

5. Dictamen que proposa la modificació de la despesa aprovada per a  la pròrroga de la contractació 
centralitzada dels serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) que dugui a terme LOCALRET. 

6. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a la donació de l’arxiu de premsa de l’obra “La Torna” a 
l’Institut del Teatre. 

7. Dictamen que proposa aprovar el preu públic del  “Curs de Producció i gestió d’arts escèniques”.  
8. Dictamen que proposa aprovar el preu públic del  curs “Tècniques informàtiques per a la representació del 

projecte escenogràfic”.  
9. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores per als processos de selecció, nomenament i 

cessament de director o directora de les Escoles Superiors  i de les Escoles Professionals de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre. 

10. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció d’un màxim de 9 
titulats/des de l’Institut del Teatre que han de formar part del procés formatiu “IT-TÈCNICA” per al curs 2016-
17. 

11. Dictamen que proposa aprovar la modificació parcial de plantilla i de la relació de llocs de Treball de l’Institut 
del Teatre.   

12. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de control financer de l’Institut del Teatre.  
13. Dictamen que proposa informar favorablement l’avantprojecte del pressupost per l’any 2017 i donar trasllat al 

Consell General de l’Organisme Autònom Institut del Teatre.  
14. Informe de la Direcció General / Gerència: 
15. Precs i preguntes 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
La Presidenta dóna la benvinguda als assistents i, tot seguit, s’inicia el 
desenvolupament dels punts que conformen l’ordre del dia fixat per avui. 
 
 
1. Lectura i aprovació en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària 

celebrada el dia 19 d’octubre de 2016.  
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En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 19 d’octubre de 2016 amb la convocatòria de la 
sessió, es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva 
aprovació. 
 
La Presidenta 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 19 d’octubre 
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 1204 al 1414 de l’any 2016. 
 
A indicació de la Presidenta, el Gerent, Sr. Roig, es remet al llistat lliurat als membres 
de la Junta de Govern, conjuntament amb la convocatòria, relatiu a la relació de tots 
els decrets dictats des de la darrera sessió de la Junta de Govern, que són els 
registrats amb els números 1204 al 1414 corresponents a l’any 2016. 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
 
3. Ratificar les següents resolucions de la Presidència.  
 
a) Autorització per a la realització d’un Curs de formació continuada per a 

tècnics de teatres municipals “El llenguatge de la llum a escena” sol•licitat per 
l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona.(núm. registre 
1221/16). 

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, Sr. Jordi Roig, que exposa les raons que han 
propiciat aquesta resolució a ratificar. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat, ratificar el decret de la Presidència de data 
14 d’octubre de 2016, inscrit al llibre de resolucions de l’Organisme amb el número 
1221/2016. 
 
 
4. Dictamen que proposa ampliar la despesa estimativa plurianual vinculada a 

l’execució de la pròrroga de la contractació per a la gestió indirecta de 
l’explotació, sota la modalitat de concessió, dels “Serveis de menjador 
escolar i monitoratge (alimentació i esbarjo) en temps de migdia dels 
alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
Professional de Dansa de l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i de Bar-
Restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”. 

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent. El Sr. Roig explica que per decret d’urgència 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 23 de febrer de 2015 es va 
aprovar la pròrroga de la contractació per a la gestió indirecta de l’explotació dels 
“Serveis de menjador escolar i monitoratge (alimentació i esbarjo) en temps de migdia 
dels alumnes de l’EESA/CPD, i de Bar-Restaurant de la seu de Barcelona a favor de 
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l’empresa EUREST COLECTIVIDADES, SL, des del 27 de gener de 2015 al 26 de 
gener de 2017, per import de 108.000,00  
 
Durant el curs acadèmic 2016-17, l’Institut del Teatre ha vist incrementada la  
utilització del servei de menjador per part dels alumnes de l’EESA/CPD, fet que ha 
comportat un increment de la despesa inicialment prevista per fer front a les despeses 
derivades d’aquest servei, que tanmateix es veurà compensada pels corresponents 
majors ingressos respecte dels inicialment previstos.  
 
En conseqüència, es proposa autoritzar la despesa plurianual corresponent a 34.000€. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per decret d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 23 de febrer de 
2015 (núm. registre 150/2015), posteriorment ratificat per la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre en sessió ordinària de data 11 de març de 2015, es va aprovar la pròrroga de la 
contractació per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, dels 
“Serveis de menjador escolar i monitoratge (alimentació i esbarjo) en temps de migdia dels 
alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa de 
l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i de Bar-Restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del 
Teatre” a favor de l’empresa EUREST COLECTIVIDADES, SL, des del 27 de gener de 2015 al 
26 de gener de 2017. 
 
Al mateix acte administratiu es va autoritzar i disposar la despesa estimativa plurianual per 
import de CENT VUIT MIL EUROS (108.000,00€) -IVA Inclòs- amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 99002/227.11 dels exercicis 2015, 2016 i 2017 segons el desglossament 
següent: 
 

Exercici pressupostari Despesa estimativa 

2015 48.600,00€ 

2016 54.000,00€ 

2017 5.400,00€ 

 
Durant el curs acadèmic 2016-17, l’Institut del Teatre ha vist incrementada la  utilització del 
servei de menjador per part dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre (EESA/CPD), fet que ha 
comportat un increment de la despesa inicialment prevista per fer front a les despeses 
derivades d’aquest servei.  
 
En aquest sentit, i considerant el nou càlcul estimatiu realitzat amb les noves dades d’usuaris 
d’assistència al menjador, es considera adient incrementar la despesa en TRENTA-QUATRE 
MIL EUROS (34.000,00€) –IVA inclòs- desglossat en els exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Despesa estimativa 

2016 25.000,00€ 

2017   9.000,00€ 

 
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 €. 
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Vist que aquesta despesa està condicionada a la modificació pressupostària 12/2016 de 
transferència de crèdit que està tramitant l’Institut del Teatre. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta  
Presidència sotmet a la consideració de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- AMPLIAR la despesa estimativa plurianual vinculada a l’execució de la pròrroga de la 
contractació a favor de l’empresa EUREST COLECTIVIDADES, SL, per a la gestió indirecta de 
l’explotació, sota la modalitat de concessió, dels “Serveis de menjador escolar i monitoratge 
(alimentació i esbarjo) en temps de migdia dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari 
i Artístic/Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i de Bar-
Restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre” autoritzada mitjançant decret 
d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 23 de febrer de 2015 (núm. 
registre 150/2015), posteriorment ratificat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en 
sessió ordinària de data 11 de març de 2015, per un import de TRENTA-QUATRE MIL EUROS 
(34.000,00€) –IVA inclòs-. 
 
Segon.- En conseqüència, AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa plurianual corresponent a 
TRENTA-QUATRE MIL EUROS (34.000,00€) –IVA inclòs- que anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 99002/227.11 del pressupost dels exercicis 2016 i 2017 de l’Institut del Teatre, 
d’acord amb el desglossament següent: 
 
 

Exercici pressupostari Despesa estimativa 

2016 25.000,00€ 

2017   9.000,00€ 

 
Aquesta despesa resta supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2017 es 
consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu.” 

 
 
5. Dictamen que proposa la modificació de la despesa aprovada per a  la 

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

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent. El Sr. Roig explica que per acord de la Junta 
de Govern de 20 d’abril de 2016 es va aprovar que el Consorci LOCALRET acordi una 
pròrroga per dos anys més respecte del període inicial, amb les mateixes condicions 
econòmiques que han regit fins ara en el contracte de “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 
 
Als esmentats acords es va fixar la despesa màxima de 61.000,00€ IVA inclòs- per fer 
front a l’execució de la prestació. 
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Per acord de la Junta de Govern de data 21 de setembre de 2016 es va aprovar la 
modificació de la despesa aprovada inicialment per al Lot 3 –Serveis de dades i accés 
a internet- quantificada en 1.440,00€ (IVA inclòs), resultant així una despesa màxima 
biennal per a la pròrroga de la contractació de 62.440,00 € desglossada per exercicis. 
 
Arribant a la fi de l’any 2016, s’ha observat que les despeses efectives del Lot 3 han 
estat superiors a les estimacions realitzades inicialment, fet que ha comportat una 
revisió global de les despeses aprovades per a la resta de Lots. 
 
Es proposa, doncs, modificar el desglossament, per lots i per anys, de la despesa de la 
pròrroga, amb un increment global de la despesa màxima biennal de la contractació de 
referència per import de 790,00 € IVA inclòs. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària de data de 
20 d’abril de 2016 (núm. Registre 65/2016),  posteriorment modificat per acord del mateix òrgan 
de data 18 de maig de 2016 (núm. Registre 73/2016), es va aprovar que el Consorci 
LOCALRET acordi 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 
 
Vist que als esmentats acords es va fixar la despesa màxima de 61.000,00€ (SEIXANTA-UN 
MIL EUROS) -IVA Inclòs- per fer front a l’execució de la prestació dels Serveis de 
Telecomunicació (veu, mòbil i dades) desglossada en els lots 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 de 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 de 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.  

 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 de setembre de 2016 (núm. Registre 
124/2016) es va aprovar la modificació de la despesa aprovada inicialment per al Lot 3 –
Serveis de dades i accés a internet- quantificada en 1.440,00€ (IVA inclòs), resultant així una 
despesa màxima biennal per a la pròrroga de la contractació de referència de 62.440,00€ 
desglossada per als exercicis següent tal i com s’indica al quadre inferior: 
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 Any 
2016  

Any  
2017 

Any  
2018 

TOTAL  
PER LOT 
IVA inclòs 

Lot 1 8.437,50€ 20.250,00€ 11.812,50€ 40.500,00€ 

Lot 2 4.229,17€ 7.250,00€ 3.020,83€ 14.500,00€ 

Lot 3 2.170,00€ 3.720,00€ 1.550,00€ 7.440,00€ 

Total per anys 14.836,67€ 31.220,00€ 16.383,33€ 62.440,00€ 

 
Vist que arribant a la fi de l’any 2016, s’ha observat que les despeses efectives del Lot 3 han 
estat superiors a les estimacions realitzades inicialment,  fet que ha comportat una revisió 
global de les despeses aprovades per a la resta de Lots. A resultes d’aquesta revisió, l’Institut 
del Teatre considera necessari modificar el desglossament de la despesa aprovada, per lots i 
per anys,  de manera que resulta un increment global de les despeses del contracte quantificat 
en 790,00€, realitzant els increments i decrements que es desglossen a continuació i que 
resten assenyalats en lletra negreta en el quadre inferior: 
 

 Any 
2016  

Any  
2017 

Any  
2018 

TOTAL  
PER LOT 
IVA inclòs 

Lot 1 =8.437,50€    

Lot 2 =4.229,17€ 4.750,00€   

Lot 3     

Total per 
anys 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A conseqüència d’aquest fet, la despesa màxima biennal es fixa en SEIXANTA-TRES MIL 
DOS-CENTS TRENTA EUROS (63.230,00€) -IVA Inclòs- desglossada per als exercicis 
següents tal com s’indica al quadre inferior: 
 

 Any 
2016  

Any  
2017 

Any  
2018 

TOTAL  
PER LOT 
IVA inclòs 

Lot 1 8.437,50€ 15.000,00€ 8.750,00€ 32.187,50€ 

Lot 2 4.229,17€ 12.000,00€ 5.000,00€ 21.229,17€ 

Lot 3 2.730,00€ 5.000,00€ 2.083,33€ 9.813,33€ 

Total per anys 15.396,67€ 32.000,00€ 15.833,33€ 63.230,00€ 

 
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.- MODIFICAR el desglossament, per lots i per anys, de la despesa de la pròrroga de la 
contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) formalitzada 
per LOCALRET i que va ser aprovada, per darrer cop, mitjançant acord de la Junta de Govern 
de l’Institut del Teatre en sessió ordinària de 21 de setembre de 2016 (núm. Registre 124/2016) 
realitzant els increments i decrements que es descriuen a continuació: 
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 Any 
2016  

Any  
2017 

Any  
2018 

TOTAL  
PER LOT 
IVA inclòs 

Lot 1 =8.437,50€    

Lot 2 =4.229,17€ 4.750,00€   

Lot 3     

Total per 
anys 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Resulta, per tant, un increment global de la despesa màxima biennal de la contractació de 
referència per import de SET-CENTS NORANTA EUROS (790,00€) IVA inclòs. 
 
Segon.- En conseqüència, REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa total aprovada en 
funció dels increments i decrements descrits al punt anterior que s’anotaran comptablement a 
l’aplicació pressupostària 99020/22200 del pressupost de l’Institut del Teatre, AUTORITZANT, 
per tant, un increment de 560,00€ per a l’any 2016 i un increment de 780,00€ per a l’any 2017, i 
ALLIBERANT la despesa de 550,00€ per a l’any 2018. 
 
Aquesta despesa resta supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2017 i 
2018 es consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu. 
 
Tercer.- REMARCAR que, un cop aprovada aquesta modificació, la despesa màxima biennal 
per fer front a la pròrroga de la contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions 
(veu, mòbil i dades) que dugui a terme LOCALRET es fixa en un import de SEIXANTA-TRES 
MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS (63.230,00€) -IVA Inclòs- desglossada per als exercicis 
següents tal com s’indica al quadre inferior: 
 

 Any 
2016  

Any  
2017 

Any  
2018 

TOTAL  
PER LOT 
IVA inclòs 

Lot 1 8.437,50€ 15.000,00€ 8.750,00€ 32.187,50€ 

Lot 2 4.229,17€ 12.000,00€ 5.000,00€ 21.229,17€ 

Lot 3 2.730,00€ 5.000,00€ 2.083,33€ 9.813,33€ 

Total per anys 15.396,67€ 32.000,00€ 15.833,33€ 63.230,00€ 

 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci LOCALRET i a la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona.” 

 
 
6. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a la donació de l’arxiu de 

premsa de l’obra “La Torna” a l’Institut del Teatre. 
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica que 
Andreu Solsona i Ferran Rañé, antics integrants de la companyia “Els Joglars”, van 
confeccionar un arxiu de totes les notícies dels diaris de l’època publicades arran de la 
representació de l’obra “La Torna” i les conseqüències polítiques, militars i represàlies 
penals (empresonament o exili) que van patir els membres de la companyia com a 
coautors de l’obra.  
 
També és molt detallat el conjunt de notícies relacionades amb les manifestacions, 
accions i mobilitzacions socials que van sorgir com a resposta a favor de la llibertat 
d’expressió, representades pel símbol dissenyat per Fabià Puigserver i Teresa 
Calafell, que va esdevenir una icona de tot un moviment i una època. L’espectacle “La 
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Torna” va ser una obra de creació i autoria col·lectiva, que era l’ADN del sistema de 
treball de la companyia “Els Joglars” de l’època.  
 
L’arxiu està integrat pel conjunt de notícies de diferents diaris que relaten aquests fets 
esmentats, i és un treball realitzat per n’Andreu Solsona i en Ferran Rañé, amb la 
col·laboració de l‘Elisa Crehuet i  l’Arnau Vilardebó. Té un caràcter molt extens, ja que 
s’inicia l’any 1972, és molt exhaustiu durant el període de 1975 al 1979, i arriba fins a 
l’any 1999. 
 
L’arxiu té interès per la seva exhaustivitat, i té una importància fonamental per 
entendre el context polític davant de diferents manifestacions teatrals que contenien 
una crítica al sistema.  
 
Per aquest motiu, donat el seu valor testimonial, el MAE està interessat en incorporar-
lo a les seves col·leccions, afavorint així la recerca i la divulgació dels documents.  
 
L’informe de la Directora del MAE argumenta els anteriors punts, i destaca que la 
valoració que en fem és documental i no econòmica. No hi ha documents inèdits i són 
documents accessibles a les hemeroteques en paper o digitals. El seu valor 
documental és notable perquè permet accedir a tota la informació publicada sobre el 
tema de manera ràpida. 
 
L’objecte d’aquesta donació és l’arxiu d’articles de premsa publicats arran de la 
representació de l’obra “La Torna” i del posterior procés de guerra dels membres de la 
companyia “Els Joglars”, així com de tota la mobilització social que es va adherir al 
moviment Llibertat d’expressió. El nombre aproximat de notícies de premsa que 
formen part de l’arxiu és de 600.  
 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple 
d’objectes propietat dels donants. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“N’Andreu Solsona i en Ferran Rañé, antics integrants de la companyia “Els Joglars”, van 
confeccionar un arxiu de totes les notícies dels diaris de l’època publicades arran de la 
representació de l’obra “La Torna” i les conseqüències polítiques, militars i represàlies penals 
(empresonament o exili) que van patir els membres de la companyia com a coautors de l’obra. 
També és molt detallat el conjunt de notícies relacionades amb les manifestacions, accions i 
mobilitzacions socials que van sorgir com a resposta a favor de la llibertat d’expressió, 
representades pel símbol dissenyat per Fabià Puigserver i Teresa Calafell, que va esdevenir 
una icona de tot un moviment i una època. L’espectacle “La Torna” va ser una obra de creació i 
autoria col·lectiva, que era l’ADN del sistema de treball de la companyia “Els Joglars” de 
l’època.  
 
L’arxiu està integrat pel conjunt de notícies de diferents diaris que relaten aquests fets 
esmentats, i és un treball realitzat per n’Andreu Solsona i en Ferran Rañé, amb la col·laboració 
de l‘Elisa Crehuet i  l’Arnau Vilardebó. Té un caràcter molt extens, ja que s’inicia l’any 1972, és 
molt exhaustiu durant el període de 1975 al 1979, i arriba fins a l’any 1999.   
 
D’altra banda, el Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del 
Teatre (d’ara endavant MAE), és el  Centre de referència d’informació i recerca de les arts 
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escèniques catalanes i aplega dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els 
seus objectius principals són preservar la memòria de les arts escèniques de 
Catalunya recollint tota la documentació associada (textos, programes de mà, esbossos 
escenogràfics, figurins, vestits…), donar suport a la docència i la recerca que s’imparteix als 
diferents centres docents de l'Institut del Teatre, difondre i preservar els fons bibliogràfics, 
museístics i d'arxiu, i donar resposta a les demandes d’informació sobre les arts escèniques 
catalanes. El seu fons està integrat per importants col·leccions d’escenografia i figurins, de 
titelles, de fotografies, d’indumentària, de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, 
actualment sense exposició permanent, difon les seves col·leccions per Internet (a través del 
portal Escena Digital) i a través d’exposicions temporals. 
 
L’arxiu té interès per la seva exhaustivitat, i té una importància fonamental per entendre el 
context polític davant de diferents manifestacions teatrals que contenien una crítica al sistema. 
Per aquest motiu, donat el seu valor testimonial, el MAE està interessat en incorporar-lo a les 
seves col·leccions, afavorint així la recerca i la divulgació dels documents.  
 
Els donants són els propietaris de l’arxiu i, per tant, en la seva condició de donants tenen 
capacitat d’obrar suficient per a disposar dels objectes donats i poder de disposició sobre 
aquests, d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. La voluntat dels donants 
és donar aquest arxiu al donatari per tal que, donada la seva condició d’entitat acadèmica i 
cultural, sigui difós i posat a disposició d’investigadors i alumnes.  
 
Vist el que es disposa sobre aquest acte jurídic en els articles 618 i següents del Codi Civil. 
 
Vist l’informe de data 10 de novembre de 2016 emès per la Directora del MAE de l’Institut del 
Teatre relatiu a la valoració econòmica de la donació efectuada per n’Andreu Solsona i en 
Ferran Rañé, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME VALORATIU SOBRE LA DONACIÓ DE L’ARXIU DE PREMSA DE LA 
TORNA 
 
L’Andreu Solsona i en Ferran Rañé, antics integrants de la companyia Els Joglars, van 
confeccionar un arxiu de totes les notícies dels diaris de l’època publicades arran de la 
representació de l’obra La Torna i les conseqüències polítiques, militars i represàlies 
penals (empresonament o exili) que van patir els membres de la companyia com a 
coautors de l’obra. L’arxiu recull també  el conjunt de notícies relacionades amb les 
manifestacions, accions i mobilitzacions socials que van sorgir com a resposta a favor de 
la llibertat d’expressió, representades pel símbol dissenyat per en Fabià Puigserver i la 
Teresa Calafell, que va esdevenir una icona de tot un moviment i una època.  
 
El Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (MAE) 
és el centre de referència d’informació i recerca de les arts escèniques catalanes i entre 
els seus objectius principals hi ha la preservació de la memòria de les arts escèniques de 
Catalunya, el  suport a la docència i la recerca que s’imparteix als centres docents de 
l'Institut del Teatre, i  la difusió i preservació dels fons patrimonials. 
 
El MAE està interessat en incorporar als seus fons l’arxiu de premsa de la Torna degut al  
seu valor documental.  L’arxiu  és extens, ja que s’inicia l’any 1972, és molt exhaustiu 
durant el període de 1975 al 1979, i arriba fins a l’any 1999.  Conté unes 600 notícies de 
premsa. 
 
La valoració que en fem és documental i no econòmica. No hi ha documents inèdits i són 
documents accessibles a les hemeroteques en paper o digitals.  El seu valor documental 
és notable perquè  permet accedir a  tota la informació publicada sobre el tema  de 
manera ràpida.” 
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Vist els articles 531-7 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals. 
 
Vist el que disposa l’article 12, lletres i) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la 
competència de la Junta de Govern en matèria d’acceptació de donacions, herències i deixes a 
favor de l’Institut. 
 
Vista la conformitat de la Gerència de l’Institut del Teatre. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’expedient relatiu a l’acceptació de la donació, amb la incorporació de tots 
els documents escaients i fins a la realització de la proposta de resolució. 
 
Segon.- ACCEPTAR la donació de l’arxiu de premsa de l’obra “La Torna” efectuada pel Sr. 
Andreu Solsona Planas i pel Sr. Ferran Rañé Blasco a l’Institut del Teatre, que es formalitzarà 
entre les dues parts, mitjançant la minuta del contracte que es transcriu a continuació:  
 

“CONTRACTE DE DONACIÓ DE L’ARXIU DE PREMSA LA TORNA, A FAVOR DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE 
 
Barcelona, a ....., de.....................  de 2016 
 
INTERVENEN 
 
D’una part, en condició de donants, el Sr. Andreu Solsona Planas, amb NIF 38713283 M, 
i domicili a c/ Viladomat 137 pral.B 1a, de Barcelona (08015), i el Sr. Ferran Rañé Blasco, 
amb NIF 38041002 Z, i domicili a c/ Bonsuccés 11, 2n, de Barcelona (08001), propietaris 
de l’arxiu de premsa arran de la representació de l’obra “La Torna” de la Companyia Els 
Joglars.  
 
D’altra part, en condició de donatari, L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom de 
la Diputació de Barcelona, representat per la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa 
i Pagès, assistida pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, secretari delegat, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 28 de juliol de 
2016 ( BOPB de data 3 d’agost de 2016), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de 
Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present contracte i 
declaren no trobar-se en cap de les situacions de prohibició per contractar previstes per la 
normativa vigent. 
 
ANTECEDENTS 
 

I. N’Andreu Solsona i en Ferran Rañé, antics integrants de la companyia “Els Joglars”, 
van confeccionar un arxiu de totes les notícies dels diaris de l’època publicades arran 
de la representació de l’obra “La Torna” i les conseqüències polítiques, militars i 
represàlies penals (empresonament o exili) que van patir els membres de la companyia 
com a coautors de l’obra. També és molt detallat el conjunt de notícies relacionades 
amb les manifestacions, accions i mobilitzacions socials que van sorgir com a resposta 
a favor de la llibertat d’expressió, representades pel símbol dissenyat per en Fabià 
Puigserver i la Teresa Calafell, que va esdevenir una icona de tot un moviment i una 
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època. L’espectacle “La Torna” va ser una obra de creació i autoria col·lectiva, que era 
l’ADN del sistema de treball de la companyia “Els Joglars” de l’època.  

 
II. L’arxiu està integrat pel conjunt de notícies de diferents diaris que relaten aquests fets 

esmentats, i és un treball realitzat per n’Andreu Solsona i en Ferran Rañé, amb la 
col·laboració d’Elisa Crehuet i l’Arnau Vilardebó. Té un caràcter molt extens, ja que 
s’inicia l’any 1972, és molt exhaustiu durant el període de 1975 al 1979, i arriba fins a 
l’any 1999.   

III. Els donants són els propietaris de l’arxiu i, per tant, en la seva condició de donants 
tenen capacitat d’obrar suficient per a disposar dels objectes donats i poder de 
disposició sobre aquests, d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. 
La voluntat dels donants és donar aquest arxiu al donatari per tal que, donada la seva 
condició d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició d’investigadors i 
alumnes.  

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

V. L’arxiu té interès per la seva exhaustivitat, i té una importància fonamental per entendre 
el context polític davant de diferents manifestacions teatrals que contenien una crítica al 
sistema. Per aquest motiu, donat el seu valor testimonial, el MAE està interessat en 
incorporar-lo a les seves col·leccions, afavorint així la recerca i la divulgació dels 
documents.  

 
Que per tal de formalitzar la donació i concretar-ne les condicions, les parts han convingut 
signar el present document que s’articula mitjançant els següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del contracte. 
L’objecte d’aquesta donació és l’arxiu d’articles de premsa publicats arran de la 
representació de l’obra “La Torna” i del posterior procés de guerra dels membres de la 
companyia “Els Joglars”, així com de tota la mobilització social que es va adherir al 
moviment Llibertat d’expressió. 
El nombre aproximat de notícies de premsa que formen part de l’arxiu és de 600.  
 
Segon. Caràcter de la donació. 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple 
d’objectes propietat dels donants. 
 
L’acceptació de la donació no comporta l’assumpció de cap condició, càrrega ni gravamen 
onerós, i no és sotmesa a cap restricció. Aquesta donació s’efectua amb caràcter gratuït, 
indefinit i sense possibilitat de reversió.  
 
Els donants declaren que són els propietaris de la totalitat dels objectes que integren la 
donació i, per tant, garanteixen la pacífica propietat per part de l’Institut del Teatre. 
 
Tercer. Tractament del fons.  
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El donatari destinarà els recursos tècnics , humans i econòmics necessaris per realitzar la 
feina d’inventari, catalogació i conservació de l’arxiu, que es tractarà seguint els 
procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa tècnica de referència del 
centre.  
 
Quart. Obligacions.  
L’Institut del Teatre assumeix l’obligació de conservar els béns donats i  d’exhibir-los per 
facilitar la consulta pública d’investigadors i del públic en general, prioritzant els usos de 
caràcter acadèmic, d’investigació i culturals.  
L’Institut del Teatre es compromet a difondre i possibilitar el préstec de l’arxiu a altres 
institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives i 
activitats culturals similars sobre la companyia, d’acord amb la normativa per al préstec 
temporal de documents de les col·leccions del MAE.  
En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva procedència 
de la següent manera: “Arxiu de premsa La Torna”.  

 
Cinquè. Lliurament de la col·lecció. 
Els béns integrants de la donació es lliuraran a l’Institut del Teatre a partir de la signatura 
del present document.  
 
Sisè. Retirada temporal 
Els donants es reserven la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, 
en cas que ho necessitin per a alguna exposició, sense que això impliqui revocació de la 
donació, d’acord amb l’article 531-20 del Codi Civil Català. En tal supòsit hauran de 
sol•licitar la cessió temporal al MAE, amb una antelació mínima d’un mes i per escrit, amb 
la relació detallada dels elements sol·licitats, descripció de les dades bàsiques de 
l’activitat, duració del préstec, i dates previstes de recollida i devolució.  
 
Els donants es faran càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comporti. 
Durant el període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les 
despeses de conservació dels béns. En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la 
devolució de les peces serà formalitzada mitjançant document signat per les parts. 
 
Setè.- Drets de propietat intel·lectual.   
Donat que l’arxiu està integrat per articles de premsa, la titularitat dels drets de propietat 
intel·lectual en aquest cas no correspon als donants, que són propietaris exclusivament 
dels suports documentals, i per tant, no hi ha cap transmissió de drets de propietat 
intel·lectual sobre els béns donats. 
 
Vuitè. Valoració de la donació. 
El valor de l’arxiu que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic 
rellevant, sinó que destaca pel seu valor testimonial.  
El donatari assumirà el cost dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar 
l’inventari, catalogació i conservació de les obres.  
 
Novè. Resolució del contracte. 
El present contracte té caràcter irreversible. Tan sol en el supòsit que es donin les causes 
establertes a l’article 531-15 del Codi Civil Català, el donant podrà exercir l’acció 
revocatòria corresponent.  
 
Desè. Legislació d’aplicació. 
Seran d’aplicació al present contracte les disposicions relatives a la donació establertes  
als articles 531-7 i següents del Llibre Cinquè del Codi Civil Català, aprovat per la Llei 
5/2006 de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, 
així com la resta de normativa d’aplicació.  
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Onzè. Bona fe, controvèrsies i fur aplicable. 
Les parts contractants s’obliguen a complir i executar aquest contracte sota el principi de 
bona fe contractual a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest 
document. Així mateix, les parts es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa 
qualsevol desacord que pogués sorgir en el compliment del present contracte. Això no 
obstant, si no fos possible arribar a una solució negociada internament, les desavinences 
que s’originin com a conseqüència de la interpretació del present contracte o de l’execució 
de les obligacions que se’n derivin, se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats de la ciutat de 
Barcelona. 
I, en prova de conformitat, signen per duplicat el present document en el lloc i data 
indicats.  

 
Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de 
l’Institut del Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Sr. Andreu Solsona Planas i al Sr. Ferran Rañé Blasco, 
tot agraint la donació, així com al Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de 
l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR la Direcció General de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes 
administratius necessaris que es puguin derivar d’aquesta donació.” 

 
 
7. Dictamen que proposa aprovar el preu públic del  “Curs de Producció i 

gestió d’arts escèniques”.  
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica 
breument quin és el contingut del curs “Producció i gestió d’arts escèniques”, que es 
va aprovar per decret de la Direcció General de l’Institut del Teatre, de data 3 de 
novembre de 2016. 
 
Seguidament dóna la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa la proposta d’aprovació 
del preu públic informant que l’activitat s’autofinançarà, ja que les despeses directes i 
indirectes de l’activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, 
per la qual cosa, l’elaboració del curs no suposarà una despesa addicional al 
pressupost de l’Institut del Teatre, sempre i quan els ingressos de les matrícules del 
curs, en el seu conjunt, sumin, com a mínim, un import de 14.100€. 
 
Es proposa doncs aprovar el preu públic fixat en 705€, en concepte de la matrícula del 
curs, el qual no inclou l’assegurança escolar 
 
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. 
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Per decret de la Direcció General de l’Institut del Teatre, de data 3 de novembre de 2016, es va 
aprovar el curs “Producció i gestió d’arts escèniques” amb el programa acadèmic que s’adjunta 
a l’annex III d’aquest dictamen. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex I del qual es desprèn que l’activitat 
s’autofinançarà, ja que les despeses directes i indirectes de l’activitat formativa seran 
compensades pels ingressos de les matrícules, per la qual cosa, l’elaboració del curs no 
suposarà una despesa addicional al pressupost de l’Institut del Teatre, sempre i quan els 
ingressos de les matrícules del curs, en el seu conjunt, sumin, com a mínim, un import de 
CATORZE MIL CENT EUROS (14.100,00€). 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, així 
com la proposta de preu públic de SET-CENTS CINC EUROS (705,00€) que ha de regir 
l’esmentat curs i que s’adjunta com a annex II a aquest dictamen. 
 
Una part de la docència que comporta el curs “Producció i gestió d’arts escèniques” està 
assignada a personal docent de l’Institut del Teatre, i, per tant, la seves dedicacions, valorades 
econòmicament en 1.735,65 €, seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent de l’Institut 
del Teatre amb càrrec al Capítol I del pressupost de l’Institut del Teatre. Així mateix, la resta de 
la lectivitat del curs de referència comportarà la contractació externa de professionals, valorada 
en 10.010,00€ que aniran a càrrec del capítol II del pressupost de l’Institut del Teatre. Per últim, 
l’Institut del Teatre assumirà els costos indirectes valorats en 2.349,13€. 
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLLRHL), aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran 
establir preus públics per la prestació de serveis o per realització d’activitats de la competència 
de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 
20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir 
als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec 
d’aquests organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, 
aquest article que els organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin 
una còpia de la proposta i de l’estat econòmic del qual es desprengui que els preus públics 
cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern 
la competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de 
l’organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, proposar a l’ òrgan 
corresponent de la Diputació de Barcelona la seva aprovació i atès que els preus proposats 
cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció 
Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR el preu públic fixat en SET-CENTS CINC EUROS (705,00€), en concepte 
de la matrícula del curs “Producció i gestió d’arts escèniques” el qual no inclou l’assegurança 
escolar, de conformitat amb la memòria econòmico-financera que s’adjunta com a annex II. 
 
Segon.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs 
“Producció i gestió d’arts escèniques” a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns 
ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de CATORZE MIL CENT 
EUROS (14.100,00€). 
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Tercer.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució del curs fins a un màxim de 
CATORZE MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (14.094,78€), 
despesa que anirà a càrrec del pressupost de 2017 de l’Institut del Teatre, a les aplicacions 
pressupostàries que es detallen a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’efectivitat d’aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el 
pressupost de 2017 es consigni el crèdit corresponent. 
 
Quart.- APROVAR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs “Producció i 
gestió d’arts escèniques” es comptabilitzarà a l’aplicació pressupostària 34200/99003 del vigent 
pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General i a la Gerència de l’Institut del Teatre per al 
desenvolupament de les actuacions requerides per a la implementació de l’esmentat curs.  
 
Sisè.- DONAR trasllat a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del 
preu públic referenciat en el present dictamen. 
 
Setè.- DONAR publicitat del preu públic del curs “Producció i gestió d’arts escèniques” 
mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.” 

 
 
8. Dictamen que proposa aprovar el preu públic del  curs “Tècniques 

informàtiques per a la representació del projecte escenogràfic”.  
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica 
breument quin és el contingut del curs “Tècniques informàtiques per a la presentació 
del projecte escenogràfic”, que es va aprovar per decret de la Direcció General de 
l’Institut del Teatre, de data 25 d’octubre de 2016. 
 
Dóna, a continuació, la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa la proposta 
d’aprovació del preu públic informant que l’activitat s’autofinançarà, ja que les 
despeses directes i indirectes de l’activitat formativa seran compensades pels 
ingressos de les matrícules, per la qual cosa, l’elaboració del curs no suposarà una 
despesa addicional al pressupost de l’Institut del Teatre, sempre i quan els ingressos 
de les matrícules del curs, en el seu conjunt, sumin, com a mínim, un import de 
3.240€. 
 
El docent assignat per a la impartició del curs és personal extern a l’Institut del Teatre, 
i, per tant, les seves retribucions s’han valorat en 2.700€, d’acord amb la normativa 
vigent de l’Institut del Teatre. El desenvolupament de l’esmentat curs comportarà els 
costos indirectes de 540€.  
 

  Aplicació 
pressupostaria 

Producció i 
gestió d’arts 
escèniques 

Costos directes capítol I 15100/99600 1.735,65 € 

Costos directes capítol II 22618/99003 10.010,00 € 

Costos indirectes - 2.349,13 € 

TOTAL DESPESA  14.094,78 € 
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Es proposa, doncs, aprovar el preu públic fixat en 270€, en concepte de la matrícula 
del curs, el qual no inclou l’assegurança escolar. 
 
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. 
 
Per decret de la Direcció General de l’Institut del Teatre, de data 25 d’octubre de 2016 (núm. 
registre 1330/16), es va aprovar el curs “Tècniques informàtiques per a la representació del 
projecte escenogràfic” amb el programa acadèmic que s’adjunta a l’annex III d’aquest 
dictamen. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex I del qual es desprèn que l’activitat 
s’autofinançarà, ja que les despeses directes i indirectes de l’activitat formativa seran 
compensades pels ingressos de les matrícules, per la qual cosa, l’elaboració del curs no 
suposarà una despesa addicional al pressupost de l’Institut del Teatre, sempre i quan els 
ingressos de les matrícules del curs, en el seu conjunt, sumin, com a mínim, un import de 
TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS (3.240,00 €). 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, així 
com la proposta de preu públic de DOS-CENTS SETANTA EUROS (270,00€)  que ha de regir 
l’esmentat curs i que s’adjunta com a annex II a aquest dictamen. 
 
Vist que el docent assignat per a la impartició del curs “Tècniques informàtiques per a la 
representació del projecte escenogràfic” és personal extern a l’Institut del Teatre, i, per tant, les 
seves retribucions s’han valorat en DOS MIL SET-CENTS EUROS (2.700,00€) d’acord amb la 
normativa vigent de l’Institut del Teatre. Vist, així mateix, que el desenvolupament de l’esmentat 
curs comportarà els costos indirectes de 540,00€.  
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLLRHL), aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran 
establir preus públics per la prestació de serveis o per la realització d’activitats de la 
competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica 
l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir 
als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec 
d’aquests organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, 
aquest article que els organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin 
una còpia de la proposta i de l’estat econòmic del qual es desprengui que els preus públics 
cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern 
la competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de 
l’organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, proposar a l’ òrgan 
corresponent de la Diputació de Barcelona la seva aprovació, i atès que els preus proposats 
cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria econòmica del servei. 
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Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció 
Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR el preu públic fixat en DOS-CENTS SETANTA EUROS (270,00 €), en 
concepte de la matrícula del curs “Tècniques informàtiques per a la representació del projecte 
escenogràfic” el qual no inclou l’assegurança escolar, de conformitat amb la memòria 
econòmico-financera que s’adjunta com a annex II. 
 
Segon.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs 
“Tècniques informàtiques per a la representació del projecte escenogràfic” a l’obtenció per part 
de l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import 
de DOS MIL SET-CENTS EUROS (2.700,00€). 
  
Tercer- AUTORITZAR la despesa de DOS MIL SET-CENTS EUROS (2.700,00€) en concepte 
d’honoraris del docent que impartirà el curs i que anirà imputada amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 226.18/99003 del pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2017. L’efectivitat 
d’aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2017 
es consigni el crèdit corresponent. 
 
Quart.- APROVAR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs “Tècniques 
informàtiques per a la representació del projecte escenogràfic” es comptabilitzarà a l’aplicació 
pressupostària 34200/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General i a la Gerència de l’Institut del Teatre per al 
desenvolupament de les actuacions requerides per a la implementació de l’esmentat curs.  
 
Sisè.- DONAR trasllat a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del 
preu públic referenciat en el present dictamen. 
 
Setè.- DONAR publicitat del preu públic del curs “Tècniques informàtiques per a la 
representació del projecte escenogràfic” mitjançant la inserció del corresponent anunci en el 
tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.” 

 
 
9. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores per als processos de 

selecció, nomenament i cessament de director o directora de les Escoles 
Superiors  i de les Escoles Professionals de l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre.  

 
La Presidenta dóna la paraula la Directora General, la Sra. Puyo explica la particular 
idiosincràsia dels ensenyaments impartits a l’Institut del Teatre, i la competència que, 
com a administració titular té atribuïda, va comportar que per decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona, de 17 de juliol de 2006, l’Organisme aprovés les bases 
reguladores generals per als processos selectius dels òrgans de govern de les seves 
escoles. Posteriorment, per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 
data 17 de febrer de 2012, ratificat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en 
sessió ordinària, de data 4 d’abril de 2012, es va actualitzar el contingut de les bases 
reguladores esmentades. 
 
Actualment, en un procés de revisió del contingut de les actuals bases, l’Institut del 
Teatre considera convenient deixar-les sense efecte i aprovar alhora i de manera 
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separada, unes noves bases, tant per a la selecció del Director o Directora de les 
Escoles Superiors com per a la selecció de les direccions de les Escoles 
Professionals, amb l’objectiu d’introduir determinats aspectes en concordança amb el 
vigent Reglament General i amb els Estatuts de l’Institut del Teatre, així com amb la 
normativa vigent.  
 
Principals novetats introduïdes: 
 

 Revisió de les funcions i adaptació a les contemplades pel Reglament General de 
l’Institut del Teatre. 

 

 Modificació dels requisits dels aspirants: quant a la condició administrativa (règim 
funcionarial o laboral fix, modalitat contractual, etc..) i en relació amb l’experiència 
en l’àmbit acadèmic, pel que fa als mèrits, etc...).  
Respecte de la condició administrativa, s’estableix un únic procés que es bifurca a 
partir de l’admissió d’admesos i exclosos, de tal manera que en primera fase 
concorrin els candidats funcionaris de carrera i fixos laborals, i de manera 
subsidiària, en absència de presentació de candidatures entre el personal fix, o de 
no disposició de candidat que superi el procés, aquest s’obre a la selecció entre el 
personal funcionari interí o laboral fins a provisió. 

 

 Modificació dels elements de valoració (l’estructura i continguts del projecte que 
han de presentar els candidats, la valoració de mèrits, etc....) 

 

 Adequació de la composició i entitat dels òrgans avaluadors, al que preveu el 
Reglament General de l’Institut del Teatre. Es creen la Comissió de Verificació, i la 
Comissió de selecció, aquesta darrera creada en el si del Consell d’Escola, en el 
cas de les escoles superiors, i nomenada per la Direcció General, en el cas de les 
escoles professionals. 

 

 Modificació del període del proper mandat, per tal d’anticipar una periodització més 
adient de cara als futurs (es passa d’una cronologia de mandat compresa entre l’1 
de setembre del primer any i el 31 d’agost del quart any, a un període comprès 
entre l’1 de juliol del primer any i el 30 de juny del quart any de mandat). 

 

 Reducció de les pròrrogues automàtiques de mandats. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“La Llei Orgànica 2/2006 d’Educació, de 3 de maig (d’ara endavant LOE), posteriorment 
modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre per a la millora de la qualitat 
educativa, regula tot el sistema educatiu espanyol, i per tant, l’ordenació dels ensenyaments 
artístics. Així mateix, estableix l’estructura dels centres docents públics i la seva composició. 
 
La nova redacció dels articles 133, 134.1, 135 i 136 de la LOE introdueix modificacions 
importants en el procediment de selecció de la direcció del centre públic i en el seu 
nomenament. Té un paper rellevant la selecció, que ha d’estar basada en els mèrits acadèmics 
i professionals acreditats per l’aspirant, en la valoració del projecte de direcció, en l’experiència 
i en la valoració positiva del treball previ desenvolupat com a càrrec directiu així com en la 
tasca docent realitzada com a professor o professora.  
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La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, en parlar de l’autonomia dels centres, 
explicita clarament l’exigència del lideratge educatiu que han d’exercir els equips directius dels 
centres, recalant en les capacitats i les competències professionals que cal desenvolupar per 
liderar un projecte pedagògic d’excel·lència. 
 
El decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, abasta els àmbits 
pedagògic i organitzatiu, i la gestió dels recursos humans i materials, i especifica al Títol 2 els 
aspectes relatius a la Direcció i l’autonomia organitzativa dels centres públics de Catalunya.  
 
 
La nova redacció del decret 155/2010, de 2 de novembre, regula la direcció dels centres 
educatius públics, la seva selecció, el nomenament, el cessament, el reconeixement, la 
formació, l’exercici i l’avaluació, així com el règim jurídic específic de la condició de directiu 
professional docent que ja anunciava la Llei 2/2006, d’Educació. Així mateix, la disposició 
addicional quarta torna a regular de forma ampliada el fet que correspon a cada ens local titular 
de centres públics concretar les funcions de la direcció d’aquests, establir les condicions i els 
procediments per a la seva selecció, el nomenament, la renovació, el cessament i el 
reconeixement de la direcció, així com determinar els efectes dels resultats de l’avaluació de la 
funció directiva, en el marc del que estableixen les lleis.  
 
L’Institut del Teatre, com a Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, n’és titular de les 
escoles públiques superiors d’art dramàtic i de dansa, de l’escola  superior de tècniques de les 
arts de l’espectacle i de l’escola d’estudis secundaris i de grau professional de dansa. 
 
Les nostres escoles, destinades totes elles als ensenyaments artístics, tenen una singularitat i 
unes característiques específiques no recollides de manera detallada a les citades normes 
legals més orientades a uns ensenyaments de tipus generalista.  
 
Podem partir d’entrada del fet que la tipologia del nostre professorat, com passa a la resta de 
centres d’ensenyaments artístics, és diversa: hi ha personal funcionari i personal laboral, i entre 
el personal d’aquesta última categoria poden ser empleats fixos o temporals, preveient alhora 
la figura del professorat col·laborador. Es preveu encara la col·laboració de professorat 
especialitzat i convidat, si escau. La figura del professorat convidat i especialitzat es d’especial 
rellevància donada la necessària interrelació entre el món professional i els processos 
d’ensenyament (aprenentatge dels estudiants). 
 
Aquest professorat que participa en un projecte educatiu i fa possible l’aprenentatge 
professional de l’alumnat, per la mateixa lògica, ha de poder implicar-se en la gestió i la direcció 
del centre, formant part, si cal, d’un equip directiu. 
 
La particular idiosincràsia dels ensenyaments impartits a l’Institut del Teatre, i la competència 
que, com a administració titular té atribuïda, va comportar que per decret de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona, de 17 de juliol de 2006, l’Organisme aprovés les bases reguladores 
generals per als processos selectius dels òrgans de govern dels seus centres docents. 
Posteriorment, per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 17 de febrer 
de 2012 (núm. Registre 150/2012), ratificat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en 
sessió ordinària, de data 4 d’abril de 2012, es va actualitzar el contingut de les bases 
reguladores esmentades. 
 
Actualment, revisant el contingut de les actuals bases, l’Institut del Teatre considera convenient 
deixar-les sense efecte i aprovar alhora i de manera separada,  unes noves bases, tant per a la 
selecció del Director o Directora de les Escoles Superiors com per a la selecció de les 
direccions de les Escoles Professionals i tot això amb l’objectiu d’introduir determinats aspectes 
en concordança amb el vigent Reglament General i amb els Estatuts de l’Institut del Teatre, així 
com amb la normativa vigent.  
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Vistes les potestats administratives d’organització i planificació atribuïdes a l’Institut del Teatre 
com a Organisme Autònom dotat de personalitat jurídica  pròpia, per al compliment de els 
seves finalitats i en l’àmbit competencial que li és propi, de conformitat amb el règim establert 
en els vigents estatus, aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona el 17 de  juny de 2004 i 
publicitat al BOPB núm. 192 d’11.8.2004. 
 
Vist el marc d’actuació dels diferents components de l’estructura organitzativa i acadèmica de 
l’Institut del Teatre i la regulació del seu funcionament i coordinació, establerta al Reglament 
General, esdevingut definitiu en data 10 de juliol de 2002 (BOPB núm. 183, d’1 d’agost). 
 
Atès que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre és l’òrgan competent per a l’aprovació 
d’aquestes Bases, d’acord amb el que disposa l’article 12 l) dels vigents Estatuts de 
l’Organisme. 
 
Vista la conformitat de la Gerència de l’Institut del Teatre. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE les bases reguladores que regeixen els processos de 
selecció, nomenament i cessament de director o directora dels centres docents de l’Institut del 
Teatre aprovades per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 17 de 
febrer de 2012 (núm. Registre 150/2012).  
 
Segon.- APROVAR les bases reguladores per als processos de selecció, nomenament i 
cessament de director o directora de les ESCOLES SUPERIORS de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre que s’adjunten com ANNEX I a aquest dictamen. 
 
Tercer.- APROVAR les bases reguladores per als processos de selecció, nomenament i 
cessament de director o directora de les ESCOLES PROFESSIONALS de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre que s’adjunten com ANNEX II a aquest dictamen. 
 
Quart.- DISPOSAR la publicació de les bases generals al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), al web, a la intranet i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre de la Plaça 
Margarida Xirgu s/n de Barcelona. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes 
que  es puguin derivar de les presents bases. 
 
Sisè.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).” 

 
 
10. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores del procés selectiu per 

a la selecció d’un màxim de 9 titulats/des de l’Institut del Teatre que han de 
formar part del procés formatiu “IT-TÈCNICA” per al curs 2016-17.  

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, Sra. Magda Puyo que explica 
l’assumpte. En la seva vessant de centre de formació inicial, l’ESTAE treballa en 
l’acompanyament en el procés d’incorporació a la vida activa dels estudiants que 
acaben d’obtenir la seva titulació.  
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Una de les eines que es revelen eficaces són els programes formatius que, fets en 
col·laboració amb el món de l’empresa, complementen els aprenentatges obtinguts al 
centre de formació i serveixen de passera per a la incorporació al món laboral. 
 
L’Institut del Teatre, recollint les peticions de l’ESTAE i en el marc de les seves 
finalitats, concretament per promocionar la inserció dels seus alumnes titulats en el 
món laboral i professional, proposa l’aprovació del projecte pedagògic “IT-TÈCNICA” i 
de les bases reguladores del procés selectiu dels estudiants que n’han de formar part.   
 
El projecte "IT-TÈCNICA" es basa en l’aplicació de les tècniques de simulació 
d’empresa en el centre de formació en combinació amb la realització de tallers pràctics 
en els que l’alumne s’integrarà en els equips tècnics que participen en les diverses 
activitats pedagògiques o culturals que s’organitzin a l’Institut del Teatre o serà acollit 
en pràctiques d’empresa. 
 
El projecte estarà conduït per un professional en actiu amb experiència en les tasques 
de gestió d’empreses de serveis de l’espectacle, amb la col·laboració d’altres docents 
especialitzats en les diverses àrees. 
 
Es comptarà amb una empresa del sector mentora que col·laborarà amb els docents. 
El paper de l’empresa mentora és acompanyar l’aprenentatge, aportar informació real 
de referència i fer un seguiment de l’evolució del projecte. L’empresa mentora 
participarà en el procés IT-TÉCNICA en el marc d’un conveni específic de 
col·laboració. La Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del Teatre pot 
actuar com a empresa mentora sense obtenir una retribució addicional per aquestes 
funcions. 
 
Per a l’edició 16-17, es comptarà amb la Unitat de Gestió d’Espais Escènics de la 
Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del Teatre com a empresa mentora, 
la qual, en qualsevol de les activitats que li son pròpies, podrà acollir als estudiants en 
la fase pràctica de la formació.  
 
Amb l’objectiu de seleccionar un màxim de 9 alumnes titulats de l’ESTAE que han de 
formar part del projecte “IT-TÈCNICA”, es proposa l’aprovació de les bases 
reguladores que regiran l’esmentat procés.  
 
Podran ser admesos com a graduats en pràctiques (fins a un màxim de dues places), 
els aspirants de l’ESTAE que tot i tenir els requisits de titulació i nivell tècnic per a ser 
admesos a IT-TÈCNICA, no tenen el perfil específic per accedir com a titulars del curs 
de major especialització. 
 
Les bases regulen els aspectes següents: 
 

 Continguts pedagògics i competencials del mòdul formatiu 

 Requisits dels aspirants 

 Procediment de sol·licitud 

 Procediment d’admissió 

 Composició de l’òrgan de selecció 

 Criteris de valoració 
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 Aspectes de gestió acadèmica (procediment d’inscripció, assegurança, ajuts, 
etc...) 

 
El cost econòmic del projecte preveu una despesa màxima de 30.959,55 € que 
s’imputarà al pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2017, condicionat a l’aprovació 
definitiva. 
 
Es preveu també la concessió de les beques als candidats resultants del procés 
selectiu, atenent als imports i conceptes següents: 
 

 L’alumne no abonarà cap import en concepte de matrícula 

 En consonància amb altres projectes de l’Institut del Teatre amb similars 
objectius i finalitats, es proposa una borsa d’ajut de 420,71 euros per estudiant. 

 
El Sr. Altayó es mostra disconforme amb l’assignació econòmica pel que fa a l’import 
de la beca, per tal com és precària. S’està instal·lant la precarització laboral en el 
sector cultural del país. Manifesta la seva abstenció en aquest punt. 
 
La Junta de Govern aprova, amb l’abstenció del Sr. Altayó, 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. 
 
Actualment, l’Institut del Teatre disposa de quatre escoles: l’Escola Superior d’Art Dramàtic 
(ESAD), el Conservatori Superior de Dansa (CSD), l’Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) i l’Escola Superior de Tècniques de 
l’Espectacle (ESTAE). 
 
Aquesta darrera escola, l’ESTAE, que va ser creada per la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre en data 15 de març de 1999, imparteix formació inicial en col·laboració amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya, mitjançant la Fundació Politècnica de Catalunya que té 
com a finalitat el foment i la promoció de les activitats de formació permanent dels professionals 
de les empreses, i dels sectors econòmics i socials.  
 
Actualment, l’ESTAE expedeix diplomes equivalents a un Cicle formatiu Superior de formació 
professional en les següents especialitats: 
 

 Tècniques de so 
 Luminotècnia 
 Maquinària Escènica 

 
En la seva vessant de centre de formació inicial, l’ESTAE treballa en l’acompanyament en el 
procés d’incorporació a la vida activa dels estudiants que acaben d’obtenir la seva titulació.  
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Una de les eines que es revelen eficaces són els programes formatius que, fets en 
col·laboració amb el món de l’empresa, complementen els aprenentatges obtinguts al centre de 
formació i serveixen de passera per a la incorporació al món laboral. 
 
L’Institut del Teatre, recollint les peticions de l’ESTAE i en el marc de les seves finalitats, 
concretament per promocionar la inserció dels seus alumnes titulats en el món laboral i 
professional, proposa l’aprovació del projecte pedagògic “IT-TÈCNICA” i de les bases 
reguladores del procés selectiu dels estudiants que n’han de formar part.   
 
El projecte "IT-TÈCNICA" es basa en l’aplicació de les tècniques de simulació  d’empresa en el 
centre de formació en combinació amb la realització de tallers pràctics en els que l’alumne 
s’integrarà en els equips tècnics que participen en les diverses activitats pedagògiques o 
culturals que s’organitzin a l’Institut del Teatre o serà acollit en pràctiques d’empresa. 
 
Es tracta d’un model de formació en competències basat en la realització real o simulada de les 
activitats (Aprendre mitjançant l’acció). El docent es constitueix com a tutor i acompanyant del 
procés d’aprenentatge de l’estudiant. 
 
L’objectiu és integrar en el si del centre de formació la realitat empresarial al mateix temps que 
s’exploren noves metodologies en el procés d’ensenyament – aprenentatge. 
 
La part de simulació requereix de la col·laboració de les altres escoles i unitats de l’Institut del 
Teatre i empreses amb les que s’establiran els protocols de participació i els rols pertinents 
segons el lloc que s’ocupi en cada activitat. 
 
El projecte estarà conduït per un professional en actiu amb experiència en les tasques de 
gestió d’empreses de serveis de l’espectacle, amb la col·laboració d’altres docents 
especialitzats en les diverses àrees. 
 
Es comptarà amb una empresa del sector mentora que col·laborarà amb els docents. El paper 
de l’empresa mentora és acompanyar l’aprenentatge, aportar informació real de referència i fer 
un seguiment de l’evolució del projecte. L’empresa mentora participarà en el procés IT-
TÉCNICA en el marc d’un conveni específic de col·laboració. La Secció de Recursos i Serveis 
Tècnics de l’IT pot actuar com a empresa mentora sense obtenir una retribució addicional per 
aquestes funcions. 
 
Per a l’edició 16-17, es comptarà amb la Unitat de Gestió d’Espais Escènics de la Secció de 
Recursos i Serveis Tècnics de l’IT com a empresa mentora, la qual, en qualsevol de les 
activitats que li son pròpies, podrà acollir als estudiants en la fase pràctica de la formació.  
 
Amb l’objectiu de seleccionar un màxim de 9 alumnes titulats de l’Escola Superior de les 
Tècniques de l’Espectacle (ESTAE) que han de formar part del projecte “IT-TÈCNICA”, es 
proposa l’aprovació de les bases reguladores que regiran l’esmentat procés.  
 
Excepcionalment, i en cas que restin places per adjudicar, podran ser admesos titulats externs 
dels Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional en les especialitats que es 
detallen a l’apartat de les bases reguladores “Requisits dels aspirants”.  
 
Podran ser admesos com a graduats en pràctiques (fins a un màxim de dues places), els 
aspirants de l’ESTAE que tot i tenir els requisits de titulació i nivell tècnic per a ser admesos a 
IT-TÈCNICA, no tenen el perfil específic per accedir com a titulars del curs de major 
especialització. La finalitat d’aquesta figura és millorar les competències professionals 
d’aquests graduats d’acord amb els objectius d’aprenentatge del curs. 
 
Vist que al projecte de pressupost de l’Institut del Teatre per a l’any 2017 existeix la previsió de 
dotar una aplicació pressupostària per fer front a les  despeses derivades d’aquest projecte. 
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Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Intervenció delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el projecte pedagògic IT-TÈCNICA que s’especifica tot seguit 
 
 
IT-TÈCNICA:  PROJECTE PEDAGÒGIC 
 
1. Unitat formativa 1:  L’empresa 
 
1.1 Objectiu general: 
 
Desenvolupar la competència associada a l’emprenedoria. 
 
1.2 Objectius específics d’aprenentatge: 
 

- Gestiona la creació d’una empresa de serveis en formats Cooperativa i SL i l’alta 
d’Autònoms 

- Gestiona els recursos financers relacionant-se amb clients, entitats bancàries. 
- Fa la gestió del personal: contractació, altes SS. 
- Efectua les liquidacions d’impostos 
- Efectua la comptabilitat de l’empresa 
- Estableix la organització interna de l’empresa en els àmbits funcional i jeràrquic 
- Realitza un pla de comunicació i marketing.  
- Crea un lloc web 
- Utilitza les eines d’ofimàtica 
- Es relaciona amb clients i proveïdors 
- Treballa en equip 
- Desenvolupa la iniciativa personal 

 
1.3 Continguts 
 

- Introducció a les relacions laborals 
- El contracte de treball. Les retribucions. La seguretat social. 
- Representació laboral. Convenis col·lectius 
- Treball per compte propi. Emprenedoria, constitució d’una empresa. El pla d’empresa. 

El finançament. 
- Marc legal per a la constitució d’una empresa de serveis a l’espectacle. 
- Comptabilitat. Fiscalitat. Compte de resultats. 
- Comunicació i Marketing. 

 
1.4 Hores lectives 
 
Presencials: 30 
Treball autònom: 20 
 
1.5 Docents 
 
Professionals en actiu 
Docents de l’ESTAE 
 
1.6 Instal·lacions i equipament: 
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Es disposarà un espai com a “seu central de l’empresa” a l’ESTAE, que reproduirà les 
necessitats reals d’una empresa (equips informàtics, llocs de treball, telèfon, sales de reunions 
etc.) 
 
Per a les activitats de simulació empresarial, els docents al càrrec, utilitzant el campus virtual i 
altres aplicatius de simulació empresarial, dotaran l’espai de funcionalitat real. 
 
2. Unitat formativa 2: Oficina Tècnica 
 
2.1 Objectiu general 
 
Desenvolupar la competència associada a la gestió de l’oficina tècnica en l’espectacle en viu i a 
la gestió de projectes en general. 
 
2.2 Objectius específics d’aprenentatge: 
 

- Planifica a partir de les demandes (artistes, clients) la prestació del servei tècnic 
requerit 

- Negocia amb el client / artista 
- Determina la viabilitat tècnica i econòmica del projecte tècnic. 
- Planifica un projecte. 
- Organitza la prestació del servei 
- Gestiona la logística 
- Treballa en equip 
- S’integra en equips més amplis  
- Cerca la informació necessària per al projecte 
- Aplica les tècniques de gestió de projectes 
- Utilitza programaris específics (gestió de magatzem, inventaris, planificació de 

projectes) 
- Es comunica amb eficàcia 
- Aplica criteris de prevenció de riscos laborals i seguretat del públic en la planificació i 

organització de les activitats  
- Integra la seguretat a totes les fases del treball 
- Valora la importància de la gestió de les competències dels equips humans 
- Valora la importància del manteniment com a garantia de seguretat davant l’accident i 

les pèrdues econòmiques 
- Aplica criteris de flexibilitat davant els imprevistos 
- Integra la necessitat de la correcta planificació de les tasques 
- Negocia els continguts de la fitxa tècnica amb assertivitat 

 
2.3 Continguts 
 

- El projecte tècnic de l’espectacle. Estudi de viabilitat. 
- Gestió per projectes: Desglossament de tasques. Recursos. equips tècnics i humans. 

Diagrames de Gantt. Programaris per a la gestió de projectes. 
- Els equips humans. Gestió de les competències 
- Els recursos tècnics. Equips i instal·lacions 
- El pla de manteniment. Manteniment normatiu, correctiu, predictiu i total. Programaris 

per a la gestió del manteniment. 
- “Riders” i fitxes tècniques. La fitxa tècnica de l’espectacle. 
- Documentació legal per al projecte tècnic 
- Obligacions i responsabilitats respecte de la seguretat: La seguretat del públic. El local 

de pública concurrència. Plans d’emergència. Plans d’autoprotecció. Comportament del 
públic davant les emergències. La prevenció de riscos laborals. Gestió de la prevenció. 

 
2.4 Hores lectives 
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Presencials: 45 
Treball autònom: 30 
 
2.5 Docents 
 
Professionals en actiu 
 
 
Docents de l’ESTAE 
 
2.6 Instal·lacions i equipament: 
 
Les de la Unitat formativa 1 
 
 
3. Unitat formativa 3: Serveis Tècnics 
 
3.1 Objectiu general 
 
Desenvolupar la competència associada a la pràctica de la tècnica al servei de l’espectacle 
integrant-se en equips multidisciplinaris. 
 
3.2 Objectius específics d’aprenentatge: 
 

- Participa en la realització pràctica dels espectacles 
- Realitza muntatges d’equips d’escenotècnia (segons especialitat) 
- S’integra en equips de treball tècnic i/o artístics 
- Serveix funció operant als equips tècnics 
- Desenvolupa la iniciativa personal en l’àmbit tècnic 
- Respecta els compromisos adquirits 
- Resol imprevistos 
- Aplica criteris de prevenció de riscos laborals i seguretat del públic en la realització de 

les activitats 
 
3.3 Continguts 
 
Treballs pràctics d’aplicació. Tallers. 
 
3.4 Hores lectives 
 
Treball tutoritzat: 45 
Treball autònom/tallers pràctics/FCT: (màx 520 h) 
 
L’horari de les activitats pràctiques seran les pròpies de l’activitat escènica, i poden incloure 
treballs en horaris nocturns i en festius. 
En les activitats d’FCT, els desplaçaments i dietes son a càrrec de l’estudiant sense que això 
impedeixi la seva assumpció total o parcial per l’empresa d’acollida. 
 
 
3.5 Docents 
 
Professionals en actiu 
Docents de l’ESTAE 
 
3.6 Instal·lacions i equipament: 
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Equipaments d’escenotècnia a l’IT. Espais de representació de l’IT. (Teatres, aules dedicades). 
Seus de teatres i empreses amb conveni de pràctiques. 
 
Segon.- APROVAR les bases reguladores que regiran el procés selectiu de 9 titulats/des de 
l’Institut del Teatre que han de formar part del procés pedagògic “IT-TÈCNICA”, i que 
s’especifiquen tot seguit: 
 
 
"BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ D’UN MÀXIM DE 
9 TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE HAN DE FORMAR PART DEL 
PROCÉS FORMATIU "IT-TÈCNICA".  (EDICIÓ 2016-17) 
 
 
Primera.- Objecte de les bases  
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la selecció d’un màxim de 9 
titulats/titulades de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l‘espectacle de l’Institut del 
Teatre en qualsevol de les seves especialitats per a formar part del procés formatiu anomenat 
"IT-TÈCNICA”.  
  
El nombre de titulats/titulades serà el que determinin les necessitats del projecte, fins a un 
màxim de 9 persones.  
 
El nombre mínim d’inscrits per a la realització del curs és de 5.  
 
Excepcionalment, i en cas que restin places per adjudicar, podran ser admesos titulats externs 
dels Cicles Formatius de Grau Superior en les especialitats que es detallen a la base segona. 
 
A més a més dels alumnes titulars, podran ser admesos graduats em pràctiques fins un màxim 
de dues places. 
 
 
Segona.-  Tipologia d’alumnes en el curs de major especialització  
 
Els alumnes tindran condició de: 
 

 Tècnic titular de l’ESTAE: alumne que ocupa una de les 9 places del curs i 
disposa de la titulació de l’ESTAE.  

 
 Tècnic titular extern: alumne que ocupa una de les 9 places del curs i disposa 

d’una titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior de formació professional. 
 

 Graduat en pràctiques: Aspirant de l’ESTAE que tot i tenir els requisits de 
titulació i nivell tècnic per a ser admès a IT-TÈCNICA, no té el perfil específic 
per accedir com a titular del curs de major especialització. 

 
 

Tercera.-  Requisits dels aspirants  
 
Tècnic titular de l’ESTAE 
 
Per prendre part en el procés selectiu, en la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, els/les aspirants han de complir les condicions següents:  
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a) Estar en possessió del Títol de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, en 
qualsevol de les seves especialitats. 

b) Haver-se titulat en qualsevol dels tres cursos anteriors al de la convocatòria 
c) No haver format part de projectes pedagògics de les mateixes característiques 

a resultes de convocatòries anteriors. 
d) Estar en possessió del títol de Tècnic Bàsic en PRL (30 h) i Certificat de 20 h 

de riscos específics a l’escenari o formació equivalent. 
 
Tècnic titular extern 
 
En cas que restin places per adjudicar, podran ser admesos els aspirants externs que acreditin 
haver obtingut, dins dels tres darrers cursos acadèmics, un dels següents títols de Cicle 
Formatiu de Grau Superior de Formació Professional: 
 
Títols LOGSE: Imatge, Realització d’audiovisuals i espectacles, So. Títols LOE: Il·luminació, 
captació i tractament d’imatge, Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles, So per a 
audiovisuals i espectacles. 
 
Graduat en pràctiques 
 
Podran ser admesos com a graduats en pràctiques (fins a un màxim de dues places), els 
aspirants de l’ESTAE que tot i tenir els requisits de titulació i nivell tècnic per a ser admesos a 
IT-TÈCNICA, no tenen el perfil específic per accedir com a titulars del curs de major 
especialització.  
 
 
Quarta.- Presentació de les sol·licituds  
 
Les persones que desitgin prendre part en la selecció hauran de presentar una sol·licitud tipus 
(annex II d’aquesta resolució) en el Registre General de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida 
Xirgu, s/n de Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) sens perjudici de poder fer-ho 
també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la normativa vigent. El termini per a la 
presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOBP). La 
presentació de la sol·licitud fora d’aquest termini comporta l’exclusió de l’aspirant.  
 
La sol·licitud ha de ser en model normalitzat per aquesta convocatòria que es lliurarà en el 
Registre General de l’Institut del Teatre i es podrà descarregar en el web de l’Organisme 
(www.institutdelteatre.cat).  
 
A la sol·licitud s’acompanyarà: 
 

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

b) Currículum Vitae del sol·licitant en paper. El currículum laboral s’ha d’acreditar 
amb contractes de treball, vida laboral i certificats de treball voluntari. 

c) Carta de motivació (breu exposició dels motius pels quals es vol cursar els 
estudis). Màxim 300 paraules. 

d) Els aspirants externs hauran d’aportar fotocòpia compulsada del títol de Cicle 
Formatiu de Grau Superior de Formació Professional o certificat del centre on 
s’han cursat els estudis. El Títol Superior en Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle de l’Institut del Teatre  

 
s’acreditarà d’ofici per la Secretaria Acadèmica General de l’Organisme.  
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En el cas que alguna de les sol·licituds tingués cap defecte esmenable, es comunicarà a la 
persona interessada, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a la seva esmena en 
el termini de deu dies.  
 
Els aspirants discapacitats han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les 
adequacions de temps i mitjans materials i específics que sol·liciten per a la realització del 
procés de selecció.  
Només es tindrà en compte aquelles sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació 
directa amb la prova a realitzar, prèvia acreditació mèdica; correspon a l’òrgan seleccionador 
resoldre sobre l’oportunitat i concreció de l’adaptació en funció de les circumstàncies 
específiques del procés de selecció. 
 
Cinquena.- Admissió d’aspirants 
  
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de l’Institut del 
Teatre dictarà una resolució en el termini màxim d’un mes per la qual es declararà aprovada la 
relació provisional de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s’exposarà al tauler 
d’anuncis de l’Institut del Teatre i es podrà consultar igualment al web. 
  
Es concedirà un termini per presentar esmenes i possibles reclamacions. Si no s’hi presenten 
esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional, sense que calgui la seva 
publicació. En cas d’estimar-se alguna reclamació, es publicarà l’esmena en els termes abans 
exposats, sens perjudici de notificar individualment les estimacions a les persones afectades.  
 
La Secretaria Acadèmica de l’ESTAE comunicarà als/les aspirants admesos els dies i hores en 
què tindrà lloc la prova de selecció. 
 
Sisena.- Òrgan seleccionador de candidatures 
 
L’òrgan seleccionador estarà integrat per:  
 

- Coordinador/a del projecte IT-TÈCNICA 

- Director/a de l’ESTAE o persona en qui delegui 

- Coordinador Acadèmic de l’IT o persona en qui delegui 

- Coordinadors d’especialitat de l’ESTAE 

- Representant del Serveis Tècnics (Teatres) de l’IT 

- Secretari/a Acadèmica de l’ESTAE que  actuarà com a Secretari/a de l’òrgan 
seleccionador.  

 
La designació de les persones que formin part d’aquest òrgan seleccionador es publicarà al 
tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
Aquest òrgan no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels 
seus membres.  
 
Aquest òrgan podrà comptar amb assessors externs sense vot. 
 

Setena.- Procés de selecció  
 
El procés de selecció dels candidats consistirà en 
 

- Avaluació del currículum formatiu 

- Avaluació del currículum professional 

- Avaluació de la carta de motivació 

- Entrevista personal 
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Vuitena.-  Criteris de valoració  
 
Els candidats que hagin complert les condicions que es determinen en aquestes bases 
s’ordenaran en tres llistes separades per especialitat (1.-Luminotècnia, 2.- Maquinària escènica 
i 3.- So) en el cas dels titulats de  l’ESTAE, i en tres llistes segons els títols de Cicle Formatius 
de Grau Superior de Formació Professional per als titulats externs (1.- Imatge + Il·luminació, 
captació i tractament d’imatge, 2.- So + So per a audiovisuals i espectacles; 3.- Realització 
d’audiovisuals i espectacles + Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles) 
 
L’ordre de prelació de cada llista s’obtindrà tenint en compte: 
 
1.- Puntuació obtinguda segons els criteris especificats a l’Annex I 
2.- En cas d’igualtat en la puntuació, prevaldrà el candidat que menys anys faci que ha obtingut 
la titulació requerida.. 
3.- Si persisteix la igualtat, prevaldrà la millor nota promig final del títol de Tècniques de les Arts 
de l’Espectacle o del CFGS corresponent. 
 
Seran seleccionats, d’entre els titulats de l’ESTAE, els tres primers de cada llista d’especialitat.  
 
En cas de no assolir el nombre total de vacants previstes per una especialitat amb els 
candidats presentats, l’òrgan podrà cobrir-la amb els d’altres especialitats, tenint en compte els 
mateixos criteris anteriorment  
 
 
establerts pel que fa a l’ordre de prelació o amb candidats externs a partir de l’ordre de prelació 
establert en el procés de selecció, escollint les especialitats que més convinguin per a l’equilibri 
d’especialitats presents en el grup d’alumnes resultant. 
 
En el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials es procedirà a l’adaptació curricular 
corresponent. En cap cas, aquesta adaptació podrà comportar la desaparició d’objectius 
d’aprenentatge o competències bàsiques del projecte pedagògic. 
 
 
Novena.- Llista de persones seleccionades  
 
Un cop finalitzat el procés de selecció, l’òrgan de selecció farà públic al tauler d’anuncis de 
l’Institut del Teatre, (Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona), al de la seu del centre del Vallès 
de l’institut del Teatre (Plaça Didó 1, Terrassa) i al web (www.institutdelteatre.cat) un informe 
amb la relació de les  persones seleccionades.  
 
L’òrgan seleccionador podrà proposar en aquest informe una llista d’aspirants que hagin 
superat el procés de selecció i que podrien formar part d’una llista de suplències per cobrir 
substitucions derivades de qualsevol incidència. Aquesta llista es farà emprant els mateixos 
criteris establerts a la clàusula setena. 
 
Contra la resolució administrativa de la selecció es podrà interposar recurs d’alçada davant la 
Presidència de l’Institut del Teatre en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 
  
En el supòsit de consultes realitzades per internet, i per tal de garantir el respecte i la 
confidencialitat de les dades dels/de aspirants en el marc del dret fonamental a 
l’autodeterminació informativa, resultant de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de Caràcter Personal, el número corresponent al registre d’entrada de la 
sol·licitud presentada en el Registre General de l’Institut del Teatre per tal de participar en 
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aquesta selecció, constituirà la referència per a cada aspirant als efectes de conèixer els 
resultats.  
 
 
Desena.- Inscripció al curs  
 
Les persones seleccionades hauran de realitzar la inscripció acadèmica al curs. La inscripció 
es formalitzarà a la Secretaria Acadèmica de l’ESTAE al Centre del Vallès de l’Institut del 
Teatre.   
 
La inscripció acadèmica es formalitzarà dins del període màxim de 7 dies posteriors a la 
publicació dels resultats del procés de selecció.  
 
El fet de no formalitzar la inscripció en el període indicat comportarà la renúncia a la 
participació del projecte formatiu.  
 
 
Onzena.- Assegurances, beques i ajuts 
 
Les persones que formin part en el projecte formatiu anomenat "IT-TÈCNICA" en la condició de 
titular de l’ESTAE o titular extern, seran becades durant aquesta fase i estaran sota la 
cobertura obligatòria a la Seguretat Social.   
 
L’import mensual de la beca s’estableix en 653,10 €, dels quals: 
 

- 420,71 Euros els percebrà l’estudiant en concepte d’ajut i s’abonaran a mes 
vençut que s’abonarà mitjançant transferència bancària. 

- 232,39 Euros corresponen a les despeses que representa per a  l’IT en 
concepte de realització de l’activitat formativa per alumne i mes, i per tant, és 
una aportació en espècie. 

 
A la percepció per part dels estudiants d’aquestes beques, a causa del seu caràcter de 
perfeccionament professional, se’ls aplicarà els requisits legals regulats en la normativa vigent. 
  
Qualsevol càrrega o impost que pogués generar la beca seria a càrrec del beneficiari.  
 
L’estudiant que participi en el projecte formatiu "IT-TÈCNICA" i decideixi abandonar-lo un cop 
iniciat el projecte, serà objecte de la instrucció d’un expedient per, si escau, fer la devolució de 
la totalitat de l’ajut atorgat.  
 
La durada de la beca serà de cinc mesos. 
 
Els graduats en pràctiques no percebran la beca corresponent al curs de major especialització 
IT-TÈCNICA.  
  
En cas de desplaçaments per motiu d’una actuació els alumnes titulars rebran un ajut a la 
manutenció de 15, 03€ al dia. 
 
 
Dotzena.- Obligacions dels participants  
 
Els participants es comprometen a una assistència del 100% en les activitats formatives 
teòriques i pràctiques del projecte.  
 



  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 

 

 33 

Tenint en compte que l’activitat de l’espectacle té lloc en franges horàries que són les pròpies 
del lleure (nit, festius, etc, ), es podrà convocar els estudiants en caps de setmana o festiu i en 
horari nocturn per tal d’assistir a espectacles o fet tallers i pràctiques amb públic.  
 
Els equips de protecció individual d’ús exclusiu personal (calçat de seguretat, vestuari...) son a 
càrrec del participant.  
 
 
Tretzena.- Cessió de drets de propietat intel·lectual i consentiment per a la captació de 
veu i imatge  
 
Els aspirants donen el seu consentiment per a la captació de la seva imatge i veu durant les 
activitats teòriques i pràctiques del curs, la fixació i emmagatzematge en suports o sistemes, i la 
comunicació en mitjans de difusió de les activitats realitzades a l’Institut del Teatre. 
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es faran sota el principi d’absència d’afany de lucre i 
amb la única finalitat de difondre les activitats que es porten a terme a l’Institut. 
  
L’Institut del Teatre no es fa responsable dels usos no autoritzats realitzats per terceres 
persones alienes a la institució, essent únicament responsables els autors dels mateixos.  
 
L’autorització té caràcter gratuït sense que en cap cas pugui donar lloc a reclamació de 
quantitats en concepte dels permisos concedits a l’Institut del Teatre per a la difusió i 
comunicació dels espectacles.  
 
Els aspirants d’aquesta convocatòria, per tant, han estat informats en relació a la normativa 
d’aplicació:  
 

 Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Real Decret 
Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril.  

 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.  

 Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter 
personal i reglament de desenvolupament aprovat per RD 1720/2007.  

 
 
Catorzena.- Incidències  
 
Aquestes bases, la seva convocatòria i els actes de tràmit que se’n derivin, si aquests últims 
decideixen directa o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de 
continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos 
legítims, d’acord amb la  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, poden ser objecte d’impugnació mitjançant la interposició de recurs 
d’alçada davant la Presidència de l’Institut del Teatre en el termini d’un mes, d’acord amb el 
que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 abans referida, a comptar des de 
l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
 
Els actes i les resolucions de l’òrgan de selecció s’han d’ajustar als criteris que la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
L’òrgan seleccionador actua sota la discrecionalitat tècnica que permeti un judici tècnic per 
seleccionar als titulats/titulades.  
 
L’òrgan seleccionador està facultat per resoldre els dubtes i les discrepàncies durant el 
desenvolupament d’aquest projecte. 
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ANNEX I A LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ 
D’UN MÀXIM DE 9 TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE HAN DE FORMAR 
PART DEL PROCÉS FORMATIU “IT-TÈCNICA 
 
 
 
CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ i ADMISSIÓ DELS PREINSCRITS AL PROCÉS FORMATIU 
"IT-TÈCNICA" 
 
 
El procediment de selecció s’estableix al document  “Bases reguladores del procés selectiu per 
a la selecció de nou titulats de l’Institut del Teatre que han de formar part del procés formatiu 
“IT-TÈCNICA” 
 
El procés de selecció dels candidats consisteix  en 
 

- Avaluació del currículum formatiu 
- Avaluació del currículum professional 
- Avaluació de la carta de motivació 
- Entrevista personal 

 
En els paràgrafs següents es desenvolupen els criteris i barems per a establir l’ordre de 
prelació del candidats. 
 
 
1.- Avaluació del currículum formatiu 
 
Només es valorarà les titulacions i cursos dels què s’acrediti certificació i hi consti el nombre 
d’hores, llevat de la titulació de l’ESTAE, que no cal aportar. 
 
 
1.1.- Nota mitjana de la titulació obtinguda a l’ESTAE 
 

Qualificació final Punts 

Aprovat  10 

Notable 20 

Excel·lent 30 

 
  
1.2.-  Altres formacions requisit (aspirants externs) 
 
Títol de formació Professional de Grau Superior requerit  per poder accedir al curs: 
 

Qualificació final Punts 

Aprovat  10 

Notable 20 

Excel·lent 30 
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1.3.-  Altres formacions  
 
Formació en matèries que formen la base de coneixements científics en què es fonamenten les 
assignatures tècniques dels estudis de Tècniques de les arts de l’espectacle i dels Cicles 
Formatius de Grau Superior requerits. (Electricitat, mecànica, electrònica, dibuix tècnic...)  
 
Formació en matèries diverses que complementen les del perfil professional del títol  (Cursos 
de Gestió, Prevenció de riscos laborals, ofimàtica, Cultura de l’espectacle, TIC...) 
 
Altres titulacions de l’Institut del Teatre. 
 
 

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  4 

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 6 

Cicle Superior FP (o equivalent) 8 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 10 

 
 
Es comptabilitzaran fins a un màxim de 15 punts 
S’exclouen les titulacions presentades com a requisit.  
Mòduls FP: part proporcional per nombre crèdits sobre la titulació completa. 
 
 
1.4.- Idiomes 
 
Cursos d’idiomes (altres no cooficials de l’estat) o acreditació del nivell d’un idioma 
 
 

Nivell Punts 

Bàsic 2  

Intermedi 3.5  

Superior 5  

 
 
Es comptabilitzaran fins a un màxim de 5 punts. 
 
 
2.- Avaluació del Currículum Laboral 
 
 
2.1.- Experiència en Arts Escèniques  
 
Es valorarà l’experiència professional en arts escèniques (teatre, dansa, ...), en música i en 
esdeveniments. 
  
S’exclouen les activitats de pràctiques d’empresa fetes durant la realització de formacions 
reglades o no reglades (incloses les formacions a l’Institut del Teatre) 
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Activitat Professional punts 

Per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores /set. 0.5 

Per mes treballat per contractes de 21 a 35 hores/set. 1 

Per cada programa aportat 1 

 
Es comptabilitzaran fins a un màxim de 10 punts  
 
 
2.2.- Altres experiències i/o activitats professionals, amateur, de lleure i voluntariat  
Es valorarà l’experiència en arts escèniques (teatre, dansa, ...), en música i en esdeveniments, 
en l’àmbit amateur (es requereix acreditació) i les activitats professionals relacionades amb les 
arts i la cultura no incloses a l’apartat 2.1. 
 
 

Altres activitats professionals o amateur punts 

Per mes de participació en l’activitat 0.5 

Per cada programa aportat 0.5 

 

Altres activitats de lleure i voluntariat punts 

Activitats relacionades amb les arts (excloses les arts 
escèniques) i el patrimoni cultural. 
Per mes de participació en l’activitat 

0.2 

Activitats de caire social  
Per mes de participació en l’activitat 

0.2 

Activitats esportives 
Per mes de participació en l’activitat 

0.2 

 
Es valorarà la participació assídua (més de 2 anys) a activitats de lleure i voluntariat (es 
requereix acreditació) 
 
Es comptabilitzaran fins a un màxim de 10 punts, suma dels dos àmbits. 
 
 
3.- Avaluació de la carta de motivació 
 
Es valoraran els ítems: 
 
 

Ítem 
Excel·lent 
(10 Punts) 

Bo 
(8 Punts) 

Insuficient 
(4 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Pertinència dels 
elements de 
justificació 

Expressen 
alta 
motivació i 
profund 
coneixement 
de l’entorn 
de les arts 
escèniques 

Expressen 
motivació i 
relatiu 
coneixement 
de l’entorn de 
les arts 
escèniques 

Expressen 
escassa 
motivació i 
relatiu 
coneixement 
de l’entorn 
de les arts 
escèniques 

No aporten 
informacions 
que justifiquen 
l’interès 
personal. No 
tenen relació 
amb les AAEE 
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Organització de les 
idees 

Expressa 
les idees 
amb evident 
coherència  i 
lògica  
Exposició 
estructurada 

Expressa les 
idees 
adequadament 

Expressa les 
idees de 
manera 
confosa i 
poc 
estructurada 

Confós, 
mancat de 
lògica 

Expressió formal Rica, amb 
incursions a 
l’argot 
professional 
d’AAEE 

Normal. 
Correcta en 
l’expressió 

Excessivam
ent 
col·loquial 

Inapropiat per 
a l’expressió 
en el context i 
finalitat 

Presentació Molt bona Bona Alguna  
errada en 
format o 
estructura 

Format 
inadequat a 
les finalitats 

 
El resultat s’expressarà sobre 10 punts. 
 
 
4.- Entrevista personal 
 
L’entrevista personal s’orientarà a complementar les informacions acadèmiques i professionals 
aportades pel candidat i relacionar-les en el seu conjunt amb les següents competències clau 
del perfil professional del títol. 
 
4.1.- Adequació al perfil resultant de la formació 
 
 

Ítem 
Excel·lent 
(10 Punts) 

Bo 
(8 Punts) 

Insuficient 
(4 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Motivació per 
les arts 
escèniques i 
treball en al 
àmbit artístic i 
artesà 

Expressa 
il·lusió i 
coneixement 
del context 
professional de 
les AAEES 

Mostra interès 
però desconeix 
el context 

Mostra interès 
però no pensa 
més enllà 

No mostra 
interès. Les 
AAEE no són 
la seva primera 
opció  

Autonomia, 
Iniciativa i  
emprenedoria 

Ha 
desenvolupat i 
liderat 
activitats o 
projectes en 
l’àmbit creatiu, 
o social o de 
l’emprenedoria 
Demostra tenir 
criteri propi i 
capacitat 
d’autocrítica 

Demostra tenir 
esperit 
emprenedor, 
criteri propi i 
capacitat 
d’autocrítica i  
Ha participat 
en projectes 
 

En el seu CV 
no destaca la 
participació o 
impuls de 
projectes 
personals 

Mancança 
manifesta de 
criteri propi. No 
expressa haver 
desenvolupat 
cap projecte 
personal 

Capacitat de 
treball en 
equip 

Expressa bon 
equilibri entre 
activitats 

Expressa bon 
equilibri entre 
activitats 

Dificultats en 
justificar  els 
valors de 

No expressa ni 
justifica la 
necessitat de 
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acadèmiques i 
les de 
participació i 
treball en equip 
del CV 
Ha liderat 
equips 

acadèmiques i 
les de 
participació i 
treball en equip 

l’equip en les 
activitats que 
declara 

treballen equip. 
No justifica 
l’absència 
d’altres  
activitats en el 
seu CV 

Maduresa  Segur de si 
mateix 
Confiança en 
la seva 
capacitat de 
superar el 
estudis. Coneix 
les seves 
mancances 

Segur de si 
mateix 
Confiança en 
la seva 
capacitat de 
superar el 
estudis.  

Insegur. 
Relaciona amb 
dificultat les 
seves 
mancances 
amb el procés 
formatiu que 
vol enfrontar 

Molt insegur. 
No relaciona 
adequadament 
les seves 
mancances 
amb el procés 
formatiu que 
vol enfrontar 

Gestió de 
l’estrès durant 
l’entrevista 

Tranquil·litat. 
Domini de sí 
mateix 

No mostra 
especial 
intranquil·litat. 
Senyals 
d’inquietud que 
no interfereixen 
en  l’entrevista 

Senyals 
inequívocs 
d’inquietud 
amb dificultats 
d’autocontrol 

L’excés de 
nerviosisme 
interfereix 
negativament 
en l’entrevista 

 
 
El resultat s’expressarà sobre 10 punts. 
 
 
4.2.- Comunicació Verbal 
 
 

Ítem 
Excel·lent 
(10 Punts) 

Bo 
(8 Punts) 

Insuficient 
(4 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Facilitat 
d’expressió 

Manté el 
discurs i  
alimenta el 
diàleg amb 
l’entrevistador 

Manté el 
discurs 

Expressió 
vacil·lant 
Pauses no 
justificades  

No invita a 
mantenir el 
diàleg. 
Interrupcions 

Claredat en 
l’articulació de les 
idees  

Expressa les 
idees amb 
evident 
coherència  i 
lògica  

Expressa les 
idees 
adequadament 

Expressa les 
idees de 
manera un 
tant confosa 

Confós, 
mancat de 
lògica 

Capacitat de 
síntesi  

Respostes 
clares, 
concises i 
informatives 

Respostes 
clares i 
informatives 

Les respostes 
s’estenen per 
altres 
aspectes 
annexes no 
rellevants 

Les respostes 
divaguen i no 
es 
corresponen a 
les preguntes 
formulades 

Escolta activa Escolta amb 
atenció i 

Escolta amb 
atenció i sense 

Escolta amb 
atenció, 

No mostra 
atenció a 
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sense 
interrompre. 
Fa signes 
d’haver entès 

interrompre 
 

interromp a 
l’entrevistador 

l’entrevistador, 
interromp a 
l’entrevistador 

Vocabulari Ric, amb 
incursions a 
l’argot 
professional 
d’AAEE 

Normal Excessivament 
col·loquial 

Inapropiat per 
a l’expressió 
en el context 
acadèmic 

 
El resultat s’expressarà sobre 10 punts. 
 
 
5. Valoració final 
 
 
Comprendrà la suma dels punts obtinguts en totes les etapes. 
 
Els candidats s’ordenaran per l’ordre de prelació resultant. En cas d’igualtat en la puntuació, 
prevaldrà el candidat que menys anys faci que ha obtingut la titulació requerida. Si persisteix la 
igualtat, prevaldrà la millor nota promig final del títol de Tècniques de les Arts de l’Espectacle o 
CFGS si n’és el cas. 
 

Concepte ítem % 

Currículum acadèmic 

Nota mitjana de la titulació 30 

Altres formacions  15 

Idiomes 5 

Currículum professional 

Experiència laboral en Arts Escèniques 10 

Altres experiències i/o activitats professionals, 
de lleure i voluntariat 

10 

Carta de Motivació Carta de Motivació 10 

Entrevista personal 
Adequació al perfil resultant de la formació 10 

Comunicació Verbal 10 
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ANNEX II A LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ 
D’UN MÀXIM DE 9 TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE HAN DE FORMAR 
PART DEL PROCÉS FORMATIU “IT-TÈCNICA 
 
Sol·licitud tipus per a les proves de selecció del procés formatiu IT-TÈCNICA  
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Tercer.- AUTORITZAR una despesa màxima de 30.959,55€ (TRENTA MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) que s’imputarà al pressupost 
de l’Institut del Teatre de l’any 2017, condicionat a l’aprovació definitiva, i amb el següent 
desglossament: 
 

Concepte Aplicació Orgànic Import 

Beques 481.05 99003 18.931,95€ 

Quota SS 160.01 99600 1.570,05€ 

Docència 131.00 99600 7.862,93€ 

Quota SS 160.00 99600 2.594,62€ 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2017 es 
consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu.  
 
Quart.- APROVAR la convocatòria per a l’inici del procés selectiu d’un màxim de 9 titulats/des 
de l’Institut del Teatre que han de formar part del procés pedagògic “IT-TÈCNICA”. 
 
Cinquè.- DISPOSAR que la publicació de la convocatòria i les bases reguladores del procés 
selectiu per a la selecció d’un màxim de 9 titulats/des de l’Institut del Teatre que han de formar 
part del procés pedagògic “IT-TÈCNICA” s’efectuï en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre, Plaça Didó 1, de Terrassa i a la 
pàgina web de l’Organisme. 
 
Sisè.- APROVAR la concessió de les beques als candidats resultants del procés selectiu, 
atenent als imports i conceptes següents: 
 

 L’alumne no abonarà cap import en concepte de matrícula 

 En consonància amb altres projectes de l’IT amb similars objectius i finalitats, es 
proposa una borsa d’ajut de  420,71 euros per estudiant. 

 
El cost de la docència per alumne s’obté de la divisió del cost total de la formació pel nombre 
de places: 
 

Concepte Import 
Núm. 
alumnes 

Import per 
alumne 

Import mensual  
alumne 

Cost docència 10.457,55 € 9 1.161,95 € 232,39 € 

 
S’atorga a cada estudiant seleccionat : 
 

 420,71 Euros mensuals en concepte d’ajut que s’abonaran a mes vençut 
durant els cinc mesos de l’activitat formativa, constituint un total de 2.103,55 
Euros per estudiant. 

 
 232,39€ Euros mensuals que corresponen a les despeses que representa per a 

l’IT en concepte de realització de l’activitat formativa per cada estudiant i mes, 
constituint un total de 1.161,95€ euros per estudiant.  

 
Setè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per a l’aprovació 
dels actes administratius que se’n derivin del procés selectiu d’un màxim de 9 titulats/des de 
l’Institut del Teatre que han de formar part del procés pedagògic “IT-TÈCNICA”, així com 
d’altres actuacions adients per portar-lo a terme.” 
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11. Dictamen que proposa aprovar la modificació parcial de plantilla i de la 
relació de llocs de Treball de l’Institut del Teatre.  

 
A instància de la gerència, la Presidenta informa que aquest punt es retira de l’ordre 
del dia. 
 
Deixa la sessió el Sr. Ciurana. 
 
 
12. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de control financer de 

l’Institut del Teatre.  
 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, el Sr. Roig. Explica que d’acord amb la base 
69.1 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2015 de l’Institut del Teatre, 
aquest Organisme Autònom adopta el model de fiscalització que adopti la pròpia 
Diputació, essent per aquest exercici el de la fiscalització prèvia limitada, la qual serà 
completada amb la realització del control financer mitjançant auditoria de regularitat. 
 
Les bases 69.3 i 81 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2015 de 
l’Institut del Teatre determinen també l’objecte, abast i finalitat d’aquest control 
financer. 
 
D’acord amb allò que preveuen els articles 219.3 i 220.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i la base 7 de les del pressupost de l’exercici 2015 
de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, procedeix donar compte a la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre dels informes de control financer, elaborats per la 
Intervenció. 
 
Els principals trets destacats per l’informe són: 
 
Juntament amb l’auditoria de comptes anuals, s’ha realitzat una auditoria del 
compliment de la legalitat en els àmbits del pressupost, el compte general, la 
contractació de béns i serveis, el personal i qualsevol altre àmbit de la gestió 
econòmico-administrativa de l’Institut del Teatre durant l'exercici finalitzat el 31 de 
desembre de 2015. 
 
Amb caràcter general, i segons informe dels auditors, la gestió en els àmbits del 
pressupost, el compte general, la contractació de béns i serveis, el personal i qualsevol 
altre àmbit econòmico-administratiu de l’Institut del Teatre, durant l'exercici finalitzat el 
31 de desembre de 2015, s'ha realitzat de forma generalitzada de conformitat amb la 
normativa aplicable.  
 
L’informe indica textualment que: “Excepte pels efectes de les qüestions descrites en 
l’apartat següent, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Institut del 
Teatre corresponent a l’any 2015, així com dels resultats, dels fluxos d’efectiu i de 
l’estat de liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual referenciat, de 
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera i amb la normativa 
pressupostària que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables en ell continguts.” 
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Els comentaris i recomanacions destacades per l’auditor han estat: 
 
IV.1 - L’epígraf “Creditors per operacions de gestió” del passiu del balanç de situació 
dels comptes anuals adjunts, reflecteix una provisió per pagues extres sobrevalorada 
en 711.704,56 €, com a conseqüència de la manca de reversió de la provisió dotada 
en l’exercici anterior. En conseqüència, el passiu corrent es troba sobrevalorat i el 
resultat econòmic patrimonial de l’exercici i el patrimoni net infravalorats en el 
mencionat import. 
 
IV.2 - L’epígraf “Ajustos per periodificació a curt termini” del passiu del balanç de 
situació dels comptes anuals adjunts, reflecteix una periodificació d’ingressos 
sobrevalorada en 379.748,61 €, com a conseqüència de la manca de reversió de la 
periodificació dotada en l’exercici anterior. En conseqüència, el passiu corrent es troba 
sobrevalorat i el resultat econòmic patrimonial de l’exercici i el patrimoni net 
infravalorats en el mencionat import. 
 
IV.3 - La Junta de Govern d’11 de novembre de 2015 va acordar abonar al seu 
personal la part restant de la paga extra de desembre de 2012 en la nòmina de gener 
de 2016. L’import abonat ascendeix a 287.344,11 €. Els comptes anuals de 2015 no 
reflecteixen cap provisió per aquest concepte, en conseqüència, el passiu corrent es 
troba infravalorat i el resultat econòmic patrimonial de l’exercici i el patrimoni net 
sobrevalorats en el mencionat import. 
 
IV.4 – A la Nota 3 de la memòria dels comptes anuals adjunts s’informa, per error, que 
aquests han estat presentats seguint la Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre, 
Model Normal de Comptabilitat Local, quan el marc d’informació financera que és 
d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2015 és la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, i 
que deroga la Ordre EHA/4041/2004. Així mateix, la memòria adjunta no inclou tota la 
informació requerida per la Ordre HAP/1781/2013 d’aplicació, bàsicament en relació 
als aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables, número mitjà 
d’empleats, immobilitzat, actius i passius financers. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’article 220 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL), regula la realització d’un 
control financer sobre el funcionament dels serveis de les entitats locals, els seus organismes 
autònoms i societats mercantils dependents. 
 
Així mateix, l’article 213 del TRLRHL estableix que les Entitats Locals exerciran les funcions de 
control intern respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les 
societats mercantils dependents, en les seves modalitats de funció interventora, funció de 
control financer, inclosa l’auditoria de comptes, i funció de control d’eficàcia.  
 
D’altra banda l’article 219 del TRLRHL, estableix que el control intern previ dels ens locals pot 
limitar-se a la revisió d’una sèrie d’extrems bàsics, si bé amb el condicionant que les despeses 
sotmeses a aquest control previ limitat han de ser objecte d’una altra fiscalització de caràcter 
ple, exercida amb posterioritat. 
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Vist que d’acord amb la base 69.1 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2015 de 
l’Institut del Teatre, aquest Organisme Autònom adopta el model de fiscalització que adopti la 
pròpia Diputació, essent per aquest exercici el de la fiscalització prèvia limitada, la qual serà 
completada amb la realització del control financer mitjançant auditoria de regularitat. 
 
Vistes, així mateix, les bases 69.3 i 81 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 
2015 de l’Institut del Teatre, on es determina l’objecte, abast i finalitat d’aquest control financer. 
 
Vist que d’acord amb allò que preveuen els articles 219.3 i 220.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i la base 7 de les del pressupost de l’exercici 2015 de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre, procedeix donar compte a la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre dels informes de control financer, elaborats per la Intervenció. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Gerència de l’Institut 
del Teatre proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent  
 

ACORD 
 
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de l’Informe Economicofinancer corresponent a 
l’exercici 2015 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre.” 

 
 
13. Dictamen que proposa informar favorablement l’avantprojecte del 

pressupost per l’any 2017 i donar trasllat al Consell General de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre. 

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

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

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

professional, la qualitat dels nostres alumnes i graduats. Potenciant la inserció 
laboral 

- Apropar-nos al món tecnològic que té una gran incidència en l’àmbit de l’espectacle 
i en els processos d’innovació 
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- Trobar noves formes de col·laboració formativa i artística amb l’entorn proper 
(districte) i el món local 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Variacions 2016/2017 sobre les previsions inicials d’ingressos: 
 
Capítol III            9,80% 
Capítol IV            1,07% 
Capítol V        - 30,96% 
Capítol VII 0,00% 
Capítol VIII         0,00% 
 
 
Atès que les Bases d’Execució corresponents a l’Institut del Teatre s’aproven conjuntament 
amb les Bases d’Execució de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist, en aquest sentit, el que disposa l’article 33.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, relativa a la competència del Ple de l’aprovació de la plantilla i la 
relació de llocs de treball. 
 
Vist l’article 26 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del Personal 
al Servei de les Entitats Locals on s’estableix que s’ha d’aprovar anualment la plantilla en la 
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mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost i que tant la plantilla com la relació de llocs de 
treball són documents que integren el pressupost (Annex III). 
 
Vist que d’acord amb l’article 164 del TRLRHL, el pressupost general de les entitats locals està 
integrat, entre d’altres, pels pressupostos dels organismes autònoms dependents d’aquestes. 
 
Vist l’article 19 c) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, relatiu a la competència de la Gerència 
d’elaborar, d’acord amb la Direcció General, els projectes de pressupost, liquidació i compte 
general, les propostes de plantilla i la relació i classificació de llocs de treball. 
 
Vist l’article 17 i) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, pel que fa a la competència de la 
Directora General de presentar, d’acord amb la Gerència, el projecte de pressupost a la Junta 
de Govern. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Direcció General, 
d'acord amb la Gerència, previ l’informe de la Intervenció delegada, proposa a la Junta de 
Govern l'adopció dels següents  
 

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

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

2017-20. 
 

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

 

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

 

4. Creació de l'Escola de Màsters i Postgraus:  
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• Nous Postgrau (amb perspectiva de convertir-se en màsters) 
• Guió i Interpretació a l'audiovisual (TV i Cinema), (curs 16-17) 
• Producció i Gestió en Arts Escèniques, (curs 2016-17) 
• Arts Escèniques Aplicades a la Salut i a la Comunitat, (curs 17-18) 
• Teatre en anglès, (curs 17-18) 
• Escena Digital, (curs 18-19) 

 

5. Adscripció dels estudis de les Escoles Superiors (ESAD, CSD) a la Universitat 
(curs 2016-17, 2017-18). 
 

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

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

 

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

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

 

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

a) Barcelona (2017) 

 Activitat districte Montjuïc-Sants. 

 Projecte teatre i dansa als barris (ICUB) 

 Dansa a les Escoles Tot Dansa (IMEB) 
 

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

 Seu Formació Professional Grau Superior (ESTAE-GSTA) 

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

 Seu IT-TEATRE 

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

c) Projecte Vic (2016-17-18) 

 Oferta artística gratuïta al teatre (treballs creatius de graduats)  

 Postgraus Educació i Moviment i Educació i Teatre. 

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

 

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

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

 



  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 

 

 49 

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

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

 

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

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

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

2019). 
 

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

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

 

4. Simulacres seus IT. 
 

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

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

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

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

• La devolució de rebuts implicarà per cadascun, un cost addicional de 40€, en 
concepte de devolució i despeses de gestió.” 

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

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

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

 
Els membres de la Junta de Govern van considerar favorablement la inclusió 
d’aquesta modificació a l’Ordenança de l’Institut del Teatre. 
 
 
15. Precs i preguntes 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el President de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el Secretari que 
en dóna fe.  
 
 
La Presidenta,     El Secretari delegat, 
 
 
 
 
Mercè Conesa Pagès     Francesc Bartoll Huerta 


