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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:  21 de desembre de 2016 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  12:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  14:15 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Vicepresident: 
 

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

Sr. Josep Altayó i Morral 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
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: 
 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
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S’excusen: 
 

Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
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 28 de 
novembre de 2016. 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 1415 al 
11523 de l’any 2016.  

3. Ratificar les resolucions de la Presidència:  Sense assumptes.  
4. Dictamen que proposa 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”.  

5. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de la contractació del “Servei auxiliar de serveis per a les seus de 
Barcelona i del centre territorial del Vallès de l’Institut del Teatre”.  

6. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes en entitats col·laboradores per al còmput de crèdits dels estudiants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona a l’Institut del Teatre.  

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

8. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria específica per atorgar una beca de col•laboració en l’àmbit de 
la Coordinació Acadèmica (servei de vestuari) de l’Institut del Teatre (BIT-03/16). 

9. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del 
Premi pel disseny de l’estand de l’Institut del Teatre al Saló de l’Ensenyament (edició 2017).  

10. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a la donació de vestuari d’època del Teatre Nacional de 
Catalunya a l’Institut del Teatre.  

11. Dictamen que proposa aprovar el preu públic del curs “El ball de parella com a conversa. La història a través 
del ball: del vals al twist”.  

12. Dictamen que proposa aprovar el preu públic del mòdul de Producció Tècnica dins el “Postgrau en Producció 
i Gestió d'Espectacles i d'Esdeveniments Culturals”. 

13. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la despesa derivada del curs “El Sigiloso Conjuro de lo 
Salvaje” en el marc de les activitats de les Aules Obertes de Disseny Escènic 2016-2017.  

14. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció d’un màxim de 12 
titulats/des de l’Institut del Teatre que han de formar part del procés formatiu “IT-TEATRE” i la seva 
convocatòria.  

15. Dictamen que proposa aprovar la modificació de 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. 

16. Dictamen que proposa donar compte de les modificacions del Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) del curs 
2016-17.  

17. Informe de la Direcció General / Gerència: 
18. Precs i preguntes 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
El Vicepresident, Sr. Puigcorbé, excusa l’assistència de 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 28 de novembre de 2016.  
 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 28 de novembre 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. 
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El President demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni emetre’s 
vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 28 de 
novembre 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 1415 al 1523 de l’any 2016. 
 
A indicació del President, el Gerent, Sr. Roig, es remet al llistat lliurat als membres de 
la Junta de Govern, conjuntament amb la convocatòria, relatiu a la relació de tots els 
decrets dictats des de la darrera sessió de la Junta de Govern, que són els registrats 
amb els números 1204 al 1414 corresponents a l’any 2016. 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
 
3. Ratificar les següents resolucions de la Presidència.  
 
No hi ha cap assumpte en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
4. Dictamen que proposa aprovar 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”. 

 
El President dóna la paraula al Gerent. El Sr. Roig explica que per acord de la Junta 
de Govern de data 20 de gener de 2009 es va adjudicar a l’empresa EUREST 
COLECTIVIDADES S.L. la contractació 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”,  per un cànon d’explotació mensual de 800,00€ IVA exclòs i l’IVA al 16% de 
128 €.  
 
En data 27 de gener de 2009 es va signar el contracte amb efectes 1 de febrer de 
2009, amb una durada de dos anys a comptar des de la seva formalització i amb 
possibilitat de pròrroga expressa per períodes biennals, sense que la durada de la 
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 24 anys. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 3 de febrer de 2009, es va aprovar la 
modificació en el sentit d’ampliar les prestacions incloses en l’objecte del contracte, 
incorporant al servei de menjador la prestació de servei de monitoratge. 
 
Per decret de la Gerència de data 18 de febrer de 2010 es va aprovar consignar el nou 
tipus de gravamen al preu base del cànon d’explotació mensual 801,60 € (IVA exclòs).  
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Per acord de la Junta de Govern de data 14 de desembre de 2010 es va aprovar la 
pròrroga del 27 de gener de 2011 al 26 de gener de 2013. 
 
Per decret de la Gerència de data 22 de febrer de 2011, es va acceptar amb efectes 1 
de març de 2011 l’actualització dels preus, d’acord amb la sol·licitud del contractista i 
d’acord amb el que estableix la clàusula corresponent. 
 
Per decret de la Gerència de data 31 de gener de 2011 es va aprovar l’actualització 
del cànon mensual d’explotació de la contractació de referència,  per un import 
mensual de 969,68 € (IVA inclòs) amb efectes de l’1 de febrer de 2011 fins al 31 de 
gener de 2012 
 
Per decret de la Gerència de data 17 de gener de 2012 es va acceptar, amb efectes 1 
de febrer de 2012, l’actualització dels preus dels serveis, d’acord amb la sol·licitud del 
contractista i d’acord amb el que estableix la clàusula corresponent. En el mateix 
decret es va aprovar l’actualització del cànon mensual d’explotació de la contractació. 
 
Per decret de la Gerència de data 28 de febrer de 2014 es va acceptar, amb efectes 1 
de març de 2014, l’actualització dels preus. En el mateix decret es va aprovar 
l’actualització del cànon mensual d’explotació, per un import del cànon mensual de 
1.042,28 € (IVA inclòs) amb efectes de l’1 de febrer de 2014 fins al 31 de gener  de 
2015. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2014 es va acceptar la 
subrogació d’EUREST CATALUNYA, SLU en els drets i obligacions de l’empresa 
EUREST COLECTIVIDADES S.L. 
 
Per decret d’urgència de la Presidència de data 23 de febrer de 2015, posteriorment 
ratificat per la Junta de Govern, de data 11 de març de 2015, es va aprovar la pròrroga 
de l’esmentada contractació del 27 de gener de 2015 al 26 de gener de 2017. 
 
En data 22 de gener de 2015 l’empresa EUREST CATALUNYA, SLU va sol·licitar una 
nova actualització de preus que es va concretar en una variació del -0,85% fixant, per 
tant, els nous preus amb efectes 1 de febrer de 2015, i així mateix l’aplicació de 
l’actualització del cànon mensual d’explotació. 
 
L’Institut del Teatre ha proposat la pròrroga de l’esmentat contracte i l’esmentada 
empresa ha manifestat la seva conformitat mitjançant compareixença efectuada el dia 
28 de novembre de 2016. 
 
D’acord amb el que s’estableix en la clàusula 1.23 dels plecs de clàusules 
administratives particulars, la revisió dels preus vinculats a l’esmentada contractació 
s’efectuarà “sempre a sol·licitud de l’adjudicatari i prèvia conformitat expressa de 
l’Institut del Teatre”, i que no s’ha rebut a data d’avui cap sol·licitud al respecte per part 
de l’empresa d’EUREST CATALUNYA, SLU, per tant, els preus aplicables seran els 
vigents des de l’1 de febrer de 2015.  
 
Es proposa aprovar la pròrroga de la contractació entre el 27 de gener de 2017 i el 26 
de gener de 2019, i aprovar l’aplicació del cànon mensual vigent a l’exercici 2016 de 
854,06 € (IVA exclòs) i un import d’IVA al 21% de 179,35€. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
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“Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 20 de gener de 2009 
es va adjudicar definitivament a l’empresa EUREST COLECTIVIDADES S.L. 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 l’empresa 
Eurest Colectividades S.L, amb NIF B-80267420, per un cànon d’explotació mensual de VUIT-
CENTS EUROS (800,00) IVA exclòs i l’IVA al 16% de 128 €, amb els següents preus unitaris:  
 

A) Per al servei de menjador escolar: 
 

Servei/producte 

Import 
preu 
unitari 
màxim IVA 
exclòs 

Tipus 
% IVA 

Import IVA 

Total 
import 
preu 
unitari 
màx IVA 
inclòs 

Menú tipus 5,60 € 7% 0,39 € 6’- € 

Menú vegetarià 5,60 € 7% 0,39 € 6’- € 

 
B) Per al servei de bar-restaurant: 
-Esmorzars: 

Servei/producte 

Import preu 
unitari màxim 
IVA exclòs 
 

Tipus 
% IVA 

Import 
IVA 

Total 
import 
preu 
unitari 
màxim IVA 
inclòs 

Entrepà gran + beguda + cafè 2,80 € 7% 0,20 3’- € 

Entrepà gran + beguda 2,24 € 7% 0,16 2,40 € 

Entrepà gran  1,68 € 7% 0,12 1,80 € 

Entrepà petit + beguda+ cafè 2,24 € 7% 0,16 2,40 € 

Entrepà petit + beguda 1,68 € 7% 0,12 1,80 € 

Entrepà petit  1,12 € 7% 0,08 1,20 € 

Cafè + pasta 1,40 € 7% 0,10 1,50 € 

 
-Dinars: 

Servei/producte 

Import preu 
unitari màxim 
IVA exclòs 
 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total 
import 
preu 
unitari 
màxim IVA 
inclòs 

2 plats + pa + postres o cafè + 
beguda 

4,67 € 7% 0,33 5’- € 

1 segon plat + pa + postres o 
cafè + beguda 

3,73 € 7% 0,26 4’- € 

Plat combinat 3,73 € 7% 0,26 4’- € 

Menú entrepà (entrepà gran 
fred/calent+beguda+café) 

2,80 € 7% 0,20 3’- € 
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-Begudes: 

Servei/producte 
Import preu 
unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total import 
preu unitari 
màx. IVA 
inclòs 

Aigua petita 0,56 € 7% 0,04 0,60 € 

Aigua gran (1½ l) 0,93 € 7% 0,07 1’- € 

Refrescs  0,93 € 7% 0,07 1’- € 

Sucs 0,93 € 7% 0,07 1’- € 

Cafè (normal/descafeïnat) 0,61 € 7% 0,04 0,65 € 

Cafè amb llet 0,75 € 7% 0,05 0,80 € 

Cafè amb gel 0,65 € 7% 0,05 0,70 € 

Tallat 0,70 € 7% 0,05 0,75 € 

Te i infusions 0,61 € 7% 0,04 0,65 € 

 
D’acord amb la seva oferta i les millores següents: 
 
Pel que fa al servei de bar-restaurant: 

- Postres casolans. 
- Menús “wellness”. 
- Jornades gastronòmiques. 
- Oferiment de màquines automàtiques de “vending”. 

Altres millores: 
- Cartelleria d’ambientació per al menjador. 
- Arxiu de menú per penjar a la pàgina web. 
- Xerrades de dietètica a les famílies sobre temes d’interès social, a petició de la 

Direcció de l’Escola. 
 
Atès que en data 27 de gener de 2009 es va signar el contracte de referència amb efectes 1 de 
febrer de 2009, amb una durada de dos anys a comptar des de la seva formalització i amb 
possibilitat de pròrroga expressa per períodes biennals, sense que la durada de la seva 
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de vint-i-quatre anys, d’acord amb la clàusula 
1.6 dels plecs de clàusules administratives particulars. En la clàusula 1.23 dels mateixos es 
preveia el següent: 
 
“ 1er) quan hagi transcorregut un any des de l‘adjudicació definitiva del contracte i s’hagi 
executat, com a mínim, el 20% del seu import, el cànon es revisarà anualment de conformitat 
amb l’Índex General de Preus al Consum elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística, prenent 
per base el mes corresponent a aquell en què acabi el termini de presentació d’ofertes” 
 
  2on)  quan hagi transcorregut un any de l’adjudicació definitiva del contracte i s’hagi executat, 
com a mínim, el 20% del seu import, els preus dels menús del servei de menjador de l’escola i 
els menús i altres prestacions del serveis de bar restaurant es revisaran anualment de 
conformitat amb l’IPC elaborat per l’INE, prenent per base el mes corresponent a aquell en què 
acabi el termini de presentació d’ofertes, i sempre a sol·licitud de l’adjudicatari i prèvia 
conformitat expressa de l’Institut del Teatre”. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 3 de febrer de 2009, es va aprovar la 
modificació de l’esmentat contracte, que va quedar formalitzada en data 1 d’abril de 2009 en 
l’addenda al contracte, en el sentit d’ampliar les prestacions incloses en l’objecte del contracte 
per necessitat de l’Administració, establint una nova modalitat en el servei de menjador, la de 
prestació de servei de monitoratge amb el següent preu unitari: 
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Servei/producte 

Import preu 
unitari 
màxim IVA 
exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total import 
preu unitari 
màx. IVA 
inclòs 

Servei de monitoratge 2,10 € 7% 0,15 2,25 € 

 
Vist que per decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 18 de gener de 2010, es va 
aprovar l’actualització dels preus vinculats a la contractació de referència, amb un increment de 
l’IPC del 0,2%, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula tercera, 1r.) del contracte, la qual 
cosa va suposar una actualització del preu del cànon d’explotació mensual en VUIT-CENTS 
UN EURO AMB SEIXANTA CÈNTIMS (801,60 €). 
 
Vist que per decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 18 de febrer de 2010 es va 
aprovar consignar el nou tipus de gravamen al preu base del cànon d’explotació mensual VUIT-
CENTS UN EURO AMB SEIXANTA CÈNTIMS (801,60 €) (IVA exclòs), el qual va ser aprovat 
per decret de la gerència de l’Institut del Teatre de data 18 de gener de 2010, d’acord amb el 
que preveu l’art.79 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2010, el qual modifica els art. 90 i 91 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, al preu 
base de l’actualització, de la següent manera: 
 

Preu base 
cànon 
(IVA exclòs) 

Tipus d’IVA Import IVA 
Preu cànon 
(IVA inclòs) 

Període d’aplicació 

801,60 € 16 % 128,26 € 929’86 € fins el 30 de juny de 2010 

801,60 € 18 % 144’29 € 945,89 € a partir de l’ 1 de juliol de 2010 

 
corresponent a 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”.  
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 14 de desembre de 
2010 es va aprovar la pròrroga de l’esmentada contractació del 27 de gener de 2011 al 26 de 
gener de 2013. 
 
Vist que per decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 22 de febrer de 2011, es va 
acceptar amb efectes 1 de març de 2011 l’actualització dels preus, d’acord amb la sol·licitud del 
contractista i d’acord amb el que estableix la clàusula 1.23 “revisió de preus” del plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen l’esmentada contractació, amb els següents 
preus unitaris:  
 

Servei/producte 
 
 

Import 
preu 
unitari 
màx IVA 
exclòs 

Nou 
Tipus IVA 

Import 
IVA 

Total 
import 
preu 
unitari 
màx.  
IVA 
inclòs 

Menjador escolar         

Menú tipus 5,75 8% 0,46 6,21 

Menú vegetarià 5,75 8% 0,46 6,21 
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Servei/producte 
 
 

Import 
preu 
unitari 
màx IVA 
exclòs 

Nou 
Tipus IVA 

Import 
IVA 

Total 
import 
preu 
unitari 
màx.  
IVA 
inclòs 

Servei de monitoratge 2,16 8% 0,17 2,33 

Bar- Restaurant: esmorzars         

Entrepà gran+ beguda + cafè 2,88 8% 0,23 3,11 

Entrepà gran + beguda 2,30 8% 0,18 2,49 

Entrepà gran  1,73 8% 0,14 1,86 

Entrepà petit + beguda+ cafè 2,30 8% 0,18 2,49 

Entrepà petit + beguda 1,73 8% 0,14 1,86 

Entrepà petit  1,15 8% 0,09 1,24 

Cafè + pasta 1,44 8% 0,12 1,55 

Bar- Restaurant: dinars         

2 plats + pa + postres o cafè + beguda 4,80 8% 0,38 5,18 

1 segon plat + pa + postres o cafè + 
beguda 

3,83 

8% 

0,31 4,14 

Plat combinat 3,83 8% 0,31 4,14 

Menú entrepà (entrepà gran 
fred/calent+beguda+cafè) 

2,88 

8% 

0,23 3,11 

Bar-Restaurant: begudes         

Aigua petita 0,58 8% 0,05 0,62 

Aigua gran (1½ l) 0,96 8% 0,08 1,03 

Refrescs  0,96 8% 0,08 1,03 

Sucs 0,96 8% 0,08 1,03 

Cafè (normal/descafeïnat) 0,63 8% 0,05 0,68 

Cafè amb llet 0,77 8% 0,06 0,83 

Cafè amb gel 0,67 8% 0,05 0,72 

Tallat 0,72 8% 0,06 0,78 

Te i infusions 0,63 8% 0,05 0,68 

 
Vist que per decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 31 de gener de 2011 es va 
aprovar l’actualització del cànon mensual d’explotació de la contractació de referència,  per un 
import mensual de NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 
(969,68€) (IVA inclòs) amb efectes de l’1 de febrer de 2011 fins al 31 de gener de 2012, 
desglossat de la següent manera: 
 
 
 

Preu base Tipus IVA  Import IVA Preu cànon mensual  
(IVA inclòs) 

821,76 18% 147,92 969,68 

 
Vist que per decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 17 de gener de 2012 es va 
acceptar, amb efectes 1 de febrer de 2012, l’actualització dels preus dels serveis inclosos en el 
contracte de referència, d’acord amb la sol·licitud del contractista i d’acord amb el que estableix 
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la clàusula 1.23 “revisió de preus” del plec de clàusules administratives particulars que regeixen 
l’esmentada contractació, amb els següents preus unitaris:  
 

Servei/producte 

Import 
preu 
unitari 
màx IVA 
exclòs 

Nou 
Tipus IVA 
  

Import IVA 

Total 
import 
preu 
unitari 
màx.  IVA 
inclòs 

Menjador escolar         

Menú tipus 5,87 8% 0,47 6,34 

Menú vegetarià 5,87 8% 0,47 6,34 

Servei de monitoratge 2,20 8% 0,18 2,38 

Bar- Restaurant: esmorzars         

Entrepà gran+ beguda + cafè 2,93 8% 0,23 3,17 

Entrepà gran + beguda 2,35 8% 0,19 2,54 

Entrepà gran  1,76 8% 0,14 1,90 

Entrepà petit + beguda+ cafè 2,35 8% 0,19 2,54 

Entrepà petit + beguda 1,76 8% 0,14 1,90 

Entrepà petit  1,17 8% 0,09 1,27 

Cafè + pasta 1,47 8% 0,12 1,58 

Bar- Restaurant: dinars         

2 plats + pa + postres o cafè + beguda 4,89 8% 0,39 5,29 

1 segon plat + pa + postres o cafè + 
beguda 

3,91 8% 0,31 4,22 

Plat combinat 3,91 8% 0,31 4,22 

Menú entrepà (entrepà gran 
fred/calent+beguda+cafè) 

2,93 8% 0,23 3,17 

Bar-Restaurant: begudes         

Aigua petita 0,59 8% 0,05 0,63 

Aigua gran (1½ l) 0,97 8% 0,08 1,05 

Refrescs  0,97 8% 0,08 1,05 

Sucs 0,97 8% 0,08 1,05 

Cafè (normal/descafeïnat) 0,64 8% 0,05 0,69 

Cafè amb llet 0,79 8% 0,06 0,85 

Cafè amb gel 0,68 8% 0,05 0,74 

Tallat 0,73 8% 0,06 0,79 

Te i infusions 0,64 8% 0,05 0,69 

 
Vist que en el mateix decret es va aprovar l’actualització del cànon mensual d’explotació 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 
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de l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i de Bar- Restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del 
Teatre”, d’acord amb el que estableix la clàusula 1.23 “revisió de preus” del plec de clàusules 
administratives particulars que regula l’esmentada contractació, i en consideració dels fets 
exposats, s’actualitza la revisió de preus per un import del cànon mensual de NOU-CENTS 
VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (989,46€) (IVA inclòs) amb efectes 
de l’1 de febrer de 2012 fins al 31 de gener de 2013, desglossat de la següent manera: 
 

Preu base Tipus IVA Import IVA 
Preu cànon mensual 
(IVA inclòs) 

838,52 18% 150,93 989,46 

 
Vist que per decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 28 de febrer de 2014 (Decret 
136/14) es va acceptar, amb efectes 1 de març de 2014, l’actualització dels preus 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 del Bar – Restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”, 
adjudicat a l’empresa EUREST COLECTIVIDADES SL, d’acord amb la sol·licitud del 
contractista i d’acord amb el que estableix la clàusula 1.23 “revisió de preus” del plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen l’esmentada contractació, amb els següents 
preus unitaris:  
 

Servei/producte 

Import 
preu 
unitari 
màx IVA 
exclòs 

Nou 
Tipus IVA 
  

Import IVA 

Total 
import 
preu 
unitari 
màx.  IVA 
inclòs 

Menjador escolar         

Menú tipus 6,03 10% 0,60 6,63 

Menú vegetarià 6,03 10% 0,60 6,63 

Servei de monitoratge 2,26 10% 0,23 2,49 

Bar- Restaurant: esmorzars         

Entrepà gran+ beguda + cafè 3,01 10% 0,30 3,32 

Entrepà gran + beguda 2,41 10% 0,24 2,65 

Entrepà gran  1,81 10% 0,18 1,99 

Entrepà petit + beguda+ cafè 2,41 10% 0,24 2,65 

Entrepà petit + beguda 1,81 10% 0,18 1,99 

Entrepà petit  1,21 10% 0,12 1,33 

Cafè + pasta 1,51 10% 0,15 1,66 

Bar- Restaurant: dinars         

2 plats + pa + postres o cafè + beguda 5,03 10% 0,50 5,53 

1 segon plat + pa + postres o cafè + 
beguda 

4,02 10% 0,40 4,42 

Plat combinat 4,02 10% 0,40 4,42 

Menú entrepà (entrepà gran 
fred/calent+beguda+cafè) 

3,01 10% 0,30 3,32 

Bar-Restaurant: begudes         

Aigua petita 0,60 10% 0,06 0,66 

Aigua gran (1½ l) 1,00 10% 0,10 1,10 
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Servei/producte 

Import 
preu 
unitari 
màx IVA 
exclòs 

Nou 
Tipus IVA 
  

Import IVA 

Total 
import 
preu 
unitari 
màx.  IVA 
inclòs 

Refrescs  1,00 10% 0,10 1,10 

Sucs 1,00 10% 0,10 1,10 

Cafè (normal/descafeïnat) 0,66 10% 0,07 0,72 

Cafè amb llet 0,81 10% 0,08 0,89 

Cafè amb gel 0,70 10% 0,07 0,77 

Tallat 0,75 10% 0,08 0,83 

Te i infusions 0,66 10% 0,07 0,72 

 
Vist que en el mateix decret (Decret 136/14) es va aprovar l’actualització del cànon mensual 
d’explotació 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” adjudicat a l’empresa Eurest Colectividades S.L, d’acord amb el que 
estableix la clàusula 1.23 “revisió de preus” del plec de clàusules administratives particulars 
que regula l’esmentada contractació, i en consideració dels fets exposats, s’actualitza la revisió 
de preus per un import del cànon mensual de MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT 
CÈNTIMS (1.042,28€) (IVA inclòs) amb efectes de l’1 de febrer de 2014 fins al 31 de gener  de 
2015, desglossat de la següent manera: 
 
 

Preu base Tipus IVA  Import IVA Preu cànon mensual  
(IVA inclòs) 

861,38€ 21% 180,90€ 1.042,28€ 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 30 d’abril de 2014 es 
va acceptar la subrogació d’EUREST CATALUNYA, SLU amb NIF B-58062027 en els drets i 
obligacions de l’empresa EUREST COLECTIVIDADES S.L. 
 
Vist que 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 data 
11 de març de 2015, es va aprovar la pròrroga de l’esmentada contractació del 27 de gener de 
2015 al 26 de gener de 2017. 
 
Vist que en data 22 de gener de 2015 l’empresa EUREST CATALUNYA, SLU va sol·licitar una 
nova actualització de preus de la contractació de referència que es va concretar en una variació 
del -0,85% fixant, per tant, els nous preus amb efectes 1 de febrer de 2015 de la següent 
manera: 
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Servei/producte 

Import 
preu 
unitari 
màx IVA 
exclòs 

Nou 
Tipus IVA 

Import IVA 

Total 
import 
preu 
unitari 
màx.  IVA 
inclòs 

Menjador escolar         

Menú tipus 5,98 10% 0,60 6,58 

Menú vegetarià 5,98 10% 0,60 6,58 

Servei de monitoratge 2,24 10% 0,22 2,47 

Bar- Restaurant: esmorzars         

Entrepà gran+ beguda + cafè 2,99 10% 0,30 3,29 

Entrepà gran + beguda 2,39 10% 0,24 2,63 

Entrepà gran  1,79 10% 0,18 1,97 

Entrepà petit + beguda+ cafè 2,39 10% 0,24 2,63 

Entrepà petit + beguda 1,79 10% 0,18 1,97 

Entrepà petit  1,20 10% 0,12 1,32 

Cafè + pasta 1,49 10% 0,15 1,64 

Bar- Restaurant: dinars         

2 plats + pa + postres o cafè + beguda 4,99 10% 0,50 5,48 

1 segon plat + pa + postres o cafè + 
beguda 

3,98 10% 0,40 4,38 

Plat combinat 3,98 10% 0,40 4,38 

Menú entrepà (entrepà gran 
fred/calent+beguda+cafè) 

2,99 10% 0,30 3,29 

Bar-Restaurant: begudes         

Aigua petita 0,60 10% 0,06 0,66 

Aigua gran (1½ l) 0,99 10% 0,10 1,09 

Refrescs  0,99 10% 0,10 1,09 

Sucs 0,99 10% 0,10 1,09 

Cafè (normal/descafeïnat) 0,65 10% 0,07 0,72 

Cafè amb llet 0,80 10% 0,08 0,88 

Cafè amb gel 0,69 10% 0,07 0,76 

Tallat 0,75 10% 0,07 0,82 

Te i infusions 0,65 10% 0,07 0,72 

 
Així mateix, l’aplicació de l’actualització al cànon mensual d’explotació de la referida 
contractació d’acord amb el que estableix la clàusula 1.23 “revisió de preus” del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que regula l’esmentada contractació, es va fixar en MIL 
TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (1.033,42€) (IVA inclòs) 
desglossat de la següent manera: 
 

Preu base Tipus IVA  Import IVA Preu cànon mensual  
(IVA inclòs) 

854,06 21% 179,35 1.033,42 

 
Atès l’informe de la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del Teatre, de 
data 11 de novembre de 2016, mitjançant el qual informa favorablement la pròrroga de 
l’esmentat contracte, en la part final del qual especifica literalment el següent: 
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“(...)Considerant que persisteixen les necessitats que van motivar la contractació, que els preus 
del contracte formalment vigent s’adeqüen a les prestacions actuals del mercat i que s’han 
complert els requisits establerts en la legislació vigent en el sentit que el servei es presta a 
satisfacció de l’entitat contractant, s’informa favorablement de la pròrroga del contracte, del 27 
de gener de 2017 al 26 de gener de 2019”. 
 
Atès que l’Institut del Teatre ha proposat la pròrroga de l’esmentat contracte a d’EUREST 
CATALUNYA, SLU adjudicatària del contracte, i que l’esmentada empresa ha manifestat la 
seva conformitat mitjançant compareixença efectuada el dia 28 de novembre de 2016. 
 
Atès que, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 1.23 dels plecs de clàusules 
administratives particulars, la revisió dels preus vinculats a l’esmentada contractació s’efectuarà 
“sempre a sol·licitud de l’adjudicatari i prèvia conformitat expressa de l’Institut del Teatre”, i que 
no s’ha rebut a data d’avui cap sol·licitud al respecte per part de l’empresa d’EUREST 
CATALUNYA, SLU, per tant, els preus aplicables seran els vigents des de l’1 de febrer de 
2015.  
 
Atès l’article 12.a.2) dels estatuts de l’Institut del Teatre, que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar i adjudicar els expedients de contractació de serveis de més de 
60.101 €. 
 
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 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”, durant el període comprés entre el 27 de gener 
de 2017 i el 26 de gener de 2019, adjudicat a d’EUREST CATALUNYA, SLU, amb NIF B-
58062027.  
 
Segon.- APROVAR l’aplicació del cànon mensual vigent a l’exercici 2016 de VUIT-CENTS 
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS (854,06€) (IVA exclòs) i un import d’IVA al 
21% de 179,35€, així com els següents preus unitaris:  
 

Servei/producte 

Import 
preu 
unitari 
màx IVA 
exclòs 

Nou 
Tipus IVA 

Import IVA 

Total 
import 
preu 
unitari 
màx.  IVA 
inclòs 

Menjador escolar         

Menú tipus 5,98 10% 0,60 6,58 

Menú vegetarià 5,98 10% 0,60 6,58 

Servei de monitoratge 2,24 10% 0,22 2,47 

Bar- Restaurant: esmorzars         

Entrepà gran+ beguda + cafè 2,99 10% 0,30 3,29 

Entrepà gran + beguda 2,39 10% 0,24 2,63 

Entrepà gran  1,79 10% 0,18 1,97 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


14 
 

Entrepà petit + beguda+ cafè 2,39 10% 0,24 2,63 

Entrepà petit + beguda 1,79 10% 0,18 1,97 

Entrepà petit  1,20 10% 0,12 1,32 

Cafè + pasta 1,49 10% 0,15 1,64 

Bar- Restaurant: dinars         

2 plats + pa + postres o cafè + beguda 4,99 10% 0,50 5,48 

1 segon plat + pa + postres o cafè + 
beguda 

3,98 10% 0,40 4,38 

Plat combinat 3,98 10% 0,40 4,38 

Menú entrepà (entrepà gran 
fred/calent+beguda+cafè) 

2,99 10% 0,30 3,29 

Bar-Restaurant: begudes         

Aigua petita 0,60 10% 0,06 0,66 

Aigua gran (1½ l) 0,99 10% 0,10 1,09 

Refrescs  0,99 10% 0,10 1,09 

Sucs 0,99 10% 0,10 1,09 

Cafè (normal/descafeïnat) 0,65 10% 0,07 0,72 

Cafè amb llet 0,80 10% 0,08 0,88 

Cafè amb gel 0,69 10% 0,07 0,76 

Tallat 0,75 10% 0,07 0,82 

Te i infusions 0,65 10% 0,07 0,72 

 
Tot això fins que l’empresa adjudicatària no sol·liciti l’actualització d’aquests preus, moment en 
el qual, una vegada acceptada expressament per l’Institut del Teatre, s’aplicaran els preus 
actualitzats d’acord amb el que estableix la clàusula 1.23) del Plec de clàusules administratives 
particulars que regulen aquest contracte. 
 
Tercer.- APLICAR l’ingrés corresponent al cànon de la referida contractació amb càrrec a 
l’aplicació 99.000/550.00 del pressupost d’ingressos dels exercicis 2017, 2018 i 2019 de 
l’Institut del Teatre.  
 
Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa estimativa plurianual per import de CENT 
SEIXANTA MIL EUROS (160.000,00€), IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, que es farà 
efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 227.11/ 990.02 del pressupost dels exercicis 
2017, 2018 i 2019 de l’Institut del Teatre, segons el desglossament següent: 
 
 

Exercici pressupostari Despesa estimativa (IVA inclòs) 

2017 73.500,00 € 

2018 80.000,00 € 

2019 6.500,00 € 

 
Aquesta despesa resta supeditada a la condició suspensiva que en els pressupostos de 2017, 
2018 i 2019 es consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu, tot 
d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes 
administratius necessaris que es puguin derivar d’aquesta pròrroga.  
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a EUREST CATALUNYA, SLU.” 
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5. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de la contractació del “Servei 

auxiliar de serveis per a les seus de Barcelona i del centre territorial del 
Vallès de l’Institut del Teatre” 

 
El President dóna la paraula al Gerent. El Sr. Roig explica que per decret de la 
Presidència de data 20 de desembre de 2013, posteriorment ratificat per acord de la 
Junta de Govern en data 12 de febrer de 2014, es va adjudicar el contracte per al 
“Servei auxiliar de serveis per a les seus de Barcelona i del centre territorial del Vallès 
de l’Institut del Teatre” a l’empresa DISWORK SL, amb efectes 1 de febrer de 2014 i 
per un import biennal de 178.406,40 € (IVA exclòs), més el corresponent IVA al 21% 
que ascendeix a la quantitat de 37.465,34 €. 
 
En data 23 de gener de 2014 es va signar el contracte amb efectes d’1 de febrer de 
2014, amb una durada de 2 anys a comptar des de la seva formalització i amb 
possibilitat de pròrroga expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les 
pròrrogues, pugui excedir de 4 anys. 
 
Per decret de la Gerència de data 30 de juliol de 2015 es va aprovar l’actualització 
segons l’Índex de Preus al Consum (IPC) de l’esmentat contracte, restant el seu preu 
per un import anual de 88.217,45 € (IVA exclòs), més 18.525,66 € en concepte d’IVA 
al 21%, per al període comprès entre l’1 de febrer de 2015 i el 31 de gener del 2016. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 16 de desembre de 2015 es va aprovar la 
pròrroga per 1 any de la contractació, durant el període comprés entre l’1 de febrer de 
2016 i el 31 de gener de 2017. 
 
Per decret de la Gerència de data 16 de febrer de 2016 es va aprovar l’actualització 
segons l’Índex de Preus al Consum (IPC) de l’esmentat contracte, restant el seu preu 
per un import anual de 88.020,29 € (IVA exclòs), més 18.484,26 € en concepte d’IVA 
al 21%, per al període comprès entre l’1 de febrer de 2016 i el 31 de gener del 2017. 
 
L’Institut del Teatre ha proposat la pròrroga d’1 any i l’esmentada empresa ha 
manifestat la seva conformitat mitjançant compareixença efectuada el dia 1 de 
desembre de 2016. 
 
Es proposa doncs aprovar  la pròrroga per un 1 any de la contractació durant el 
període comprés entre l’1 de febrer de 2017 i el 31 de gener de 2018, per un import de 
88.020,29 € (IVA exclòs), més el corresponent IVA al 21% que representa un import de 
18.484,26 €. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist que per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 20 de desembre de 
2013, posteriorment ratificat per acord de la Junta de Govern de l’Organisme de data 12 de 
febrer de 2014, es va adjudicar el contracte per al “Servei auxiliar de serveis per a les seus de 
Barcelona i del centre territorial del Vallès de l’Institut del Teatre” a l’empresa DISWORK SL, 
amb NIF B-63225254, amb efectes 1 de febrer de 2014 i per un import biennal de CENT 
SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(178.406,40€) (IVA exclòs), més el corresponent IVA al 21% que ascendeix a la quantitat de 
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TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS (37.465,34 €), d’acord amb la seva oferta i pels imports següents: 
 

 Per la part fixa: 
 

Serveis d’auxiliar periòdics  
Import biennal  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import biennal 
IVA inclòs 

Part fixa 156.326,40 € 32.828,54 € 189,154,94 €   

 
 

 Per la part variable, fins a un màxim biennal de 22.080,00 €, més 4.636,80€ en 
concepte del 21 % d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

 

Serveis puntuals d’auxiliar 
Preu unitari   
(IVA exclòs 

% IVA 
21 

Total Preu unitari, 
IVA inclòs 

Hora diürna 7,01 € 1,47 € 8,48 € 

Hora nocturna 8,21 € 1,72 € 9,93 € 

 
S’estableix una bossa de 100 hores biennals per a serveis puntuals. 
 
Atès que en data 23 de gener de 2014 es va signar el contracte de referència amb efectes d’1 
de febrer de 2014, amb una durada de dos (2) anys a comptar des de la seva formalització i 
amb possibilitat de pròrroga expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les 
pròrrogues, pugui excedir de quatre (4) anys, d’acord amb la clàusula 1.6 dels plecs de 
clàusules administratives particulars.  
 
Vist que per decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 30 de juliol de 2015 es va 
aprovar l’actualització segons l’Índex de Preus al Consum (IPC) de l’esmentat contracte, restant 
el seu preu per un import anual de VUITANTA-VUIT MIL DOS- CENTS DISSET EUROS AMB 
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (88.217,45€) (IVA exclòs), més DIVUIT MIL CINC-CENTS VINT-
I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (18.525,66€) en concepte d’IVA al 21%, per al 
període comprès entre l’1 de febrer de 2015 i el 31 de gener del 2016, tenint en compte el 
següent desglossament: 
 

 Per la part fixa: 
 

Serveis d’auxiliar periòdics  
Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 6.441,62 € 1.352,74 € 7.794,36 €   

 

 Per la part variable, fins a un import màxim anual de 10.918,01 € (IVA exclòs), més 
2.292,78 € en concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

 

Serveis puntuals d’auxiliar 
Preu unitari   
(IVA exclòs 

% IVA 
21 

Total Preu unitari, 
IVA inclòs 

Hora diürna 6,93 € 1,46 € 8,39 € 

Hora nocturna 8,12 € 1,71 € 9,82 € 

 
S’estableix una bossa de 100 hores biennals per a serveis puntuals. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària, de data 16 
de desembre de 2015 (núm. registre 192/2015) , es va aprovar la pròrroga per un (1) any de la 
contractació del “Servei auxiliar de serveis per a les seus de Barcelona i del centre territorial del 
Vallès de l’Institut del Teatre”, durant el període comprés entre l’1 de febrer de 2016 i el 31 
de gener de 2017, adjudicat a l’empresa DISWORK SL. 
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Vist que per decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 16 de febrer de 2016 (Núm. 
registre 207/2016) es va aprovar l’actualització segons l’Índex de Preus al Consum (IPC) de 
l’esmentat contracte, restant el seu preu per un import anual de 88.020,29€ (IVA exclòs), més 
18.484,26€ en concepte d’IVA al 21%, per al període comprès entre l’1 de febrer de 2016 i 
el 31 de gener del 2017, tenint en compte el següent desglossament: 
 

 Per la part fixa: 

Serveis d’auxiliar periòdics  
Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 6.425,19 € 1.349,29 € 7.774,48 €   

 

 Per la part variable, fins a un import màxim anual de 10.918,01 € (IVA exclòs), més 
2.292,78 € en concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

 

Serveis puntuals d’auxiliar 
Preu unitari   
(IVA exclòs 

% IVA 
21 

Total Preu unitari, 
IVA inclòs 

Hora diürna 6,91 € 1,45 € 8,36 € 

Hora nocturna 8,10 € 1,70 € 9,80 € 

 
Vist l’informe de la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del Teatre, de 
data 29 de novembre de 2016 mitjançant el qual informa favorablement la pròrroga d’un (1) any 
de l’esmentat contracte, en la part final del qual especifica literalment el següent: 
 
“(...)Considerant que persisteixen les necessitats que van motivar la contractació, que els preus 
del contracte formalment vigent s’adeqüen a les prestacions actuals del mercat i que s’han 
complert els requisits establerts en la legislació vigent en el sentit que el servei es presta a 
satisfacció de l’entitat contractant, s’informa favorablement la pròrroga del contracte, des 
de l’1 de febrer de 2017 i fins al 31 de gener de 2018”. 
 
Atès que l’Institut del Teatre ha proposat la pròrroga d’un (1) any de l’esmentat contracte a 
DISWORK SL, adjudicatària del contracte, i que l’esmentada empresa ha manifestat la seva 
conformitat mitjançant compareixença efectuada el dia 1 de desembre de 2016. 
 
D’acord amb l’article 12.a.2) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre, correspon a la Junta 
de Govern de l’Institut del Teatre aprovar i adjudicar els expedients de contractació, els imports 
dels quals no ultrapassin la xifra de 6.000.000 EUR i siguin superiors a 60.101 EUR en els 
contractes de serveis, entre d’altres. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Interventora 
Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR  la pròrroga per un (1) any de la contractació del “Servei auxiliar de 
serveis per a les seus de Barcelona i del centre territorial del Vallès de l’Institut del Teatre”, 
durant el període comprés entre l’1 de febrer de 2017 i el 31 de gener de 2018, adjudicat a 
l’empresa DISWORK SL, amb NIF B-63225254, per un import de VUITANTA-VUIT MIL VINT 
EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (88.020,29€) (IVA exclòs), més el corresponent IVA al 
21% que representa un import de DIVUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS 
AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (18.484,26€) tenint en compte el següent desglossament: 
 

 Per la part fixa: 
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Serveis d’auxiliar periòdics  
Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 6.425,19 € 1.349,29 € 7.774,48 €   

 

 Per la part variable, fins a un import màxim anual de 10.918,01 € (IVA exclòs), més 
2.292,78 € en concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

 

Serveis puntuals d’auxiliar 
Preu unitari   
(IVA exclòs 

% IVA 
21 

Total Preu unitari, 
IVA inclòs 

Hora diürna 6,91 € 1,45 € 8,36 € 

Hora nocturna 8,10 € 1,70 € 9,80 € 

 
S’estableix una bossa de 100 hores biennals per a serveis puntuals. 
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa màxima corresponent a CENT SIS MIL CINC-CENTS 
QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (106.504,55€), IVA inclòs, derivada 
d’aquesta contractació, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 227.01/99020 del 
pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis següents: 
  

Exercici Import (IVA inclòs) 

2017 97.629,17 € 

2018 8.875,38 € 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2017 i 
2018 se’n consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu, tot d’acord 
amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes 
administratius necessaris que es puguin derivar d’aquesta pròrroga.  
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa DISWORK SL.” 

 
 
6. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de cooperació educativa per 

a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats 
col·laboradores per al còmput de crèdits dels estudiants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona a l’Institut del Teatre. 

 
El President dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo. La 
Universitat Autònoma de Barcelona és una institució de dret públic, amb personalitat i 
patrimoni propi, que, d’acord amb la Constitució i la legislació vigent, gaudeix i actua 
en règim d’autonomia presentant el servei públic de l’ensenyament superior mitjançant 
la docència, la recerca i l’estudi.  
 
La regulació de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris 
s’estableix en el Real Decret 592/2014, d’11 de juliol, i en aquest sentit l’UAB 
formalitza, d’una banda, convenis marc de cooperació educativa de pràctiques 
acadèmiques externes en entitats col·laboradores per al còmput de crèdits amb 
empreses, institucions i entitats públiques i privades per regularitzar les esmentades 
pràctiques i, de l’altra, acords específics amb els alumnes seleccionats.  
 
L’EESA/CPD ha manifestat l’interès en acollir alumnes de la UAB, en concret, de la 
Facultat de Ciències de l’Educació, considerant que les singularitat de l’Escola (escola 
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integrada que engloba els estudis artístics i ESO) fa que sigui interessant per a la 
formació de futurs professionals de la docència. 
 
Com a conseqüència d’aquests antecedents, es proposa la formalització d’un conveni 
marc de cooperació educativa i els acords específics que se’n derivin.   
 
L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sota les quals s’han de 
desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que estudiants de la UAB han de 
dur a terme per a la seva formació en l’entitat col·laboradora. Les pràctiques han 
d’anar encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de 
proporcionar-li una formació completa i integral.  
 
L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el 
projecte formatiu que es detalla en el conveni específic que se signa amb l’estudiant, 
en el qual s’inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar. El 
nombre d'hores total de l’estada de pràctiques externes és de 200 h., de conformitat 
amb el pla d’estudis. 
Les parts, juntament amb l’estudiant, han de signar un conveni específic que forma 
part inseparable d’aquest conveni marc, pel qual es regula el projecte formatiu de les 
pràctiques, així com la durada i el règim de realització. 
 
L’entitat col·laboradora es compromet a designar una persona tutora que s’encarregui 
de vetllar per la formació de l'estudiant i de fixar el pla de treball segons el projecte 
formatiu. L’entitat col·laboradora es compromet a informar l’estudiant de l’organització i 
el funcionament de l’entitat i de la normativa d’interès, especialment la relativa a 
seguretat i riscos laborals.  
 
La persona tutora designada per l’entitat col·laboradora s’ha de coordinar amb la 
persona tutora interna designada per la Universitat segons el procediment establert, i 
ha d’emetre un informe final per a valorar l’estada de pràctiques de l’estudiant 
 
L'estudiant es compromet a incorporar-se a l’entitat col·laboradora en la data 
acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l’entitat 
col·laboradora, així com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per a 
aconseguir el desenvolupament de l’estada de pràctiques.  
Així mateix, l’estudiant es compromet a tractar amb absoluta confidencialitat la 
informació interna de l’entitat col·laboradora on ha de desenvolupar l’estada de 
pràctiques i a guardar secret professional sobre les seves activitats, tant durant 
l’estada com un cop l’hagi finalitzat.  
 
Un cop finalitzada l’estada de pràctiques, l'estudiant ha d’elaborar una memòria final, 
segons el model establert per la Universitat, de conformitat amb el que s’estableixi en 
cada conveni específic.  
 
La realització de l’estada de pràctiques no suposa l'assumpció per a les parts 
d'obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document, i en cap 
cas no implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l’entitat col·laboradora 
 
En la data de signatura del conveni específic l’estudiant acredita que té subscrita una 
pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.  
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Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una durada 
màxima de quatre anys. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària 
per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de 
difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, 
mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les 
seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i 
suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
D’altra banda, la Universitat Autònoma de Barcelona (d’ara endavant UAB) és una institució de 
dret públic, amb personalitat i patrimoni propi, que, d’acord amb la Constitució i la legislació 
vigent, gaudeix i actua en règim d’autonomia presentant el servei públic de l’ensenyament 
superior mitjançant la docència, la recerca i l’estudi.  
 
Atès que la regulació de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris es 
regulen en el Real Decret 592/2014, d’11 de juliol, i en aquest sentit l’UAB formalitza, d’una 
banda, convenis marc de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes en entitats 
col·laboradores per al còmput de crèdits amb empreses, institucions i entitats públiques i 
privades per regularitzar les esmentades pràctiques i, de l’altra,  acords específics amb els 
alumnes seleccionats.  
 
Vist que l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic EESA/CPD de l’Institut del Teatre ha 
manifestat l’interès en acollir alumnes de la UAB, en concret, de la Facultat de Ciències de 
l’Educació, considerant que les singularitat de l’Escola (escola integrada que engloba els 
estudis artístics i ESO) fa que sigui interessant per a la formació de futurs professionals de la 
docència. 
 
Com a conseqüència d’aquests antecedents, es proposa la formalització d’un conveni marc de 
cooperació educativa i els acords específics que se’n derivin, la minuta dels quals s’adjunta al 
present dictamen.  
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de 
la Junta de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o 
privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre aprovat en sessió ordinària de 
data 20 d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16), i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) de data 27 d’abril de 2016, es va delegar parcialment a favor de la Direcció 
General de l’Institut del Teatre l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 
50.000€, reservant-se la competència per a l’aprovació de convenis marc o protocols 
generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
 
Vistes les Bases 69.2) i 71.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre 
per a l’exercici 2016, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de 
l’Organisme que no comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes 
a fiscalització prèvia. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció 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 
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Primer.- APROVAR el conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits dels estudiants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona en l’Institut del Teatre, a la vista del que estableix el Reial 
Decret 592/2014, d’11 de juliol,  d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
“CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES PEL 
CÒMPUT DE CRÈDITS 
 
 
REUNITS 
 
 
D'una part, la senyora Margarita Arboix Arzó, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), amb NIF Q0818002H, amb domicili a campus universitari, s/n, 08193 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), en ús de les facultats atribuïdes per l’article 75, lletra m) dels 
Estatuts de la UAB, les quals exerceix en virtut del seu nomenament com a rectora d’aquesta 
universitat pel Decret de la Generalitat de Catalunya 260/2016, de 31 de maig, i en el seu nom, 
segons la resolució de 7 de juliol de 2016, per la qual s’autoritza la subscripció de convenis de 
cooperació educativa amb empreses i altres institucions per a la realització de pràctiques 
externes pel còmput de crèdits, el  senyor Joaquín Gairín Sallán, degà de la Facultat de 
Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
D’altra part, el/la senyor/a (.....................................................................), com a (....................), 
en nom i representació de l’entitat col·laboradora (......................................................), 
domiciliada a (................................) de (......................) codi postal (..........), amb NIF 
(.....................). i telèfon .............................. 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i 
 
MANIFESTEN 
 
Que vista la necessitat de regular el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes 
dels estudiants universitaris i de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 592/2014, d’11 
de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, 
les parts subscriuen aquest document i 
 
ACORDEN 
 
Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sota les quals s’han de 
desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que estudiants de la UAB han de dur a 
terme per a la seva formació en l’entitat col·laboradora. Les pràctiques han d’anar encaminades 
a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació 
completa i integral.  
 
Segon. L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el 
projecte formatiu que es detalla en el conveni específic que se signa amb l’estudiant, en el qual 
s’inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.  
 
Les parts, juntament amb l’estudiant, han de signar un conveni específic que forma part 
inseparable d’aquest conveni marc, pel qual es regula el projecte formatiu de les pràctiques, 
així com la durada i el règim de realització. 
 
Tercer. El calendari i l’horari previstos per a la realització de les pràctiques són compatibles 
amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l’estudiant a la 
Universitat.  
En qualsevol cas, l’estudiant té dret al règim de permisos següent: 

a. Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L’estudiant té permís tot el dia en què té lloc 
l’examen. 
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b. Per  tutoria. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria. 
c. Per presentació de treballs acadèmics. L’estudiant té permís les hores indispensables 

per a la presentació dels treballs acadèmics. 
d. Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de la 

Universitat. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la celebració de les 
sessions i per a participar en els processos electorals que corresponguin. 

e. Per visita mèdica. L’estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita 
mèdica. 

f. Per altres supòsits aprovats conjuntament per l’entitat col·laboradora i la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  

 
L’estudiant ha d’informar l’entitat col·laboradora amb prou antelació d’aquelles absències que 
siguin previsibles i n’ha de presentar els justificants corresponents.  
 
Les hores de pràctiques que no s’hagin pogut dur a terme a causa d’un permís poden 
comportar una ampliació de la data d’acabament de l’estada de pràctiques equivalent al temps 
gaudit al permís, sempre que l’ampliació es comuniqui amb anterioritat a la finalització del 
període inicialment pactat amb la UAB. 
 
Quart. L’entitat col·laboradora es compromet a designar una persona tutora que s’encarregui 
de vetllar per la formació de l'estudiant i de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu. 
L’entitat col·laboradora es compromet a informar l’estudiant de l’organització i el funcionament 
de l’entitat i de la normativa d’interès, especialment la relativa a seguretat i riscos laborals.  
Així mateix, l’entitat col·laboradora es compromet a tractar les dades de l’estudiant d’acord amb 
la normativa reguladora de les dades de caràcter personal i a facilitar a l’estudiant les dades 
necessàries per tal que pugui exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 
 
Cinquè. La persona tutora designada per l’entitat col·laboradora s’ha de coordinar amb la 
persona tutora interna designada per la Universitat segons el procediment establert. 
 
La persona tutora designada per l’entitat col·laboradora ha d’emetre un informe final per a 
valorar l’estada de pràctiques de l’estudiant. Aquest informe s’ha de lliurar a la Universitat 
Autònoma de Barcelona en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de finalització 
de l’estada de pràctiques i s’ha d’ajustar al model d’informe disponible a la web de la Universitat  
(http://www.uab.cat/ciencies-educacio --> PRACTICUM --> Altres: Informes d’avaluació). 
 
En el cas que la persona tutora interna de la Universitat i la persona tutora designada per 
l’entitat col·laboradora acordin la necessitat d’un informe intermedi, la persona tutora designada 
per l’entitat col·laboradora l’ha d’omplir d’acord amb el model disponible a la web de la 
Universitat i l’ha de lliurar a la Universitat Autònoma de Barcelona en el termini de 15 dies a 
comptar des de la superació de la meitat del temps d’estada de pràctiques de l’estudiant. 
 
El reconeixement de la tasca de la persona designada com a tutora externa per part de la 
Universitat Autònoma de Barcelona es realitzarà conforme el que disposa la normativa que 
regula el personal col·laborador docent. 
 
Les dades personals de la persona designada com a tutor o tutora de l’entitat col·laboradora 
formen part d’un fitxer de la UAB, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de l’objecte 
d’aquest conveni i fer el seguiment de l’evolució dels estudiants. De conformitat amb la 
legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les persones 
designades com a tutores poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
davant la Secretaria General de la Universitat Autònoma de Barcelona, edifici del Rectorat del 
campus de Bellaterra de la UAB. 
 
Sisè. L'estudiant es compromet a incorporar-se a l’entitat col·laboradora en la data acordada, a 
complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l’entitat col·laboradora, així 
com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per a aconseguir el 
desenvolupament de l’estada de pràctiques.  

http://www.uab.cat/ciencies-educacio
http://www.uab.es/servlet/Satellite/practicum/informes-d-avaluacio-1284099977053.html
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Així mateix, l’estudiant es compromet a tractar amb absoluta confidencialitat la informació 
interna de l’entitat col·laboradora on ha de desenvolupar l’estada de pràctiques i a guardar 
secret professional sobre les seves activitats, tant durant l’estada com un cop l’hagi finalitzat.  
 
Setè. Un cop finalitzada l’estada de pràctiques, l'estudiant ha d’elaborar una memòria final, 
segons el model establert per la Universitat, de conformitat amb el que s’estableixi en cada 
conveni específic.  
 
Si la persona tutora interna de la Universitat i la persona tutora designada per l’entitat 
col·laboradora acorden la necessitat que l’estudiant elabori un informe intermedi, l’estudiant ha 
d’elaborar i lliurar l’informe intermedi a la UAB de conformitat amb el que s’estipuli al conveni 
específic.  
 
Així mateix, l’entitat col·laboradora es compromet a facilitar a l’estudiant un informe en el que 
consti on ha dut a terme l’estada de pràctiques amb menció expressa de l’activitat 
desenvolupada, la durada i seu el rendiment. 
 
Vuitè. La realització de l’estada de pràctiques no suposa l'assumpció per a les parts 
d'obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document, i en cap cas no 
implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l’entitat col·laboradora, tal com 
s’estableix a l’article 2 del R.D. 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris. 
 
Novè. En la data de signatura del conveni específic l’estudiant acredita que té subscrita una 
pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.  
 
Desè. L’incompliment dels termes establerts en el present conveni marc, als annexos, als 
convenis específics que se subscriguin a la seva empara i/o a les disposicions legalment 
aplicables, s’ha de comunicar a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona amb una antelació mínima d’una setmana, amb la voluntat de rescindir 
anticipadament el present conveni.  
Així mateix, la Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si detecta que alguna de 
les parts incompleix els acords establerts en aquest conveni marc i/o en els convenis específics 
que se subscriguin a la seva empara així com a la normativa aplicable. 
 
Onzè. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una durada 
màxima de quatre anys. 
 
Les causes de resolució d’aquest conveni són les previstes en aquest conveni marc i en el 
conveni específic subscrit a l’empara d’aquest, així com les previstes a la legislació aplicable.  
 
Dotzè. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l’aplicació, la interpretació o l’execució 
d’aquest conveni marc, així com dels convenis específics que se subscriguin a la seva empara, 
s’ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al 
seu propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona. 
 
Tretzè. La UAB i l’entitat col·laboradora poden fer difusió pública de la subscripció d’aquest 
conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de col·laboració establerta 
entre les parts. 
 
I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per duplicat, al lloc i en la data 
assenyalats. 
 
CONDICIONS ANNEXES AL PROJECTE FORMATIU PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN CENTRES FORMADORS/ENTITATS 
COL·LABORADORES PEL CÒMPUT DE CRÈDITS 
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Aquest document és un annex que desenvolupa les estipulacions bàsiques del Conveni de 
col·laboració educativa signat entre la UAB i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, en data de 30 de juliol de 2013 i forma, a tots els efectes legals, part integrant del 
seu contingut. 
 
Les parts reconeixen tenir les condicions necessàries per a la signatura d’aquest document 
d’acord amb la normativa següent:  
 

 El Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes del estudiants universitaris. 

 L’Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat pel Reial Decret 1791/2010 de 30 de 
desembre. 

 La normativa de pràctiques acadèmiques externes, aprovada pel Consell de 
Govern de la UAB, el 10 de desembre de 2014 

 
Aquest documents poden consultar-se al web de la facultat: http://www.uab.cat/ciencies-
educacio/practicum 
 
Per la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona..  
 
El  Senyor Joaquín Gairín Sallán degà de la Facultat de Ciències de l’Educació en nom i 
representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb NIF Q0818002H, amb domicili a 
Campus Universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), per delegació de la rectora 
segons la resolució de 7 de juliol de 2016. 
 
Dades del centre formador/entitat col·laboradora on es realitzaran les pràctiques (a 
emplenar pel centre). 
 

Nom del centre:    Codi de centre:  

Adreça Telèfon:  

Codi postal: Població  

Adreça electrònica del centre: 

Nom i cognoms del tutor/a de pràctiques: 

DNI:  Adreça electrònica del tutor/a: 

 
Dades de l’estudiant de pràctiques. 
Cognoms i nom xxxxxxx amb DNI/passaport número xxxxx, estudiant del xxxxxxx. 
 
Mitjançant la signatura d’aquest document les parts declaren, expressament, conèixer, acceptar 
el contingut del projecte formatiu i realitzar les pràctiques externes amb les condicions 
següents:  
 
Primer.  
1. La durada del Pràcticum s'estableix segons el  calendari següent:   
Període intensiu (dates) 
2. El nombre dels crèdits que obtindrà l’estudiant per la seva estada al centre de pràctiques 
serà el què estableix al pla d’estudis corresponent.  
3. El nombre d'hores total de l’estada de pràctiques externes és de 200h, de conformitat amb el 
pla d’estudis. 
4. L’estada de pràctiques té lloc a l’escola/institució indicada en aquest acord. 
5. L’estudiant desenvoluparà aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte 
formatiu en el qual s’inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar. 
6. L’estudiant ha d’informar a l’escola amb prou antelació d’aquelles absències que siguin 
previsibles i ha de presentar els justificants corresponents. 
 

http://www.uab.cat/ciencies-educacio/practicum
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Les hores de pràctiques que no s’hagin pogut fer a causa d’un permís poden comportar una 
ampliació de la data d’acabament de l’estada de pràctiques equivalent al temps no realitzat, 
sempre que aquesta ampliació es comuniqui amb anterioritat a la finalització del període 
inicialment pactat. 
 
Segon.  
 
El tutor o la tutora designat pel centre de pràctiques ha de vetllar per la formació de l'estudiant i 
ha de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu. 
 
Tercer.  
 
L'estudiant es compromet a incorporar-se al centre en la data acordada, a complir els horaris 
previstos i a respectar les normes fixades pel centre formador/entitat col·laboradora, així com a 
mantenir amb la persona tutora la relació necessària per a aconseguir el desenvolupament de 
l’estada de pràctiques.  
Així mateix, l’estudiant es compromet a tractar amb absoluta confidencialitat la informació 
interna de l’entitat col·laboradora on desenvolupa l’estada de pràctiques i a guardar secret 
professional sobre les seves activitats, tant durant l’estada com un cop l’hagi finalitzat.  
L’estudiant NO PODRÀ enregistrar imatges gravades o fotografiades de cap mena ni amb cap 
suport abans de disposar de l'autorització per part de l'escola. 
L’estudiant podrà cedir les imatges a l'escola per al seu ús en l'àmbit de comunicació de la 
pròpia escola. En aquest cas, sempre es farà constar l'autoria de les imatges i del treball 
realitzat, així com la seva vinculació al Pràcticum del Grau corresponent, de la Facultat de 
Ciències de l'Educació de la UAB. 
L'alumne/a afirma disposar de l’original de la Certificació Negativa del Registre Central de 
Delinqüents Sexuals conforme no ha estat condemnat per sentència ferma d’acord amb allò 
que disposa l’art. 13.5 de la LOPJM, en la nova redacció donada per l’article 1.8 de la Llei 
26/2015, de 28 de juliol, de modificació dels sistema de protecció a la infantesa i a 
l’adolescència. L'alumne/a es compromet a presentar l’original de la Certificació Negativa del 
Registre Central de Delinqüents Sexuals el primer dia en què es presenti al centre per tal que el 
responsable del centre constati el requeriment ineludible 
 
Quart.  
 
Un cop finalitzada l’estada de pràctiques, el tutor o tutora del centre ha d’avaluar l’alumne 
complimentant l’informe establert per la Facultat, disponible a la web: 
(http://www.uab.cat/ciencies-educacio --> PRACTICUM --> Altres: Informes d’avaluació). 
 
Cinquè.  
 
En la data de signatura d’aquest document, l’estudiant que desenvolupi les pràctiques estarà 
cobert per l’assegurança escolar obligatòria en els termes que assenyali la legislació vigent en 
la matèria.  L’estudiant, a més, acreditarà davant la Universitat tenir subscrita una pòlissa 
d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil complementària.  
http://www.uab.cat/estudiants/assegurances 
 
Sisè.  
 
Serà causa de rescissió anticipada de les pràctiques: 
a) L'incompliment greu de les obligacions de l'estudiant. 
b) La conducta impròpia de l'estudiant a l'entitat on es desenvolupen les pràctiques. 
Aquesta rescissió anticipada serà acordada per l'òrgan competent de la Facultat segons els 
informes presentats pel tutor de pràctiques de l'entitat col·laboradora i el professor-tutor de 
pràctiques de la Facultat, i tindrà els efectes acadèmics pertinents d'acord amb la normativa 
interna de la Facultat en matèria de pràctiques externes. 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
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Setè.  
 
Les parts acorden que, en tot allò que no estigui expressament regulat en aquest document, és 
aplicable el que disposa el Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les 
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i el Conveni marc de cooperació 
educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes per al còmput de crèdits de 
data 30 de juliol de 2013. 
 
Amb la signatura d’aquest document les parts participants en el programa de pràctiques, 
accepten les condicions aquí recollides i manifesten conèixer la normativa aplicable així com 
els seus drets i obligacions. 
 
I com prova de conformitat, les parts signen el present document en tres exemplars, en el lloc i 
la data esmentats més avall. “ 
 
Segon.- DISPOSAR que la Directora General de l’Institut del Teatre resta facultada per a la  
signatura del projecte formatiu que es formalitzi amb cada alumne acollit en pràctiques, en 
concordança amb l’acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre aprovat en sessió 
ordinària de data 20 d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) de data 27 d’abril de 2016, pel qual es delega parcialment a 
favor de la Direcció General de l’Institut del Teatre l’aprovació de convenis de quantia que no 
ultrapassi els 50.000€.  
 
Tercer.-  NOTIFICAR aquests acords a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).” 

 
 
7. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni tipus específic 

bilateral per a l’intercanvi d’estudiants de diferents centres d’ensenyaments 
superiors de l’Institut del Teatre.  

 
El President dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica que 

Per acord de la Junta de Govern de data 18 de maig de 2016 es va aprovar el conveni 
tipus específic bilateral per a l’intercanvi d’estudiants de diferents centres 
d’ensenyaments superiors de l’Institut del Teatre 
 
El conveni persegueix els objectius següents: 
 

a) Contribuir a la millora de la qualitat dels ensenyaments superiors. 
b) Promoure la cooperació interinstitucional i  internacional en els ensenyaments 

superiors en l’àmbit de les arts escèniques. 
c) Promoure el reconeixement de matèries relacionades amb l’ensenyament 

superior.  
d) Estimular la capacitació cultural dels estudiants. 
e) Facilitar la integració laboral dels estudiants. 

 
Vist el contingut del document tipus específic bilateral subscrit per a l’intercanvi 
d’estudiants de diferents centres d’ensenyaments superiors de l’Institut del Teatre, es 
considera que expressa la voluntat d’ambdues entitats per actuar amb un objectiu 
comú i que no suposa l’adopció de compromisos jurídics concrets i exigibles, per la 
qual cosa, escau anomenar acord de col·laboració la tipologia d’instruments jurídics no 
sotmesos a la legislació referenciada. Aquesta premissa ve condicionada per l’entrada 
en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En conseqüència, es proposa modificar la denominació del “Conveni tipus específic 
bilateral per a l’intercanvi d’estudiants de diferents centres d’ensenyaments superiors 
de l’Institut del Teatre”, el qual passarà a denominar-se “Acord tipus específic bilateral 
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per a l’intercanvi d’estudiants de diferents centres d’ensenyaments superiors de 
l’Institut del Teatre”, fent extensiva aquesta modificació al contingut del document. 
 
També es proposa aprovar-ne el corresponent text refós, amb la modificació 
introduïda. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de data 18 de maig 
de 2016 (núm. registre 75/2016) es va aprovar el conveni tipus específic bilateral per a 
l’intercanvi d’estudiants de diferents centres d’ensenyaments superiors de l’Institut del Teatre. 
Aquest conveni tipus permet disposar d’un instrument jurídic àgil per poder formalitzar 
l’intercanvi d’alumnes que vulguin completar la seva formació al centre d’ensenyament superior 
de destí. El conveni persegueix els objectius següents: 
 

a) Contribuir a la millora de la qualitat dels ensenyaments superiors. 
b) Promoure la cooperació interinstitucional i  internacional en els ensenyaments superiors 

en l’àmbit de les arts escèniques. 
c) Promoure el reconeixement de matèries relacionades amb l’ensenyament superior.  
d) Estimular la capacitació cultural dels estudiants. 
e) Facilitar la integració laboral dels estudiants. 

 
Posteriorment, en data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic que té con a objectiu dotar al nostre sistema legal d’una norma 
comprensiva del règim jurídic de les administracions públiques regulant,  entre d’altres 
aspectes, les relacions ad intra i inter administracions i establint els criteris generals d’actuació i 
les tècniques de relació entre els diferents subjectes públics. 
 
Al Títol Preliminar de l’esmentada Llei 40/2015 es regulen els convenis administratius, en la 
línia prevista en el Dictamen 878 del Tribunal de Comptes, de 30 de novembre de  2010, 
mitjançant el qual es recomanava sistematitzar el seu marc legal i tipologia, establint els 
requisits per a la seva validesa i imposant l’obligació de remetre’ls al propi Tribunal. D’aquesta 
manera, es desenvolupa un règim complet dels convenis que fixa el seu contingut mínim, 
tipologies, durada, extinció i assegura el seu control pel Tribunal de Comptes. 
 
En concret, l’article 47 de l’esmentada Llei 40/2015 estableix la definició de convenis i la seva 
tipologia identificant que “.....No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales 
de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de 
contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras 
para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos 
jurídicos concretos y exigibles....” 
 
Vist el contingut del document tipus específic bilateral subscrit per a l’intercanvi d’estudiants de 
diferents centres d’ensenyaments superiors de l’Institut del Teatre, es considera que expressa 
la voluntat d’ambdues entitats per actuar amb un objectiu comú i que no suposa l’adopció de 
compromisos jurídics concrets i exigibles, per la qual cosa, escau anomenar acord de 
col·laboració la tipologia d’instruments jurídics no sotmesos a la legislació referenciada. La 
denominació pretén establir una clara diferenciació en la tramitació d’expedients que contenen 
diferents requisits per al seu perfeccionament. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de 
la Junta de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o 
privades. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre aprovat en sessió ordinària, de 
data 20 d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16), i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), de data 27 d’abril de 2016, es va  delegar parcialment a favor de la Direcció 
General de l’Institut del Teatre l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 
50.000€. No obstant, la Junta de Govern es va reservar la competència per a l’aprovació de 
convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
 
Vistes les Bases 69.2) i 71.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre 
per a l’exercici 2016, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de 
l’Organisme que no comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes 
a fiscalització prèvia. 
 
En virtut de tot això, a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre, previ l'informe 
favorable de la Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR la denominació del “Conveni tipus específic bilateral per a l’intercanvi 
d’estudiants de diferents centres d’ensenyaments superiors de l’Institut del Teatre”, el qual 
passarà a denominar-se “Acord tipus específic bilateral per a l’intercanvi d’estudiants de 
diferents centres d’ensenyaments superiors de l’Institut del Teatre”, fent extensiva aquesta 
modificació al contingut del document. 
 
Segon.- APROVAR el text refós de la minuta d ‘“Acord tipus específic bilateral per a l’intercanvi 
d’estudiants de diferents centres d’ensenyaments superiors de l’Institut del Teatre” amb la 
modificació introduïda i que es transcriu a continuació. 
 
 
“ACORD TIPUS ESPECÍFIC BILATERAL PER A L’INTERCANVI D’ESTUDIANTS ENTRE 
L’INSTITUT DEL TEATRE (BARCELONA) I _____________<Nom 
entitat/Universitat>______________________________ 
 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 
D’una banda,  
L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom de la Diputació de Barcelona, representat 
per_________<Nom del representant>, _______<càrrec>___________de l‘Institut del Teatre, 
assistit/da pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació, de data 26 de juliol de 2016 (BOPB 3 
d’agost de 2016), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-
A. 
I de l’altra,  
 
________<Nom entitat/Universitat>__________________representat/da per 
_____________<nom del representant de l’entitat>________, en qualitat de ______<càrrec 
>______amb domicili a ________<adreça de la institució >____________i núm. NIF 
____<NIF >____ 
 
 
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents: 
 
  
ANTECEDENTS 
 
 
I.- Que l’INSTITUT DEL TEATRE és un organisme autònom creat per la Diputació de 
Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat 
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d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, 
d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats 
l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de 
cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió 
de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació 
en la divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme 
per part d’altres administracions. 
 
 
II.- Que ___________< Nom entitat/Universitat>___________________, és___________<fer 
esment de l’activitat /finalitat/objectius de la institució 
>_____________________________ 
 
 
III.- Que en data _______<data de la signatura del conveni marc>_________, l’Institut del 
Teatre i la________<nom entitat/universitat>_____________van formalitzar un conveni marc 
de col·laboració en aspectes acadèmics i d’investigació, així com en altres assumptes d’interès 
comú relacionats amb el camp artístic, cultural i científic. 
 
IV.- Que al pacte ____<nombre del pacte>__ del conveni marc signat s’estableixen els 
objectius,  entre els quals es contempla el foment d’intercanvi d’estudiants i professorat 
d’ambdues institucions. 
 
V.- Que ambdues institucions tenen interès en promoure l’intercanvi d’estudiants per 
aconseguir els objectius següents: 
 

f) Contribuir a la millora de la qualitat dels ensenyaments superiors. 
g) Promoure la cooperació interinstitucional i internacional en els ensenyaments superiors 

en l’àmbit de les arts escèniques. 
h) Promoure el reconeixement de matèries relacionades amb l’ensenyament superior.  
i) Estimular la capacitació cultural dels estudiants. 
j) Facilitar la integració laboral dels estudiants. 

 
VI.- Que, per aquests motius, les parts signatàries tenen interès en formalitzar un acord 
específic bilateral d’intercanvi d’alumnes. 
 
VII.- Que la present minuta d‘acord ha estat aprovada per decret de ______<òrgan 
d’aprovació de l’Institut del Teatre>_________ de l’Institut del Teatre en data................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
 
PACTES 
 
Primer.-  Objecte 
 
És objecte del present acord promoure l’intercanvi d’estudiants entre l’Institut del Teatre de 
Barcelona i la __________<nom entitat/universitat>___________ 
 
 
Segon.- Gestió del programa d’intercanvi 
 
Cada institució signatària es compromet a nomenar una persona responsable del programa 
d’intercanvi que serà el referent per a l’altra part.  
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Serà responsabilitat de cada institució establir els mecanismes de gestió interna per tal 
d’assegurar el bon funcionament de l’intercanvi. 
 
 
Tercer.- Període d’intercanvi 
 
Les parts promouran i estimularan l’intercanvi d’estudiants per un semestre (o quadrimestre 
equivalent) o un any acadèmic. 
 
Quart.- Oferta Acadèmica 
 
 
Alumnes d’ensenyaments superiors 
 
Aquesta cooperació es portarà a terme fins a un màxim de _________<nombre 
d’alumnes>______alumnes dels ensenyaments superiors i per a un o una part del curs 
acadèmic en els programes oferts per ambdues institucions i que consten a l’annex I, llevat 
d’aquells estudis en els què existeixin restriccions del nombre de places. 
 
Cinquè.- Requisits dels alumnes 
 
Els estudiants participants en l’intercanvi hauran de: 
 

a) Estar matriculats en el centre d’ensenyament superior d’origen. 
b) Abonar les taxes de matrícula acadèmica del centre d’ensenyament superior d’origen.  
c) Signar l’acord individualitzat d’aprenentatge en el què es contempli les assignatures 

que han de cursar en el centre d’ensenyament superior de destí i que seran 
acceptades i validades pel centre d’ensenyament superior d’origen. 

 
 
Sisè.- Modificació d’assignatures 
 
Els estudiants que participin en el programa podran intercanviar les assignatures aprovades a 
l’acord acadèmic inicial, en el termini d’un mes des de la incorporació al centre d’ensenyament 
superior de destí, sempre que el canvi sigui aprovat per ambdues institucions. 
 
 
Setè.- Obligacions del centre d’ensenyament d’origen 
 
El centre d’ensenyament d’origen es compromet a: 
 

a) Realitzar les convocatòries corresponents indicant les places i titulacions acordades 
amb el centre d’ensenyament de destí. 

b) Donar suport als estudiants en els procediments de matriculació i en la documentació 
acadèmica que han de disposar per portar a terme l’intercanvi.  

c) Identificar els ensenyaments i especialitats que són susceptibles d’intercanvi. 
d) Mantenir actualitzat el llistat d’assignatures ofertes durant el període acadèmic i 

proporcionar informació relativa al calendari acadèmic, continguts i requeriments. 
e) Reconèixer les assignatures cursades i aprovades per l’estudiant del centre 

d’ensenyament de destí. 
f) Notificar al centre d’ensenyament de destí, per mitjà d’un document oficial, les 

qualificacions obtingudes per l’estudiant participant en el programa d’intercanvi. 
 
Vuitè.- Obligacions del centre d’ensenyament de destí 
 

a) Enviar les cartes d’acceptació necessàries per al tràmit de visats (si escau). 
b) Proporcionar a l’estudiant una sessió informativa d’incorporació al centre 

d’ensenyament superior. 
c) Informar i assessorar als estudiants sobre les condicions d’allotjament. 
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d) Permetre la utilització de les instal·lacions i serveis proporcionats a la comunitat 
d’estudiants (biblioteca, sales d’assaig, espais escènics, bar, etc.). 

e) Enviar al centre d’ensenyament superior d’origen la informació relativa a la incorporació 
dels estudiants. 

f) Enviar el certificat oficial de les qualificacions acadèmiques dels estudiants acollits en el  
programa d’intercanvi. 

 
 
Novè.- Protecció de dades 
 
Ambdues institucions es comprometen a complir les normes vigents en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal establertes a l’efecte en cada país. 
 
 

Desè.-  Relació estudiant i centre d’ensenyament 
 
En cap supòsit l’execució de l’intercanvi implicarà relació laboral o de serveis retribuïts i el seu 
acompliment, que descansarà en el respecte i consideració mutus, no suposarà en absolut la 
incorporació de l’alumne a l’àmbit laboral al centre d’ensenyament de destí durant la vigència 
del conveni. 
 
En tot cas l’estudiant acollit al programa d’intercanvi mai no podrà ocupar un lloc de treball al 
centre d’ensenyament de destí.  
 
Onzè.- Assegurances d’accidents 
 
Els estudiants acollits al programa d’intercanvi hauran de tenir una assegurança privada que 
els cobreixi en cas d’accident o de malaltia. 
 
Dotzè.- Vigència de l’acord   
 
El present acord bilateral entrarà en vigor a partir de la seva signatura i tindrà una durada de 
quatre anys prorrogable de forma expressa, llevat que qualsevol de les parts, amb una 
antelació mínima de dos mesos, manifesti la seva voluntat de no renovar-lo mitjançant escrit.  
 
Tretzè.- Modificació de l’acord 
 
El present acord constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació al 
seu objecte i contingut. Qualsevol modificació del conveni haurà de ser aprovada mitjançant 
addenda i signada per ambdues parts.  
 
Catorzè.- Causes d’extinció de l’acord 
 
Seran causes d’extinció del present acord les següents: 
 

a) La resolució per mutu acord de les parts. 
b) La impossibilitat de realitzar els objectius de l’acord. 
c) I qualsevol altra legalment establerta. En especial serà causa de resolució la denúncia 

per qualsevol de les institucions signatàries, notificada amb una antelació mínima de 
dos mesos. 

 
Quinzè.- Jurisdicció i règim jurídic 
 
L’Institut del Teatre i la ___________<nom entitat/universitat>___________es comprometen 
a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament 
d’aquest acord. En cas contrari, per resoldre qualsevol qüestió o divergència que puguin sorgir 
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entre les parts referents a la interpretació, aplicació o compliment del present acord, ambdues 
parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals del país on s’hagi produït el conflicte.  
 
De conformitat amb la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de Tractats i altres Acords 
Internacionals, aquest acord no té caràcter normatiu i no suposa l’assumpció de compromisos 
jurídics internacionals. 
 
Setzè.- L’Institut del Teatre informa al centre d’ensenyament signatari d’aquest acord  que, en 
compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual està subjecte l’Institut, les dades relatives al present 
acord (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) seran publicades al seu 
portal de transparència, per la qual cosa l’altra entitat es dóna per informada. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat i a un sol efecte, a la data i lloc assenyalats 
 
 
ANNEX I AL QUADRE DE L’OFERTA D’ENSENYAMENTS DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
I______< nom entitat/universitat >___________________ 
 
ENSENYAMENTS OFERTATS PER L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

 Ensenyaments superiors d’art dramàtic, especialitat interpretació. 

 Ensenyaments superiors d’art dramàtic, especialitat escenografia. 

 Ensenyaments superior d’art dramàtic, especialitat direcció escènica  i dramatúrgia. 

 Ensenyaments superiors de dansa, coreografia i interpretació. 

 Ensenyaments superiors de dansa, pedagogia de la dansa. 
 
 
<NOM ENTITAT/UNIVERSITAT> 
 
_____________<ensenyaments de la institució >___________________”” 

 
 
 
8. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria específica per atorgar una 

beca de col•laboració en l’àmbit de la Coordinació Acadèmica (servei de 
vestuari) de l’Institut del Teatre (BIT-03/16).  

 
El President dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Puyo explica que l'Institut 
del Teatre disposa d'un servei de vestuari a disposició de l'alumnat i del professorat de 
les escoles i com a complement a les seves activitats acadèmiques. El seu fons està 
conformat pel vestuari i complements de l'Institut del Teatre.  
 
Durant el segon semestre (Febrer-juny) el servei de vestuari incrementa notablement 
la seva activitat atesa la concentració de presentacions de pràctiques i tallers de les 
diferents escoles que conviuen a la seu de Barcelona (EESA-CPD, CSD i ESAD). 
 
Els estudiants del darrer curs de l’especialitat d’Escenografia de l’ESAD disposen del 
coneixement necessari per poder ajudar en les tasques d’atenció, classificació, préstec 
i manteniment dels fons de vestuari de l’Institut del Teatre.  
 
A fi de prestar suport a l’àmbit d’actuació d’aquest servei, l’Institut del Teatre considera 
convenient convocar una beca de col·laboració per a estudiants de l’especialitat 
d’Escenografia de l’ESAD.   
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La beca té per objecte el perfeccionament dels beneficiaris, de manera que puguin 
completar la formació teòrica i pràctica per contribuir a la seva preparació professional, 
mitjançant la realització de tasques de suport a les activitats pròpies de la Corporació i 
dels seus organismes públics, en l’àmbit de la formació, de l’estudi i de la recerca. 
 
Es proposa doncs aprovar la convocatòria específica per a l’atorgament d’una beca de 
col·laboració amb l’Institut del Teatre en l’àmbit de la Coordinació Acadèmica de 
l’Institut del Teatre (servei de Vestuari). 
 
L’import total de la beca que rebrà el destinatari serà de 2.890,00 € que s’abonaran 
amb caràcter mensual i per mesos vençuts, a raó de 578,00 €. Per tant, es proposa 
autoritzar una despesa màxima de 3.070,00 € que s’imputarà al pressupost de l’Institut 
del Teatre de l’any 2017, condicionat a l’aprovació definitiva del mateix. 
 
La durada de la beca és de 5 mesos amb una dedicació de 20 hores setmanals. L’inici 
de la col·laboració es preveu que sigui efectiva el dia 1 de febrer de 2017 i fins al 30 de 
juny de 2017. 
 
També es proposa aprovar les bases que regularan la concessió de l’esmentada beca. 
 
Demana la paraula el Sr. Altayó, en relació als continguts, argumenta que no té sentit 
demanar una acreditació de les notes acadèmiques atès que són alumnes de l’Institut 
del Teatre. Altrament, al tractar-se d’alumnes considera correcte l’import de la beca. 
 
La Sra. Puyo informa que l’acreditació s’aporta d’ofici. S’afegirà doncs, l’autorització de 
l’alumne per a incorporar-ho d’ofici. 
 
El Vicepresident, Sr. Puigcorbé agraeix l’aportació realitzada pel Sr. Altayó. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència amb la 
incorporació de la consideració realitzada: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària 
per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de 
difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, 
mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les 
seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i 
suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
L'Institut del Teatre disposa d'un servei de vestuari a disposició de l'alumnat i del professorat de 
les escoles i com a complement a les seves activitats acadèmiques. El seu fons està conformat 
pel vestuari i complements de l'Institut del Teatre. Està ubicat a la planta Soterrani 2 de l'edifici 
de Barcelona, i a la 1a. Planta de l'edifici de la seu del Centre Territorial del Vallès a Terrassa. 
Durant el segon semestre (Febrer-juny) el servei de vestuari incrementa notablement la seva 
activitat atesa la concentració de presentacions de pràctiques i tallers de les diferents escoles 
que conviuen a la seu de Barcelona (EESA-CPD, CSD i ESAD). 
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Els estudiants del darrer curs de l’especialitat d’Escenografia de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic disposen del coneixement necessari per poder ajudar en les tasques d’atenció, 
classificació, préstec i manteniment dels fons de vestuari de l’Institut del Teatre.  
 
A fi de prestar suport a l’àmbit d’actuació d’aquest servei, l’Institut del Teatre considera 
convenient convocar una beca de col·laboració per a estudiants de l’especialitat d’Escenografia 
de l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD).   
 
En aplicació del que preveu la base primera de les bases generals per a la convocatòria i 
atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l’àmbit de la Diputació de Barcelona 
i dels seus organismes públics (BOBP de 10 de març de 2014), aquesta beca té per objecte el 
perfeccionament dels beneficiaris, de manera que puguin completar la formació teòrica i 
pràctica per contribuir a la seva preparació professional, mitjançant la realització de tasques de 
suport a les activitats pròpies de la Corporació i dels seus organismes públics, en l’àmbit de la 
formació, de l’estudi i de la recerca. 
 
En tot allò que no prevegi aquesta convocatòria, serà d’aplicació: 
 

 Les bases generals per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració a 
desenvolupar en l’àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes públics 
(BOPB de 10 de març de 2014). 

 El capítol I del títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 El RD 1493/2011, de 24 d’octubre, regulador de les condicions d’inclusió en el règim 
general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de 
formació, en desenvolupament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 
27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de 
Seguretat Social. 

 
Vist el que disposa l’article 12 dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern. 
 
Vista la conformitat de la Direcció General de l’Institut del Teatre. 
 
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 la convocatòria específica per a l’atorgament d’una beca de col·laboració 
amb l’Institut del Teatre en l’àmbit de la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre (servei 
de Vestuari) que es regiran per les bases (BIT-03/16), les quals figuren com a annex d’aquesta 
resolució. 
 
Segon.- AUTORITZAR una despesa màxima de TRES MIL SETANTA EUROS (3.070,00€) 
que s’imputarà al pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2017, condicionat a l’aprovació 
definitiva del mateix, i amb el següent desglossament: 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import 

Beques 481.04/99003 2.890,00€ 

Quota SS 160.01/99600    180,00€ 

 
L’esmentada despesa ha estat calculada de conformitat amb el que disposa la base 4, de les 
bases generals per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar 
en l’àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes públics (BOPB de 10 de març 
de 2014). 
 
Tercer.- PUBLICAR l’anunci relatiu a aquesta convocatòria específica en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB).” 
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9. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria per a la concessió, en règim 

de concurrència competitiva, del Premi pel disseny de l’estand de l’Institut 
del Teatre al Saló de l’Ensenyament (edició 2017). 

 
El President dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Puyo informa que l’any 
2017, la Fira de Barcelona tornarà a celebrar una nova edició del Saló de 
l’Ensenyament (28ª edició, del 22 al 26 de març) per tal de donar a conèixer tota 
l‘oferta i opcions formatives que existeixen al mercat: estudis de batxillerat, 
universitaris i superiors, cicles formatius, idiomes, formació ocupacional i 
complementària, etc.   
 
L’Institut de Teatre, com a centre superior de formació que imparteix, a través de les 
seves 4 escoles, els ensenyaments reglats i no reglats de les arts de l’espectacle, així 
com una creixent oferta de cursos d’especialització i de formació continuada, 
considera convenient tenir presència a la 28ª edició del Saló de l’Ensenyament que es 
celebrarà del 22 al 26 de març de 2017 a la Fira de Barcelona 
 
En l’àmbit dels programes per a la iniciació professional dels graduats de l’ESAD 
(especialitat d’Escenografia) l’Institut del Teatre vol concedir un Premi, relacionat en 
aquesta ocasió amb la projecció i la difusió que el saló de l’Ensenyament ofereix a 
l’Institut del Teatre. Aquest Premi s’emmarca dins de les accions que tal i com s’ha 
indicat promouen la inserció professional dels graduats de les escoles superiors de 
l’Institut del Teatre, donant suport i impulsant, en aquest cas, la producció i exhibició 
del treball en l’àmbit de l’escenografia que combini professionalitat, qualitat, creativitat i 
viabilitat.  
 
El premi s’atorgarà a un projecte d’estand, destinat a l’exhibició dins el saló de 
l’Ensenyament, amb les característiques i necessitats de difusió que especifiqui 
l’Institut del Teatre en les bases que regeixen la concessió d’aquest ajut.  
 
La dotació màxima d’aquest Premi s’estableix en un total de 6.000,00 € desglossat 
d’una banda, en 1.200,00 € per l'autoria i, de l’altra en 4.800,00€ (IVA inclòs) en 
concepte de despeses per la construcció, muntatge i desmuntatge de l’obra 
guanyadora. 
 
El Sr. Altayó demana si és el primer any que es treu a concurrència entre els alumnes 
aquesta subvenció. 
 
La Sra. Puyo, informa que és el primer any que s’inclou la coordinació, muntatge i 
desmuntatge, que fa una empresa contractada a l’efecte. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Les Fires i Salons que es celebren a la Fira de Barcelona són unes plataformes de gran 
importància per a l’economia catalana i espanyola. Es pretén la promoció comercial i la 
projecció internacional de les empreses i entitats de l’estat. Són un marc excepcional per a la 
trobada i l’intercanvi de coneixements dels diferents sectors econòmics i socials. 
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La institució ferial suscita ple consens en la societat catalana, que valora la importància de 
disposar d’una fira moderna, innovadora i competitiva adaptada a les fites de les globalització. 
La Fira de Barcelona té una cartera de més de 70 salons (anuals, bianuals, biennals i triennals) 
que reuneixen més de 35.000 empreses i entitats, i a més, reben tres milions de visitants. 
 
Els salons que celebra la Fira de Barcelona tenen com a objectiu fonamental potenciar el 
creixement de línies de negoci i del coneixement de nous sectors. 
 
L’any 2017, la Fira de Barcelona tornarà a celebrar una nova edició del Saló de l’Ensenyament 
(28ª edició, del 22 al 26 de març) per tal de donar a conèixer tota l‘oferta i opcions formatives 
que existeixen al mercat: estudis de batxillerat, universitaris i superiors, cicles formatius, 
idiomes, formació ocupacional i complementària, etc.   
 
 D’altra banda, el Reglament General de l'Institut del Teatre contempla en el seu article 21 la 
possibilitat d'establir programes d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels 
postgraduats en les diferents disciplines artístiques a la vida professional. Així mateix, els 
estatuts de l’Institut del Teatre contemplen dintre de les seves finalitats, les activitats de 
formació i promoció en les diverses especialitats de les arts de l’espectacle.  
 
L’Institut de Teatre, com a centre superior de formació que imparteix, a través de les seves 4 
escoles, els ensenyaments reglats i no reglats de les arts de l’espectacle, així com una creixent 
oferta de cursos d’especialització i de formació continuada, considera convenient tenir 
presència a la 28ª edició del Saló de l’Ensenyament que es celebrarà del 22 al 26 de març de 
2017 a la Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc. 
 
D’altra banda, i en l’àmbit dels programes per a la iniciació professional dels graduats de 
l’Escola Superior d’Art Dramàtic (especialitat escenografia) l’Institut del Teatre vol concedir un 
Premi, relacionat en aquesta ocasió amb la projecció i la difusió que el saló de l’Ensenyament 
ofereix a l’Institut del Teatre. Aquest Premi s’emmarca dins de les accions que tal i com s’ha 
indicat promouen la inserció professional dels graduats de les escoles superiors de l’Institut del 
Teatre, donant suport i impulsant, en aquest cas, la producció i exhibició del treball en l’àmbit 
de l’escenografia que combini professionalitat, qualitat, creativitat i viabilitat.  
 
Aquest premi s’atorgarà a un projecte d’estand, destinat a l’exhibició dins el saló de 
l’Ensenyament, amb les característiques i necessitats de difusió que especifiqui l’Institut del 
Teatre en les bases que regeixen la concessió d’aquest ajut.  
 
La dotació màxima d’aquest Premi s’estableix en un total de 6.000,00€ desglossat d’una banda, 
en 1.200,00€ per a l'autoria i, de l’altra en 4.800,00€ (IVA inclòs) en concepte de despeses per 
la construcció, muntatge i desmuntatge de l’obra guanyadora. El guardó serà atorgat per la 
Presidència de l’Institut del Teatre, segons la proposta elevada pel jurat d’aquest Premi.  
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions (LGS), així com allò previst 
als articles 12, 14.2 i 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 
de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de l’Ordenança, així 
com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix publicar el corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana 
i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència 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 
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Primer.- APROVAR la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a la concessió, 
en règim de concurrència competitiva, del Premi per al disseny de l’estand de l’Institut del 
Teatre al Saló de l’Ensenyament (edició 2017), el text íntegre de la qual és el següent: 
 
“ 
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI PER AL 
DISSENY DE L’ESTAND DE L’INSTITUT DEL TEATRE AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT 
(EDICIÓ 2017) 
 
1.- INDICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I DIARI OFICIAL ON 
S’HAN PUBLICAT 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser aprovada 
inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió de 
subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al dia 15 
de gener de 2009. 
 
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
 
 
2.-OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació del Premi per al disseny de l’estand de l’Institut del 
Teatre al Saló de l’Ensenyament (edició 2017). 
 
La concessió d'aquest ajut s'emmarca dins de les accions de I'lnstitut del Teatre per potenciar 
la inserció professional dels graduats de les escoles superiors de l'lnstitut del Teatre, donant 
suport i impulsant la producció i exhibició del treball en l'àmbit de l'escenografia que combini 
professionalitat, qualitat, creativitat i viabilitat. 
 
 
3.-FINALITAT DE L’AJUT  
 
La finalitat d'aquest ajut serà el finançament del disseny, execució, muntatge i desmuntatge de  
l’estand de l’Institut del Teatre al Saló de l’Ensenyament (edició 2017) fins a un màxim de 100% 
del cost del projecte, i fins al límit de 4.800,00€ (IVA inclòs). El conjunt de subvencions, ajuts o 
altres fonts de finançament no podran superar el 100% del cost del projecte. 
 
Així mateix, per potenciar el treball de disseny realitzat, l’Institut del Teatre concedirà un ajut de 
1.200,00€ al guanyador del Premi. 
 
El muntatge de l’estand guanyador haurà d’estar finalitzat com a molt tard el dia abans de la 
inauguració del Saló de l’Ensenyament, que està prevista per al dia 22 de març de 2017. 
 
S'adjunta la documentació amb els requisits bàsics (Annex I)  
 
 
4.-DESTINATARIS I REQUISITS DELS PARTICIPANTS 
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Pot optar a l’ajut qualsevol persona o col·lectiu que reuneixi, en el moment de presentar la 
sol·licitud, els requisits següents: 
 

a) Tenir la condició de graduat/a de l’Institut del Teatre en els ensenyaments superiors 
d’art dramàtic, en l’especialitat d’Escenografia, entre els anys 2010 i 2016. 

b) Si es tracta d'un col·lectiu, tots els integrants hauran de tenir el títol Superior d'Art 
dramàtic, especialitat Escenografia, expedit per l'Institut del Teatre, i com a mínim el 
50% d’ells hauran de ser graduats/des entre els anys 2010 i 2016. 

 
En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta guardonat, la concessió del Premi quedarà 
supeditada a la presentació de la documentació que acrediti la constitució del col·lectiu 
professional guanyador com a persona jurídica. 
 
 
5.- REQUISITS DELS PROJECTES 
 
Els projectes que es presentin a concurs no poden tenir caràcter acadèmic. 
 
La presentació d'un projecte al concurs implica necessàriament: 
 

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

 
2. La garantia per part del graduat/da i/o col·lectiu, amb total indemnitat per 

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

 
Els projectes hauran de respectar el següent calendari orientatiu: 
 

a) 6 de febrer de 2017 a 10 de febrer 2017 pressupost definitiu, concreció del calendari de 
construcció, muntatge i desmuntatge (especificant horaris, mides vehicles, etc.) 

b) 20 de març de 2017 al 22 de març 2017: muntatge 
c) 26-27 de març 2017: desmuntatge. 

 

 
6.- TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE 
PARTICIPACIÓ.  
 
 
Les bases reguladores per a la concessió del Premi pel disseny de l’estand de l’Institut del 
Teatre al Saló de l’Ensenyament (edició 2017) i la sol·licitud per participar-hi, es publicaran al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler d'anuncis de I'lnstitut del Teatre, i 
a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre: www.institutdelteatre.cat . Així mateix, estaran 
disponibles a la consergeria de la seu de l'lnstitut del Teatre de Barcelona i al Servei de 
Graduats d'aquest lnstitut. 
 
Els projectes aspirants i la documentació a aportar que es detalla seguidament, es presentaran 
en suport paper en el Registre General de I'lnstitut del Teatre de Barcelona, situat a la plaça 
Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h., sense 
perjudici de poder-ho fer també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, utilitzant el 
model normalitzat de sol·licitud que s'adjunta com Annex III a les presents bases i que es pot 
descarregar de la pàgina web de I'lnstitut del Teatre. S'estendrà la corresponent acreditació de 
la seva presentació. 
 
El termini de presentació de sol·licituds per a la participació en el concurs per al Premi per al 
disseny de l’estand de l’Institut del Teatre al Saló de l’Ensenyament (edició 2017) serà des del 
dia 11 de gener de 2017 al dia 20 de gener de 2017, ambdós inclosos. 
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La sol·licitud haurà de ser complimentada facilitant totes les dades que es demanen i 
acompanyada de la següent documentació:  
 
a) Un original del projecte que es presenta a concurs sense grapar ni enquadernar, presentat 
en DIN A3 horitzontal tipografia helvètica. Cos de lletra 11 i títols 14 o 18 i que inclourà: 

3. Dos DIN A3 per explicar el concepte i imatges il·lustratives del resultat final. 
4. Dos DIN A3 de plànols d'implantació. 
5. Un o dos DIN A3 de detalls tècnics. 
6. Un DIN A3 amb pressupost orientatiu. 
7. Un DIN A3 amb programa i calendari orientatiu que especifiqui necessitats 

especials, si n'hi ha. 
 
Cada sol·licitant podrà presentar un únic projecte. 
 
Els originals dels projectes s'han de signar i s'han de presentar en un portafoli on caldrà indicar 
a la part exterior la denominació "Estand de l’Institut del Teatre al Saló de l’Ensenyament 
2017", i a I'interior, el nom del/s professional/s que es presenta/-en, l'adreça, un telèfon de 
contacte i l'adreça electrònica. 
 
b) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic, especialitat escenografia o resguard de la 
sol·licitud d'aquests títols per part dels graduats que integren el col·lectiu que participa al 
concurs, en el qual es farà constar que els esmentats estudis s'han realitzat a I'lnstitut del 
Teatre i la titulació ha estat obtinguda a partir de I'any 2010 inclòs. 
 
c) Fotocòpia del DNI del/s graduat/s que participen al concurs.   
 
d) Currículum dels professionals que participen en el projecte. 
 
e) Acreditació del caràcter inèdit del projecte, de la seva autoria i originalitat, i, en el seu cas, de 
la cessió dels drets que s'adjunta en l'Annex II. 
 
f) Declaració responsable de cadascun del/s participant/s la qual acrediti que es reuneix tots els 
requisits per obtenir la condició de beneficiari d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
(El model de Declaració responsable es trobarà disponible a la pàgina web de I'lnstitut del 
Teatre: www.institutdelteatre.cat i al Servei de Graduats d'aquest lnstitut.) 
 
La documentació acreditativa dels requisits i altres documents a aportar juntament amb la 
sol·licitud, haurà d'estar en alguna de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o 
espanyol). Qualsevol documentació presentada en un altre idioma haurà d'anar acompanyada 
de la corresponent traducció jurada oficial la qual donarà fe pública del contingut i la fidelitat de 
la traducció.  
 
La presentació del projecte implica el compromís dels autors de no retirar I'obra del concurs 
abans del veredicte, sense perjudici del dret de devolució dels originals de les obres no 
premiades i de la documentació aportada un cop publicat el veredicte. 
 
D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, en cas que manqui aportar algun document amb la 
sol·licitud de participació, es requerirà al/s participant/-s sol·licitant/-s perquè esmeni/-n les 
mancances o aporti/-n els documents preceptius, en un termini de 10 dies hàbils a partir del dia 
següent a la comunicació, amb la indicació que si no ho fa s'entendrà que el sol·licitant 
desisteix de la seva sol·licitud. 
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Les dades i documents no aportats, totalment o parcialment, no es tindran en compte a efectes 
de la seva valoració. 
 
L' incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i formes 
que es detallen en aquestes bases suposa I'exclusió del concurs. 
 
7.- DOTACIÓ ECONÒMICA 
 
El Premi per al disseny de l’estand de l’Institut del Teatre al Saló de l’Ensenyament (edició 
2017) està dotat amb SIS MIL EUROS (6.000,00€) desglossat de la següent manera: 
 
 

1. En concepte de Premi: 
 
El premi per al disseny del contingut de l’estand de l’Institut del Teatre al Saló de 
l’Ensenyament 2017 està dotat amb 1.200,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
481.01/99003 del pressupost de l'lnstitut del Teatre de l’any 2017. 
 
L'import del Premi estarà subjecte a les retencions fiscals que corresponguin d'acord amb la 
normativa fiscal aplicable. 
 
Qualsevol circumstància que modifiqui el règim general de retencions haurà de ser acreditada 
per la persona interessada. 
 

2. En concepte de despeses: 
 
L’import de les despeses per a la construcció, muntatge i desmuntatge del de l’estand no podrà 
superar el màxim de 4.800,00€ (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
226.06/99003 del pressupost de l’any 2017 de l’Institut del Teatre. 
 
 
8.- JURAT DEL PREMI  DEL DISSENY DEL CONTINGUT DE L’ESTAND DE L’INSTITUT 
DEL TEATRE AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT 2017 
 
La proposta de concessió del Premi per al disseny de l’estand de l’Institut del Teatre al Saló de 
l’Ensenyament (edició 2017) serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò 
previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
El Jurat qualificador del concurs del Premi per al disseny de l’estand de l’Institut del Teatre al 
Saló de l’Ensenyament (edició 2017) estarà integrat per: 
 

 El/La cap d'Especialitat d'Escenografia o el/la Director/a del Departament de Disseny 
Escènic de l’ESAD – Institut del Teatre 

 

 El/La Director/a de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre. 
 

 El/la Coordinador/a Acadèmic/a de l’Institut del Teatre. 
 
Actuarà com a Secretari/a, amb veu i sense vot, un professional del Servei de Graduats de 
I'lnstitut del Teatre. 
 
La designació de les persones que formaran part d'aquest jurat es publicarà al tauler d'anuncis i 
a la web de I'lnstitut del Teatre de Barcelona mitjançant resolució de la Directora General de 
l’Institut del Teatre. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Jurat s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i  
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic. 
 
Els acords seran adoptats per majoria de vots. 
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El jurat no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de com a mínim la meitat més un 
dels seus membres.  
 
El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases o qualsevol dubte en la seva 
interpretació o en relació al procediment a seguir. 
 
 
9.- ELEMENTS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES 
 
Els elements generals de valoració dels projectes presentats seran els següents: 
 
1) L'interès artístic del projecte presentat, que es mesurarà d'acord amb els següents criteris: 
 

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

- Adequació a l’encàrrec i objectius del projecte.  
- Contribució a la innovació en l'àmbit de la creació artística. 

 
 
2) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte presentat, que es mesurarà d'acord amb els 
següents paràmetres: 
 

 Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte 
artístic. 

 Adequació de la planificació dels recursos humans i econòmics als objectius proposats.  
 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 

 - L'interès artístic del projecte: 3.5 punts 

 - L’adeqüació i interès de la proposta en relació a l'exposició: 3.5 punts 

 La viabilitat econòmica i tècnica del projecte: 3.0 punts 
 
Per optar al Premi, els projectes han d'obtenir una puntuació mínima de 5.00 punts. 
 
El projecte guanyador serà el que obtingui la puntuació més alta. 
 
 
10.- VEREDICTE DEL JURAT I CONCESSIÓ DEL PREMI 
 
El Jurat emetrà el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris de valoració 
establerts en aquestes bases en un termini màxim de tres mesos des de la data de finalització 
del termini de presentació de les sol·licituds d'admissió al concurs. 
 
El Jurat es reserva la facultat de declarar desert el premi si estima que cap obra presentada no 
n'és mereixedora.  
 
Una vegada emès el veredicte, el president del Jurat elevarà una proposta de resolució per a la 
seva concessió a la Presidència de I'lnstitut del Teatre, la qual haurà de dictar resolució en un 
termini màxim de tres mesos. 
 
La resolució del premi es notificarà personalment al guanyador i a tots els participants, i es farà 
difusió pública del resultat de la convocatòria al tauler d'anuncis i a la pàgina web de I'lnstitut 
del Teatre www.institutdelteatre.cat.  
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Els projectes no premiats es podran recollir a la seu de I'lnstitut del Teatre de Barcelona, prèvia 
petició dels autors, adjuntant el document acreditatiu de la recepció de l'obra, des del dia 
següent hàbil a la data de concessió del premi fins a tres mesos desprès. 
 
 
11.- PAGAMENT.  
 

1. En concepte de Premi: 
 
El pagament del Premi s'efectuarà a partir del dia després de la data d’inauguració del Saló de 
l’Ensenyament 2017, que està prevista per al dia 22 de març de 2017. 
 
Aquest Premi estarà subjecte a la tributació fiscal que correspongui d'acord amb la normativa 
fiscal aplicable al perceptor.  
 

2. En concepte de despeses: 
 
El pagament de les despeses per a la construcció, muntatge i desmuntatge del contingut de 
l’estand de l’Institut del Teatre al Saló de l’Ensenyament 2017 es realitzarà com segueix: 
 

- 2.000,00€ (IVA inclòs), a partir del dia següent de la publicació  del guanyador 
d’aquest premi, prèvia sol·licitud d’aquest/s.  

- La resta de les despeses, una vegada s’hagi justificat degudament l’import anterior i 
la resta de la despesa, d’acord amb la clàusula 12. 

 
En qualsevol cas, el pagament dels imports de les despeses no podrà superar el límit de 
4.800,00€ (IVA inclòs).  
 
 
12.- JUSTIFICACIÓ DE L'APLICACIÓ DE LES DESPESES DE LA CONSTRUCCIÓ, 
MUNTATGE I DESMUNTATGE DEL CONTINGUT DE ESTAND 
 
El període d'execució i aplicació de les despeses s'estableix entre la concessió i acceptació del 
Premi i fins al desmuntatge de l’estand de l’Institut del Teatre al saló de l’Ensenyament 2017. 
Es consideraran despeses subvencionables tal i com indica l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, aquelles que resultin estrictament necessàries per a la 
construcció del contingut de l’aparador inclòs el desmuntatge, que han d'estar efectivament 
pagades amb anterioritat al termini de justificació, que s'estableix en el 31 de juliol de 2017.  
 
Si un cop finalitzat el termini de justificació el beneficiari del Premi no ha justificat l'aplicació de 
la despesa se li requerirà per un termini màxim improrrogable de quinze dies per tal que 
presenti aquesta justificació. La falta de presentació comportarà el reintegrament de les 
quantitats ja abonades i la pèrdua del dret al seu cobrament.  
 
En cap cas tindran la consideració de despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda. Tot 
allò d'acord amb l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents:  
 
-L'IVA quan el/la beneficiari/a pugui repercutir-lo, així com els impostos personals sobre la 
renda.  
-Dietes i manutenció.  
-Despeses de gestoria o administració.  
 
En el supòsit d'adquisició de bens inventariables (equipament informàtic, etc.) només es podrà 
imputar la part proporcional a l'amortització d'aquest bé.  
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Els justificants de despesa consistiran en factures o documents de valor probatori equivalent en 
el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (article 72.2 del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions). 
 
Les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, hauran d'adequar-se a 
I'activitat, seran despeses elegibles i s'hauran executat en l'àmbit temporal que fixen les bases. 
 
El total de les despeses hauran de comptar amb el vist-i-plau de la Coordinació Acadèmica de 
l’Institut del Teatre. 
 
Les despeses efectuades hauran de ser justificades amb factures originals. S'acceptaran 
tiquets de caixa originals només en el cas que I'import de la despesa no superi els 60,10 EUR.  
 
Els tributs tindran la consideració de despesa subvencionable quan el beneficiari de la 
subvenció faci el seu abonament de forma efectiva. 
 
Les factures hauran de reunir els següents requisits: 
 
1) Contingut de la factura: dades que ineludiblement haurà de contenir tota factura: 
 

 Número de factura. 

 Data d'expedició. 

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

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

 Número d'identificació fiscal.  

 Descripció de les operacions i el seu import.  

 Tipus impositiu aplicat/s a les operacions.  

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

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

a) ldentificació del proveïdor: raó social i ClF, o nom particular i NlF, adreça i telèfon. 
b) Concepte de la despesa. 
c) lmport, especificant "lVA inclòs".  
d) Que hi figuri el text: PAGAT/COBRAT.  
e) Número, i en el seu cas, sèrie.  

 
En cas de no justificar algun concepte, o de no fer-ho correctament, es reduirà I'import del 
Premi concedit en el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats. 
 
 
13.- OBLIGACIONS DEL GUANYADOR 
 
El guanyador del concurs per al disseny de l’estand de l’Institut del Teatre al Saló de 
l’Ensenyament 2017 es compromet a mantenir la integritat del projecte presentat. 
Excepcionalment, si és necessari fer algun canvi en el pla de treball proposat, caldrà que el 
col·lectiu guanyador ho posi en coneixement, per escrit, de la Coordinació Acadèmica de 
l’Institut del Teatre. 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


44 
 

 
El guanyador es compromet a facilitar, en tot moment, la informació que  li sigui demanada 
respecte de I'activitat per a la qual es concedeix el premi. 
 
14.- DRETS DE CAPTACIÓ I POSTERIOR ÚS I DIFUSIÓ D'IMATGES. ENREGISTRAMENT 
DEL PROJECTE. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. PROPIETAT DEL MATERIAL 
RESULTANT. 
 
L'lnstitut del Teatre podrà captar la imatge del projecte guanyador tant durant la seva execució 
com exposició i podrà fer difusió amb finalitat culturals, artístiques, pedagògiques i 
d'investigació, principis que regulen I'activitat de I'lnstitut del Teatre, per qualsevol mitjà o 
sistema i durant el màxim de temps previst durant la seva exhibició en domini públic, i sense 
limitacions territorials. 
 
L'lnstitut del Teatre es reserva el dret d'enregistrar el projecte guanyador en qualsevol dels 
suports existents, així com el dret d'utilitzar tot el material gràfic  en les seves publicacions i en 
les accions de caràcter divulgatiu. Així mateix es reserva el dret d'arribar a acords amb els 
mitjans de comunicació que cregui oportuns per tal de fer reportatges, retransmissions o 
qualsevol altra acció que pugui fer visible el projecte guanyador, tot això sense cap finalitat 
lucrativa sinó únicament per assolir la divulgació pública de I'obra. 
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es faran sota el principi d'absència d'afany de lucre i 
amb la única finalitat de difondre les activitats que es porten a terme a I'lnstitut. 
 
Les dades personals dels graduats que es presenten amb cada projecte seran facilitades amb 
el consentiment de cadascun d'ells mitjançant la declaració responsable a què es fa referència 
en la base 6, apartat f. 
 
Les dades personals facilitades en la sol·licitud d'admissió que s'annexa a les presents bases, 
així com les recollides durant el desenvolupament del projecte guanyador (captació d'imatge) 
seran incorporades en un fitxer titularitat del I'lnstitut del Teatre. La finalitat del tractament 
d'aquestes dades és gestionar la participació en el concurs dels sol·licitants i el posterior 
seguiment i difusió del projecte guanyador, i només podran ser cedides a tercers amb aquesta 
finalitat. El participant accepta que en cas de resultar guanyador les seves dades siguin 
publicades. 
 
De conformitat amb allò previst per la Llei Orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, els participants poden exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, en les condicions previstes en la legislació 
vigent, per mitjà d'un escrit que es podrà adreçar al registre de l'lnstitut del Teatre situat a la 
plaça Margarita Xirgu, s/n de Barcelona (08004). 
 
Un cop finalitzat el Saló de l’Ensenyament, l’estand i altres materials seran propietat de l’Institut 
del Teatre, que en podrà fer el que cregui convenient. 
 
 
15.- REVOCACIÓ O RENÚNCIA DEL PREMI ATORGAT 
 
Es podrà revocar totalment o parcialment el Premi concedit, amb l'obligació, si escau, de 
retornar els imports rebuts, en els supòsits següents: 
 
a) Manca d'assoliment en I'execució del projecte. 
b) lncompliment de les obligacions previstes en aquestes bases. 
c) lncompliment de la finalitat per a la qual es va concedir el premi. 
d) La no acceptació per part del Jurat dels canvis que es proposin en el projecte. 
e) Qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en I'activitat o la imatge de I'lnstitut del 
Teatre. 
 
La revocació del premi haurà de ser aprovada pel mateix jurat que el va concedir, previ informe 
motivat a I'efecte. 
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En cas de renúncia del guardonat haurà de ser acceptada pel mateix òrgan que va adoptar la 
resolució de concessió. 
 
16.-ACCEPTACIO DE LES BASES 
 
La presentació dels projectes dels aspirants al Premi comporta I'acceptació de les bases 
d'aquesta convocatòria i dels drets i obligacions que se'n deriven, així com dels preceptes 
continguts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Real Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament i l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, núm. 13, annex I de 16 de gener de 2009). 
 
 
17.- INFRACCIONS I SANCIONS.  
 
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General 
de Subvencions, i en el Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona.  
 
 
18.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI.  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució de l'Institut del Teatre per al present exercici, la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i demés legislació concordant."  
 
ANNEX I 
 
Característiques del projecte: 
 
L’objectiu de l’estand és donar a conèixer el conjunt d’ensenyaments artístics que s’imparteixen 
a l’Institut del Teatre. 
 
Dimensions de l’estand: 30 m2 
Plànols de l’estand: els proveirà la Fira un cop iniciat el projecte 
Material tècnic: L’Institut del Teatre posarà a disposició del guanyador del projecte el material 
tècnic necessari sempre i quan en disposi i pugui ser cedit. 
Espais a incloure en el projecte: 
1 taulell mostrador per a fulls de difusió 
1 taula amb 3-4 cadires per a atenció al públic 
1 armari per a l’emmagatzematge dels fulls de difusió 
1 pantalla o espai adequat per a projecció audiovisual 
 

ANNEX II 
 
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL PREMI PER AL DISSENY DE L’ESTAND DE L’INSTITUT 
DEL TEATRE AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT (EDICIÓ 2017). 
 
Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina o amb lletra d’impremta 
 

 Dades de la convocatòria:  
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Denominació de la 
convocatòria:  

PREMI PER AL DISSENY DE L’ESTAND DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT (EDICIÓ 2017). 
 
 

 
 

 Dades d’identificació del participant 
 

Nom i cognoms  CIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 
Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

 
 

 Dades d’identificació del representant en cas de presentar-se un col·lectiu de 
participants: 

 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 
Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

 
 
 

 Dades dels graduats que participen en el projecte: (en el cas de col·lectiu de 
participants) 

 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 
Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

Any del títol 
Escola (ESAD) 

 Especialitat  

   
 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 
Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de títol 
Escola (ESAD) 

 Especialitat  

 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 
Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de títol 
Escola (ESAD) 

 Especialitat  

 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 
Postal 
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Telèfon  Adreça electrònica  

Any de títol 
Escola (ESAD) 

 Especialitat  

 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 
Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de títol 
Escola (ESAD) 

 Especialitat  

 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 
Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de títol 
Escola (ESAD) 

 Especialitat  

 
 
 
 

 Altres observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Documentació que s’adjunta: 
 
Identificació del sol·licitant 

-se com a col·lectiu caldrà fotocòpia 
de tots els integrants) 

icitud de títol acadèmic (en cas de presentar-se com 
a col·lectiu caldrà fotocòpia de tots els integrants) 

 
-se com a col·lectiu caldrà 

Currículum de tots els integrants) 
 
 

 Declaració (en cas de presentació com a col·lectiu caldrà la signatura de tots els 
participants identificant la signatura amb el seu DNI)  

 
El/s sotasignant/s SOL.LICITA/EN participar en el Premi per al disseny de l’estand de 
l’Institut del Teatre al Saló de l’Ensenyament (edició 2017) i assumeix/en totes les 
responsabilitats que es puguin derivar de la seva realització, i DECLARA/EN: 
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- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten 
corresponen a la realitat. 

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

 
Localitat i data 
 
 
Signatura del representant legal de l’entitat: 
 
 
 
SR. JORDI ROIG I VIÑALS, GERENT 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, s’informa a les persones interessades que les dades facilitades seran incloses en el 
fitxer automatitzat del registre de documents i a la base de dades del Servei de Graduats de 
l’Institut del Teatre per al seu tractament informàtic en la convocatòria del Premi de referència i 
en aquells altres que es considerin oportuns. 
  
Així mateix, s’informa a les persones interessades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit 
presentat en el Registre de l’Institut del Teatre. 
   
En el cas que no desitgeu que les vostres dades personals formin part de la base de dades del 
Servei de Graduats de l’Institut del Teatre marqueu l’espai següent:  
 
□ No desitjo que les meves dades personals formin part de la base de dades del Servei de 
Graduats de l’Institut del Teatre” 
 
 
ANNEX III 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CARÀCTER INÈDIT DE L’OBRA 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CARÀCTER INÈDIT DE L’OBRA 
 
(Caldrà una declaració per cadascun dels participants) 
En/na ………………………………………, amb DNI nº……………………,  i domicili a (carrer, 
avinguda, etc.) ………………………………………… de (població)……………………………codi 
postal ……………………en relació a la sol·licitud presentada per participar en la 
CONVOCATORIA DEL PREMI PER AL DISSENY DE L’ESTAND DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT (EDICIÓ 2017). 
 
 
Declaro sota la meva responsabilitat, que: 
 

 El projecte presentat a la convocatòria és original i inèdit i no està gravat amb  
cap càrrega ni limitació dels drets d'explotació. 

 

 Que dono el consentiment per participar en la convocatòria del Premi pel 
disseny de l’estand de l’Institut del Teatre al Saló de l’Ensenyament (edició 2017) i que 
tots els integrants accepten les seves bases, i que dono el meu consentiment perquè 
les dades que es faciliten puguin ser utilitzades per a la gestió de la convocatòria 
d'aquest Premi i posterior seguiment i difusió en cas que el projecte resulti guanyador. 

 

 Que em trobo al corrent de les meves obligacions tributàries, i si és el cas amb 
la Seguretat Social, i no incorro en cap dels supòsits que m'inhabiliten per a percebre 
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subvencions de conformitat amb allò previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.  
 
(signatura) 
 
(lloc: municipi)......................................., (data) ......................................... 
 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa l’apartat 
4.1. de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat (`publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del qual és el 
següent: 
 

“Extracte de l’Acord de 21 de desembre de 2016 de la Junta de Govern de l’Institut 
del Teatre, pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió en règim de 
concurrència competitiva, del Premi per al disseny de l’estand de l’Institut del Teatre 
al Saló de l’Ensenyament (edició 2017). 
 
BDNS (Identif:) 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria i les seves bases 
específiques, el text complert de les quals es poden consultar a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria, el model normalitzat de sol·licitud, la declaració 
responsable i la justificació de la convocatòria per al Premi pel  disseny de l’estand de 
l’Institut del Teatre al Saló de l’Ensenyament (edició 2017) es poden trobar al web, a la 
intranet i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
 
Primer. Beneficiaris: 
 
Pot optar a l’ajut qualsevol persona o col·lectiu que reuneixi, en el moment de presentar la 
sol·licitud, els requisits següents: 
 
a) Tenir la condició de graduat/a graduat de l’Institut del Teatre en els ensenyaments 

superiors d’art dramàtic, en l’especialitat d’Escenografia, entre els anys 2010 i 2016. 
b) Si es tracta d'un col·lectiu, tots els integrants hauran de tenir el títol Superior d'Art 

dramàtic, especialitat Escenografia, expedit per l'Institut del Teatre, i com a mínim el 
50% d’ells haurà de ser graduats/des entre els anys 2010 i 2016. 

 
En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta guardonat, la concessió del Premi quedarà 
supeditada a la presentació de la documentació que acrediti la constitució del col·lectiu 
professional guanyador com a persona jurídica. 
 
Segon.- Objecte 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació del Premi per al disseny de 
l’estand de l’Institut del Teatre al Saló de l’Ensenyament (edició 2017). 
 
La concessió d'aquest ajut s'emmarca dins de les accions de I'lnstitut del Teatre per 
potenciar la inserció professional dels graduats de les escoles superiors de l'lnstitut del 
Teatre, donant suport i impulsant la producció i exhibició del treball en l'àmbit de 
l'escenografia que combini professionalitat, qualitat, creativitat i viabilitat. 
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Tercer.- Bases reguladores 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
 
Quart.- Quantia 
 
El Premi per al disseny de l’estand de l’Institut del Teatre al Saló de l’Ensenyament (edició 
2017) està dotat amb SIS MIL EUROS (6.000,00€) desglossat de la següent manera: 
 
 
1. En concepte de Premi: 
 
El premi per al disseny del contingut de l’estand de l’Institut del Teatre al Saló de 
l’Ensenyament 2017 està dotat amb 1.200,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
481.01/99003 del vigent pressupost de l'lnstitut del Teatre de l’any 2017. 
 
L'import del Premi estarà subjecte a les retencions fiscals que corresponguin d'acord amb 
la normativa fiscal aplicable. 
 
Qualsevol circumstància que modifiqui el règim general de retencions haurà de ser 
acreditada per la persona interessada. 
 
2. En concepte de despeses: 
 
L’import de les despeses per a la construcció, muntatge i desmuntatge del l’estand no 
podrà superar el màxim de 4.800,00€ (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
226.06/99003 del pressupost de l’any 2017 de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 11 de gener al 20 de gener del 
2017 (ambdós inclosos).” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que 
s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes 
al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua 
catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa màxima de SIS MIL EUROS (6.000,00€) que suposa la 
concessió d’aquest Premi  amb càrrec al pressupost de l’any 2017 de l’Institut del Teatre, tenint 
en compte els conceptes següents: 
 

- 4.800,00€ corresponents a la despesa màxima per a la construcció, muntatge i 
desmuntatge del projecte guanyador que seran imputats a l’aplicació 
pressupostària 226.06/99003. 

- 1.200,00€ corresponents al premi per a/ la guanyador/a que seran imputats a 
l’aplicació pressupostària 481.01/99003. 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2017 es 
consigni el crèdit corresponent. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des de l’11 de gener 
de 2017 al 20 de gener del 2017 (ambdós inclosos). 
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Sisè.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes 
previstos a l’esmentada convocatòria, així com per als actes necessaris per fer efectius els 
acords indicats. 
 
Setè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 

 
 
10. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a la donació de vestuari 

d’època del Teatre Nacional de Catalunya a l’Institut del Teatre.   
 
El President dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica que 
el Teatre Nacional de Catalunya és una empresa pública participada íntegrament per 
la Generalitat de Catalunya que va ser constituïda per a la producció i exhibició de tota 
mena d’espectacles escènics, amb atenció especial a les obres originals en llengua 
catalana. 
 
El TNC disposa de gran quantitat de vestuari, en concret de peces d’època, per tal de 
dur a terme l’exhibició dels espectacles escènics que promou en el territori català, 
espanyol i internacional. En aquest sentit, amb l’objectiu de promoure relacions amb 
altres entitats públiques del sector de les arts escèniques d’àmbit català i per tal de 
fomentar la tasca pedagògica en les arts escèniques, en data 12 de juny de 2015, 
ambdues entitats van signar una cessió en comodat de 188 peces de vestuari d’època, 
propietat del TNC, a favor de l’Institut del Teatre. 
 
Arribada la data de finalització de l’esmentada cessió, ambdues entitats han manifestat 
l’interès que la cessió de dit vestuari es faci de manera indefinida, per la qual cosa es 
proposa la tramitació d’una donació formalitzada mitjançant contracte. 
 
La voluntat del donant és donar aquestes peces de vestuari al donatari per tal que, 
donada la seva condició d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició 
dels professors i alumnes per fomentar la tasca pedagògica. 
 
L’acceptació de la donació no comporta l’assumpció de cap condició, càrrega ni 
gravamen onerós, i no és sotmesa a cap restricció. Aquesta donació s’efectua amb 
caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de reversió. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària 
per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de 
difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, 
mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les 
seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i 
suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
entitats. 
D’altra banda, el Teatre Nacional de Catalunya (en endavant TNC) és una empresa pública 
participada íntegrament per la Generalitat de Catalunya que va ser constituïda per a la 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


52 
 

producció i exhibició de tota mena d’espectacles escènics, amb atenció especial a les obres 
originals en llengua catalana. 
Que el TNC disposa de gran quantitat de vestuari, en concret de peces d’època, per tal de dur 
a terme l’exhibició dels espectacles escènics que promou en el territori català, espanyol i 
internacional. En aquest sentit, amb l’objectiu de promoure relaciones amb altres entitats 
públiques del sector de les arts escèniques d’àmbit català i per tal de fomentar la tasca 
pedagògica en les arts escèniques, en data 12 de juny de 2015, ambdues entitats van signar 
una cessió en comodat de 188 peces de vestuari d’època, propietat del TNC, a favor de 
l’Institut del Teatre. 
 
Arribada la data de finalització de l’esmentada cessió, ambdues entitats han manifestat l’interès 
que la cessió de dit vestuari es faci de manera indefinida, per la qual cosa es proposa la 
tramitació d’una donació formalitzada mitjançant contracte. 
El TNC és el propietari de les peces de vestuari i, per tant, en condició de donant té 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 del donant és donar 
aquestes peces de vestuari al donatari per tal que, donada la seva condició d’entitat acadèmica 
i cultural, sigui difós i posat a disposició dels professors i alumnes per fomentar la tasca 
pedagògica.  
Vist el que es disposa sobre aquest acte jurídic en els articles 618 i següents del Codi Civil. 
 
Vist l’informe de data 14 de novembre de 2016 emès per la Coordinació Acadèmica de l’Institut 
del Teatre relatiu a la valoració econòmica de la donació efectuada pel Teatre Nacional de 
Catalunya, que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME VALORATIU SOBRE LA DONACIÓ DE 188 DE PECES DE VESTUARI D’ÈPOCA 
DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA 
 
El Teatre Nacional de Catalunya (en endavant TNC) és una empresa pública participada 
íntegrament per la Generalitat de Catalunya que va ser constituïda per a la producció i exhibició 
de tota mena d’espectacles escènics, amb atenció especial a les obres originals en llengua 
catalana. 
 
El TNC disposa de gran quantitat de vestuari, en concret de peces d’època, per tal de dur a 
terme l’exhibició dels espectacles escènics que promou en el territori català, espanyol i 
internacional. En aquest sentit, amb l’objectiu de promoure relaciones amb altres entitats 
públiques del sector de les arts escèniques d’àmbit català i per tal de fomentar la tasca 
pedagògica en les arts escèniques, en data 12 de juny de 2015, ambdues entitats van signar 
una cessió en comodat de 188 peces de vestuari d’època, propietat del TNC a favor de l’Institut 
del Teatre. 
 
Arribada la data de finalització de l’esmentada cessió, ambdues entitats han manifestat l’interès 
que la cessió de  dit vestuari es faci de manera indefinida, per la qual cosa es proposa la 
tramitació d’una donació formalitzada mitjançant contracte. 
 
El TNC és el propietari de les peces de vestuari i, i per tant, en condició de donant té 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 del donant és donar 
aquestes peces de vestuari al donatari per tal que, donada la seva condició d’entitat acadèmica 
i cultural, sigui difós i posat a disposició dels professors i alumnes per fomentar la tasca 
pedagògica. 
 
La valoració que en fem és d’utilitat i no pas econòmica.” 
 
Vistos 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. 
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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 peces de vestuari d’època efectuada pel Teatre Nacional 
de Catalunya 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 VESTUARI D’ÈPOCA, A FAVOR DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE 
 
 
Barcelona, a ....., de.....................  de 2016 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 
D’una part, en condició de donants, el TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (en endavant 
TNC), societat participada íntegrament per la Generalitat de Catalunya, representat per la 
Directora executiva, Sra. Mònica Campos i Estevez, en virtut d’apoderament atorgat pel Consell 
d’Administració del TNC, elevat a públic davant del Notari de Barcelona, senyor Marc 
Salsalvadó i Chalaux, en data 26 de juliol de 2013 i núm de protocol 960 i amb domicili a la 
Plaça de les Arts, núm 1 (08013) de Barcelona i NIF A-60942851.  
 
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. Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de 
Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la 
capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. És una 
institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, figurant 
entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la 
promoció i l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, 
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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 
entitats. 

 
II. Que el Teatre Nacional de Catalunya (en endavant TNC) és una empresa pública 

participada íntegrament per la Generalitat de Catalunya que va ser constituïda per a 
la producció i exhibició de tota mena d’espectacles escènics, amb atenció especial a 
les obres originals en llengua catalana. 

 
III. Que el TNC disposa de gran quantitat de vestuari, en concret de peces d’època, per 

tal de dur a terme l’exhibició dels espectacles escènics que promou en el territori 
català, espanyol i internacional. En aquest sentit, amb l’objectiu de promoure 
relaciones amb altres entitats públiques del sector de les arts escèniques d’àmbit 
català i per tal de fomentar la tasca pedagògica en les arts escèniques, en data 12 de 
juny de 2015, ambdues entitats van signar una cessió en comodat de 188 peces de 
vestuari d’època, propietat del TNC a favor de l’Institut del Teatre. 

 
IV. Que arribada la data de finalització de l’esmentada cessió, ambdues entitats han 

manifestat l’interès que la cessió de  dit vestuari es faci de manera indefinida, per la 
qual cosa es proposa la tramitació d’una donació formalitzada mitjançant contracte. 

 
V. Que el TNC és el propietari de les peces de vestuari i, per tant, en condició de donant 

té  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 del donant és donar aquestes peces de vestuari al donatari per tal 
que, donada la seva condició d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a 
disposició dels professors i alumnes per fomentar la tasca pedagògica. 

 
VI. 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’aquest contracte és formalitzar la donació de vestuari d’època, propietat del Teatre 
Nacional de Catalunya,  a favor de l’Institut del Teatre per fer-ne ús en l’activitat d’ensenyament 
reglat i no reglat. 
El nombre de peces és de 188 que s’adjunta com a annex I a aquest contracte.  
 
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.  
 
El donant declara que és el propietari 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 de les peces de vestuari.  
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El donatari destinarà els recursos tècnics , humans i econòmics necessaris per realitzar la feina 
d’inventari, catalogació i conservació de les peces, 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 fer-ne ús acadèmic, 
artístic i cultural.  
 
L’Institut del Teatre es compromet a possibilitar el préstec del vestuari a altres institucions 
d’ensenyament i culturals rellevants, que sol·licitin el vestuari donat, d’acord amb la normativa 
per al préstec temporal de l’Institut del Teatre. 
 
En qualsevol activitat de difusió o artística del vestuari donat es farà constar la seva 
procedència de la següent manera “Vestuari del Teatre Nacional de Catalunya” 
 
 
 
 
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 
 
El donant es reserva la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, en cas 
que ho necessitin per a alguna activitat cultural o artística, 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 a l’Institut del Teatre, 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.  
 
El donant es farà càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comporti. Durant el 
període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les despeses de 
conservació dels béns. En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la devolució de les 
peces serà formalitzada mitjançant document signat per les parts. 
 
Setè. 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 d’ús pedagògic i artístic.  
 
El donatari assumirà el cost dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar l’inventari, 
catalogació i conservació de les obres.  
 
Vuitè. 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.  
 
Novè. 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 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


56 
 

10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, així com la resta 
de normativa d’aplicació.  
 
Desè. 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. 
 
ANNEX 
 

Unitats Descripció dels béns 

5  TÚNIQUES MONJO 

3 TÚNIQUES 

3  VESTIT PALLASSO 

12  CAPES 

7  BATES 

11  JAQUETES AMB ADORNOS 

33  VESTITS HOME 

7  CUIRASSES ROBA AMB SAMARRETES INTERIORS 

3  VESTITS ÈPOCA 

28  VESTITS DONA ACTUALS 

2  ABRICS HOME 

47  CAMISES VARIADES 

6  DAVANTALS 

21  BRUSES 

188 Total 

 
 
Tercer.- DISPOSAR que el vestuari objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de 
l’Institut del Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Teatre Nacional de Catalunya, tot agraint la donació.  
 
Cinquè.- FACULTAR a la Gerència de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes 
administratius necessaris que es puguin derivar d’aquesta donació.” 

 
 
11. Dictamen que proposa aprovar el preu públic del curs “El ball de parella com 

a conversa. La història a través del ball: del vals al twist”. 
 
El President dóna la paraula al Gerent, Sr. Jordi Roig. Explica que per decret de la 
Direcció General de data 5 de desembre de 2016 es va aprovar el curs “El ball de 
parella com a conversa. La història a través del ball: del vals al twist” 
 
L’activitat s’autofinança, 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 suposa 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 1.738,00 €. 
 
La Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, així 
com la proposta de preu públic de 79,00 €,  que regeix l’esmentat curs. 



 
 
 

57 
 

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

 

 
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 1.440,00 €, d’acord amb la normativa 
vigent de l’Institut del Teatre. El desenvolupament de l’esmentat curs comportarà els 
costos indirectes de 288,00 €.  
 
Es proposa doncs aprovar el preu públic fixat en 79,00€, 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 5 de desembre de 2016 es va 
aprovar el curs “El ball de parella com a conversa. La història a través del ball: del vals al twist” 
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 MIL 
SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS (1.738,00 €). 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, així 
com la proposta de preu públic de SETANTA-NOU EUROS (79,00€)  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 “El ball de parella com a conversa. La 
història a través del ball: del vals al twist” és personal extern a l’Institut del Teatre, i, per tant, les 
seves retribucions s’han valorat en MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS (1.440,00€) 
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 288,00€.  
 
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. 
 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


58 
 

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 SETANTA-NOU EUROS (79,00€), en concepte de 
la matrícula del curs “El ball de parella com a conversa. La història a través del ball: del vals al 
twist”, 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 ““El 
ball de parella com a conversa. La història a través del ball: del vals al twist” a l’obtenció per 
part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un 
import de MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS (1.738,00 €). 
 
Tercer- AUTORITZAR la despesa de MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS (1.440,00€) 
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 “El ball de 
parella com a conversa. La història a través del ball: del vals al twist” 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 “El ball de parella com a conversa. La història 
a través del ball: del vals al twist”  mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler 
d’anuncis de l’Institut del Teatre.” 

 
 
12. Dictamen que proposa aprovar el preu públic del mòdul de Producció 

Tècnica dins el “Postgrau en Producció i Gestió d'Espectacles i 
d'Esdeveniments Culturals”, 

 
El President dóna la paraula al Gerent, Sr. Jordi Roig. Informa que per decret de la 
Direcció General, de data 13 de desembre de 2016 es va aprovar el Mòdul de 
Producció Tècnica dins el “Postgrau en producció i gestió d’espectacles i 
d’esdeveniments culturals” que anualment oferta l’Institut de Formació Contínua de la 
Universitat de Barcelona IL3. 
 
La participació de l’Institut del Teatre a l’esmentat curs tindrà caràcter no deficitari, ja 
que les despeses directes i indirectes de l’activitat formativa seran compensades pels 
ingressos provinents d’IL3, per la qual cosa, la participació en el curs no suposarà una 
despesa addicional al pressupost de l’Institut del Teatre 
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Els docents assignats per a la impartició del Mòdul són personal de l’Institut del Teatre, 
i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent de 
l’Institut del Teatre. La impartició del curs per part del personal de l’Institut del Teatre 
no comportarà cap contractació laboral addicional per a l’Organisme.  
 
La impartició del curs comportarà unes despeses directes en concepte de 
documentació per als alumnes de 164,00€. 
 
Es proposa doncs aprovar el preu públic fixat en 2.975,00€ en concepte de participació 
en la realització del Mòdul, i en conseqüència aprovar-ne l’ingrés corresponent.  
 
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 13 de desembre de 2016 es 
va aprovar el Mòdul de Producció Tècnica dins el “Postgrau en producció i gestió d’espectacles 
i d’esdeveniments culturals”  que anualment oferta l’Institut de Formació Contínua de la 
Universitat de Barcelona IL3 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 la participació de l’IT a 
l’esmentat curs tindrà caràcter no deficitari, ja que les despeses directes i indirectes de 
l’activitat formativa seran compensades pels ingressos provinents d’IL3, per la qual cosa, la 
participació en el curs no suposarà una despesa addicional al pressupost de l’Institut del 
Teatre, sempre i quan els ingressos procedents de l’aportació de l’Institut de Formació 
Contínua de la Universitat de Barcelona IL3, en el seu conjunt, sumin, com a mínim, un import 
de DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS (2.975,00€). 
 
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 MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS 
(2.975,00€) que ha de regir l’esmentat mòdul i que s’adjunta com a annex II a aquest dictamen. 
 
Vist que els docents assignats per a la impartició del Mòdul de Producció Tècnica dins el 
“Postgrau en producció i gestió d’espectacles i d’esdeveniments culturals” que anualment oferta 
l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona IL3 són personal de l’Institut del 
Teatre, i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent de 
l’Institut del Teatre.  
 
Vist, així mateix, que la impartició del curs comportarà unes despeses directes en concepte de 
documentació per als alumnes de 164,00€. 
 
Cal remarcar que la impartició del curs per part del personal de l’Institut del Teatre no 
comportarà cap contractació laboral addicional per a l’Organisme.  
 
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 
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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. 
 
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 MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS 
(2.975,00€) en concepte de participació en la realització del Mòdul de Producció Tècnica dins el 
“Postgrau en producció i gestió d’espectacles i d’esdeveniments culturals”  que anualment 
oferta l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona IL3, de conformitat amb la 
memòria econòmico-financera que s’adjunta com a annex II. 
 
Segon.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la participació en la realització 
del Mòdul de Producció Tècnica dins el “Postgrau en producció i gestió d’espectacles i 
d’esdeveniments culturals”  a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims 
provinents de l’aplicació de l’esmentat preu públic que sumin un import de DOS MIL NOU-
CENTS SETANTA-CINC EUROS (2.975,00€). 
  
Tercer- AUTORITZAR la despesa directa de CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS (164,00€) en 
concepte de documentació per als alumnes i que anirà imputada amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 221.17/99140 del pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2017.  
 
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, tot d’acord amb el que 
estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Quart.- APROVAR que l’ingrés que correspongui, procedent de l’Institut de Formació Contínua de 
la Universitat de Barcelona IL3, en aplicació del preu públic de DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-
CINC EUROS (2.975,00€) del Mòdul de Producció Tècnica dins el “Postgrau en producció i 
gestió d’espectacles i d’esdeveniments culturals”  es comptabilitzarà a l’aplicació pressupostària 
34200/99140 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 Mòdul de Producció Tècnica dins el “Postgrau en 
producció i gestió d’espectacles i d’esdeveniments culturals”  mitjançant la inserció del 
corresponent anunci en el tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.” 
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13. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la despesa derivada del curs 
“El Sigiloso Conjuro de lo Salvaje” en el marc de les activitats de les Aules 
Obertes de Disseny Escènic 2016-2017.  

 
El President dóna la paraula al Gerent, el Sr. Roig explica que per decret de la Direcció 
General de data 30 de juny de 2016 es va aprovar el curs “El Sigiloso Conjuro de lo 
Salvaje”, curs intensiu de disseny i realització d’artefactes per al teatre de carrer, en el 
marc de les activitats de les Aules Obertes de Disseny Escènic 2016-2017. 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de data 20 de juliol de 2016 es va 
aprovar el preu públic de la matricula acadèmica per import de 175,20 €, condicionat a 
les matrícules del curs, en el seu conjunt, sumessin un import de 3.504,00 € i a un 
mínim de 20 matrícules. 
 
Un cop realitzat el curs “El Sigiloso Conjuro de lo Salvaje”, la Secretaria Acadèmica 
General de l’Institut del Teatre ha informat que el nombre total d’alumnes matriculats 
ha estat de 28, un nombre més elevat respecte de les previsions inicials.  
 
A conseqüència d’aquest fet, s’ha constatat que la despesa relativa als materials 
utilitzats ha estat de 535,31 €, import lleugerament superior a l’inicialment previst que 
va ser de 400,00€, comportant un increment de cost de 135,31€ 
 
D’igual manera, el curs continua tenint caràcter autofinançat, atès que les noves 
despeses directes i indirectes d’aquesta activitat formativa seran compensades en 
escreix pels ingressos de les matricules que han estat de 4.362,48 €, i que han permès 
la cobertura total de la despesa generada per l’activitat.  
 
Es proposa doncs modificar la memòria econòmica-financera del curs introduint la 
nova valoració econòmica relativa a la despesa de material utilitzat, i als ingressos 
obtinguts. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist que per decret de la Direcció General de l’Institut del Teatre, de data 30 de juny de 2016 
(núm. registre 767/2016), es va aprovar el curs “El Sigiloso Conjuro de lo Salvaje”, curs intensiu 
de disseny i realització d’artefactes per al teatre de carrer, en el marc de les activitats de les 
Aules Obertes de Disseny Escènic 2016-2017. 
 
Vist que, posteriorment,  per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió 
ordinària de data 20 de juliol de 2016 (núm. registre 118/2016) es va aprovar el preu públic de 
la matricula acadèmica per import de CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS 
(175,20€) de conformitat amb la memòria economico-financera mitjançant la qual es desprenia 
que el curs s’autofinançaria, atès que les despeses directes i indirectes de l’activitat formativa 
serien compensades pels ingressos de les matrícules sempre i quan els ingressos de les 
matrícules del curs, en el seu conjunt, sumessin un import de TRES MIL CINC-CENTS 
QUATRE EUROS (3.504,00€); i vist així mateix, que la realització de l’esmentada activitat 
formativa quedaria condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim 
d’aquests ingressos a un mínim de 20 matrícules, que permetria la cobertura total de la 
despesa generada per l’activitat.  
Vist que al mateix acord de la Junta de Govern es va autoritzar la despesa per a l’execució del 
curs fins a un màxim de DOS MIL NOU-CENTS VINT EUROS (2.920,00€), despesa que aniria 
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amb càrrec al vigent pressupost de l’Institut del Teatre, a les aplicacions pressupostàries que 
es detallen a continuació: 
 

Concepte Aplicacions 
pressupostàries 

Despesa 

Col·laboració docent 22618/99100 2.520,00 € 

Materials 22117/99100 400,00 € 

Total cost directe  2.920,00 € 

  
Vist que un cop realitzat el curs “El Sigiloso Conjuro de lo Salvaje”, la Secretaria Acadèmica 
General de l’Institut del Teatre ha informat que el nombre total d’alumnes matriculats ha estat 
de 28, un nombre més elevat respecte de les previsions inicials.  
 
A conseqüència d’aquest fet, s’ha constatat que la despesa relativa als materials utilitzats ha 
estat de 535,31€, import lleugerament superior a l’inicialment previst que va ser de 400,00€, 
comportant un increment de cost de 135,31€ (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-
UN CÈNTIMS). 
 
A la vista d’aquesta informació, la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat una 
nova memòria econòmica del curs “El Sigiloso Conjuro de lo Salvaje” mitjançant la qual 
substitueix l’anterior tot i que es manté el preu públic aprovat per acord de la Junta de Govern 
de l’Institut del Teatre de data 20 de juliol de 2016.  
 
D’aquesta memòria econòmica es desprèn que, d’igual manera,  el referit Curs s’autofinançarà 
atès que les noves despeses directes i indirectes d’aquesta activitat formativa seran 
compensades en escreix pels ingressos de les matricules que han estat de QUATRE MIL NOU-
CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (4.905,60€) i que han permès la cobertura 
total de la despesa generada per l’activitat.  
 
D’acord amb aquests fets, es constata que l’increment de la despesa no desvirtua el caràcter 
autofinançat del curs de referència. 
 
Atès que existeix disponibilitat de crèdit hàbil i suficient al vigent pressupost de l’Institut del 
Teatre per tal de fer front a l’increment de despesa identificada. 
 
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 curs “El Sigiloso Conjuro de lo Salvaje” en el marc de les activitats de 
les Aules Obertes de Disseny Escènic 2016-2017 aprovat per acord de la Junta de Govern, de 
data 20 de juliol de 2016 (núm. registre 118/2016) en el sentit d’incrementar els recursos 
necessaris per a la seva execució, d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva d’aquest 
dictamen. 
 
Segon.- En conseqüència, MODIFICAR la memòria econòmica-financera del curs “El Sigiloso 
Conjuro de lo Salvaje” en el marc de les activitats de les Aules Obertes de Disseny Escènic 
2016-2017 introduint la nova valoració econòmica relativa a la despesa de material utilitzat i 
que s’adjunta com a Annex I a aquest dictamen. 
 
Tercer.- AUTORITZAR l’increment de despesa originat pel major nombre de matrícules 
formalitzades del curs “El Sigiloso Conjuro de lo Salvaje” en el marc de les activitats de les 
Aules Obertes de Disseny Escènic 2016-2017, per import de CENT TRENTA-CINC EUROS 
AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (135,31€) que s’imputarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
22117/99100 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre.” 
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14. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores del procés selectiu per 
a la selecció d’un màxim de 12 titulats/des de l’Institut del Teatre que han de 
formar part del procés formatiu “IT-TEATRE” i la seva convocatòria.  

 
El President dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo explica que 
amb l’objectiu d’impulsar la inserció dels alumnes titulats de l’ESAD en el món laboral i 
professional, es proposa l’aprovació del projecte pedagògic anomenat “IT-TEATRE”.  
 
El projecte està concebut com una oportunitat de pràctica professional per a 
graduats/des de l’ESAD mitjançant la col·laboració en teatres, per a la producció 
d’espectacles de nivell que es presentaran com a jove companyia de teatre de l’Institut 
del Teatre en el circuit teatral.  
 
Es tracta d’un model de formació en competències basat en la realització real d’una 
esdeveniment escènic entès com el darrer pas de la formació i com el primer contacte 
amb la realitat professional. El projecte IT-TEATRE ha de proporcionar a l’alumne la 
possibilitat de fer un aprenentatge professional i artístic participant en el procés 
complet de la creació i producció d’un espectacle, acompanyat d’un plantejament 
pedagògic específic adequat a cada proposta artística (aprendre mitjançant l’acció i la 
creació). 
 
El projecte requereix de la col·laboració de teatres, festivals, mostres i empreses 
públiques i privades, nacionals i internacionals, amb els que s’establiran els convenis 
de col·laboració pertinents per tal de dur-lo a terme. Estarà conduït per professionals 
de les arts escèniques en actiu amb la col·laboració dels docents especialitzats en les 
diverses àrees i un/una docent que coordinador/a la totalitat del projecte. 
 
Per a la edició del curs 2016/2017 es preveu la col·laboració del Teatre Nacional de 
Catalunya, on es presentarà una producció escènica dins la temporada 2016-2017. 
 
El projecte pedagògic IT-TEATRE s’estructura en dues unitats formatives a fi de poder 
abastar els dos moments fonamentals de tot procés creatiu:  
 

 La gestació i desenvolupament del projecte artístic en tots els seus vessants i, 

 La seva posterior exhibició en públic. 
 
Aquestes dues unitats formatives estan, alhora, estructurades en diversos temes o 
continguts a desenvolupar. 
 
El procés de treball s’estendrà per un període de 3,5 mesos a raó d’una mitjana de 
treball de 25 h/setmanals, cinc dies a la setmana. En aquestes 3,5 mesos queden 
incloses dues setmanes de representació de l’espectacle resultant del projecte de 
treball desenvolupat per IT-TEATRE. 
 
Es proposa una dedicació per a la direcció de l’espectacle a desenvolupar per IT-
TEATRE de 300 hores per poder abastar el procés de creació, assaig i representació.  
En el cas que hi hagi més d’un director o directora, les hores s’hauran de repartir 
proporcionalment a la dedicació de cadascun dels artistes participants. 
 
Es proposa la creació de la figura de Coordinació del projecte IT-TEATRE, que ha de 
correspondre a un encàrrec acadèmic de 90 hores de professorat de l’ESAD. 
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Es proposa també la participació de dos professors/es  de l’ESAD especialitzats en els 
àmbits que requereixi cada projecte d’espectacle, amb una dedicació de 45 h. per 
professor/a 
 
Es preveu la programació de dues classes magistrals a càrrec d’experts professionals 
externs en les matèries requerides. 
 
Per a l’edició 2016-2017 els graduats seleccionats participaran en el projecte Collar de 
Cranis (Varietats a la Brossa) que serà presentat al Teatre Nacional de Catalunya i 
posteriorment a altres teatres o festivals. 
 
Es proposa, en conseqüència, autoritzar una despesa màxima de 56.517,39€, que 
s’imputarà al pressupost de l’any 2017. 
 
La concessió de les beques als candidats resultants del procés selectiu es farà 
efectiva atenent als imports i conceptes següents: 
 

 El/la graduat/da seleccionat/da no abonarà cap import en concepte de 
matrícula. 

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

 
Demana la paraula el Sr. Altayó. Exposa que amb l’aprovació del procés d’IT-TEATRE, 
s’ha cobert estratègicament la línia oberta per l’Institut del Teatre, amb IT-DANSA i IT-
TÈCNICA. 
 
Així com amb la gira es reforça el treball d’IT-DANSA, caldria implementar aquesta 
mateixa estratègia en l’IT-TEATRE. S’hauria d’articular, un cop fet el treball i exhibit, en 
el conjunt del territori, per tal d’obtenir més rendibilitat. 
 
El Sr. Altayó posa de manifest que el preu hora de les beques és baix. Retreu que 
manca una categorització en aquest projecte, així com el reconeixement d’una 
dignificació de la beca. 
 
A partir d’aquesta intervenció, s’obre un debat entre els assistents sobre les 
possibilitats dels tres projectes d’IT (Dansa, Tècnica i Teatre).  
 
Manifesta el Sr. Altayó que està d’acord amb el projecte però anuncia l’abstenció 
únicament per l’import baix de la beca. 
 
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. 
 



 
 
 

65 
 

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

 

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). 
 
L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), és un centre formatiu d'estudis superiors en art 
dramàtic, de caràcter públic, que valora i estimula la reflexió i la recerca, així com el compromís 
artístic i la llibertat de pensament i creació. 
 
L’ESAD atorga el títol superior en art dramàtic, corresponent al primer cicle o grau de l’espai 
europeu d’educació superior i ofereix formació professionalitzadora en l’àmbit de l’art dramàtic 
en tres especialitats:  
 

 Interpretació 

 Direcció Escènica i Dramatúrgia 

 Escenografia 
 
Els estudis que ofereix l'ESAD de l'Institut del Teatre proporcionen a l'alumne les competències 
generals bàsiques per al desenvolupament òptim de la professió, amb una gamma àmplia i 
oberta de coneixements i habilitats. 
 
L'ESAD ha de garantir la qualitat i l'excel·lència en la formació dels nostres alumnes i ha de 
liderar el panorama de la formació teatral nacional i internacional. Si la fita d'una escola d'art és 
la invenció i la reinvenció, essència de qualsevol treball creatiu, l’escola es manifesta oberta i 
plural, amb una visió clarament multidisciplinar i integradora. 
 
D’altra banda, l’Institut del Teatre crea l’any 2004 el Servei de Graduats amb la voluntat 
contribuir a la inserció professional, i a l’excel·lència artística a través de la formació 
especialitzada dels/es graduats/es de les escoles superiors de l'lnstitut del Teatre.  
 
Amb l’objectiu d’impulsar la inserció dels alumnes titulats de l’ESAD en el món laboral i 
professional, es proposa l’aprovació del projecte pedagògic anomenat “IT-TEATRE”.  
 
El projecte està concebut com una oportunitat de pràctica professional per a graduats/des de 
l’ESAD mitjançant la col·laboració en teatres, per a la producció d’espectacles de nivell que es 
presentaran com a jove companyia de teatre de l’Institut del Teatre en el circuit teatral.  
 
Es tracta d’un model de formació en competències basat en la realització real d’una 
esdeveniment escènic entès com el darrer pas de la formació i com el primer contacte amb la 
realitat professional. El projecte IT TEATRE ha de proporcionar a l’alumne la possibilitat de fer 
un aprenentatge professional i artístic participant en el procés complet de la creació i producció 
d’un espectacle, acompanyat d’un plantejament pedagògic específic adequat a cada proposta 
artística. (aprendre mitjançant l’acció i la creació). 
 
Aquest projecte requereix de la col·laboració de teatres, festivals, mostres i empreses 
públiques i privades, nacionals i internacionals, amb els que s’establiran els convenis de 
col·laboració pertinents per tal de dur a terme el projecte. 
 
El projecte estarà conduït per professionals de les arts escèniques en actiu amb la col·laboració 
dels docents especialitzats en les diverses àrees i un/una docent que coordinador/a la totalitat 
del projecte. 
 
Per a la edició del curs 2016/2017 es preveu la col·laboració del Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) a on es presentarà una producció escènica dins la temporada 2016-2017. 
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Amb l’objectiu de seleccionar un màxim de 12 graduats titulats de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic (ESAD) que han de formar part del projecte “IT-TEATRE”, es proposa l’aprovació de 
les bases reguladores que regiran l’esmentat procés.  
 
Vist que al projecte de pressupost de l’Institut del Teatre per a l’any 2017 existeix consignació 
pressupostària per fer front a les despeses derivades d’aquest projecte. 
 
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.- APROVAR el projecte pedagògic “IT-TEATRE” que s’especifica tot seguit: 
 
“ 
IT-TEATRE: PROJECTE PEDAGÒGIC 
 
El projecte pedagògic IT-TEATRE s’estructura en dues unitats formatives a fi de poder abastar 
els dos moments fonamentals de tot procés creatiu:  
 

 La gestació i desenvolupament del projecte artístic en tots els seus vessants i, 

 La seva posterior exhibició en públic. 
 
Aquestes dues unitats formatives estan, alhora, estructurades en diversos temes o continguts a 
desenvolupar a fi de donar raó específica i metodològica dels processos de treball implicats en 
cadascun dels dos moments de la creació.
 
 
I.- UNITATS FORMATIVES DEL PROJECTE IT-TEATRE 
 
 

1. Unitat formativa 1: EL PROCÉS CREATIU ARTÍSTIC I PROFESSIONAL 
 

1.1. Objectius: 
 
Ampliació dels coneixements artístics, tècnics i teòrics en un procés de recerca aplicat a la 
creació i representació de l’espectacle. 
Posar en pràctica tots els coneixements i competències adquirits al llarg dels seus estudis, 
comprovar-ne la utilitats i saber adaptar-los a les circumstàncies reals de la creació escènica 
professional.   
 

1.2. Continguts: 
 

a) Recerca contextual i documental teòrico-pràctica del projecte creatiu a 
desenvolupar. 

b) Formulació i experimentació pràctica del objectius tècnics, ètics i estètics, 
personals i de l’espectacle. 

c) Assumpció de noves aportacions tècniques i creatives al procés d’assaig i de 
l’espectacle i aplicació dels coneixements adquirits  durant els estudis  

d) Adaptació a les diverses metodologies de treball  derivades o provocades  pel 
procés de creació 

e) Valoració dinàmica del procés d’assaig. 
 
 

2. Unitat formativa 2:  LA REPRESENTACIÓ PROFESSIONAL: CREACIÓ, REPETICIÓ, 
EXPERIÈNCIA I APRENENTATGE 
 
2.1. Objectius: 
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Experimentació i valoració de les capacitats tècniques i creatives a l’hora de la 
presentació de l’espectacle en públic 

 
2.2 Continguts  

 
a) Preparació per a la representació: escalfament, concentració, 
b) Relació amb tots els participants en l’espectacle: convivència 

professional i col·laboració.  
c) Els condicionants físics de l’espectacle: vestuari, maquillatge, llum so i 

imatge.  
d) La interacció amb el públic: anàlisi de l’experiència i valoració 

 
 
II.- LECTIVITAT (DEDICACIÓ D’ALUMNES, DIRECTORS/ES I PERSONAL DOCENT 
IMPLICAT EN EL PROJECTE IT-TEATRE 
 

1. Hores  lectives dels graduats participants en el projecte IT-TEATRE 
 
El procés de treball s’estendrà per un període de 3,5 mesos a raó d’una mitjana de treball 
de 25 h/setmanals, cinc dies a la setmana. En aquestes 3,5 mesos queden incloses  dues 
setmanes de representació de l’espectacle resultant del projecte de treball desenvolupat 
per IT-TEATRE. 
 
 
2. Hores lectives dels directors de l’espectacle i del personal docent de l’institut del 
teatre 
 
Es proposa una dedicació per a la direcció de l’espectacle a desenvolupar per IT-TEATRE 
de 300 hores per poder abastar el procés de creació, assaig i representació.  Cas que hi 
hagi més d’un director o directora, les hores s’hauran de repartir proporcionalment a la 
dedicació de cadascun dels artistes participants. 
 
Es proposa la creació de la figura de coordinació del projecte IT-TEATRE, que ha de 
correspondre a un encàrrec acadèmic de 90 hores de professorat de l’ESAD. 
 
Es proposa la participació de dos professors/es  de l’ESAD especialitzats en els àmbits 
que requereixi cada projecte d’espectacle, amb una dedicació de 45h per professor/a 
 
Es proposa la programació de dues classes magistrals a càrrec d’experts professionals 
externs en les matèries requerides.” 

 
 
Segon.- APROVAR les bases reguladores que regiran el procés selectiu de 12 titulats/des de 
l’Institut del Teatre que han de formar part del procés pedagògic “IT-TEATRE”, i que 
s’especifiquen tot seguit: 
 

 
"BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ D’UN 
MÀXIM DE 12 TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE HAN DE FORMAR 
PART DEL PROCÉS FORMATIU "IT-TEATRE".  (EDICIÓ 2016-17) 
 
 
Primera.- Objecte de les bases  
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És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la selecció d’un màxim 
de 12 graduats/des de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre per a 
formar part del procés pedagògic anomenat “IT-TEATRE”. 
 
Els graduats/des seran titulats superiors en Art Dramàtic en les especialitats 
d’interpretació, escenografia i/o direcció i dramatúrgia. El nombre de graduats/des serà el 
que determinin les necessitats del projecte, fins a un màxim de 12 persones. 
 
Es seleccionaran els graduats/graduades següents: 
 
-8/10 graduats en l’especialitat d’Interpretació 
-1/2 graduats d’Escenografia 
-1/2 graduats de Direcció i Dramatúrgia 
 
Per l’edició 2016-2017 els graduats seleccionats participaran en el projecte Collar de 
Cranis (Varietats a la Brossa) que serà presentat al Teatre Nacional de Catalunya i 
posteriorment a altres teatres o festivals. 
 
 
Segona.- Requisit dels aspirants 
 
Per prendre part en aquest procés, caldrà que en la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, els/les interessats/des compleixen les condicions següents: 
 

a) Estar en possessió del Títol Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre en les 
especialitats a les quals s’aspira. 

b) Haver-se graduats en el curs acadèmic 2012-13, 2013-14, 2014-15 o 2015-16. 
c) No haver format part del projecte ITNC ni del projecte IT-TEATRE en edicions anteriors. 
 
L’Institut del Teatre garantirà la igualtat en la participació entre els/les graduats/des de 
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre, la transparència i la publicitat de la 
convocatòria.  
 
 
Tercera.-Presentació de sol·licituds 
 
Els graduats/graduades que desitgin prendre part en la selecció hauran de presentar una 
sol·licitud tipus (Annex I d’aquest dictamen) 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 (BOPB). La presentació de la sol·licitud fora d’aquest termini comporta l’exclusió 
de l’aspirant. 
 
La sol·licitud ha de ser un 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. El currículum formatiu s’ha d’acreditar amb els títols i 
certificats corresponents. El currículum laboral s’ha d’acreditar amb contractes de 
treball, vida laboral, certificats de treball o programes de mà. 

http://www.institutdelteatre.cat/
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En 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 10 dies. 
 
Quarta.-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 llista 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 consideraran 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. 
 
Posteriorment, la Secretaria General de l’Institut del Teatre convocarà als aspirants que 
reuneixen els requisits per a la realització de la selecció, concretant el lloc, dia i hora de la 
convocatòria.  
 
Un cop realitzades les proves l’òrgan seleccionador corresponent l’Institut del Teatre farà 
difusió a través del servei de graduats/des de l’Institut del Teatre dels aspirants 
seleccionats.  
 
Cinquena.- Òrgan seleccionador 
  
L’òrgan seleccionador estarà integrat per:  
 
- 2 Coordinadors del projecte IT-TEATRE o persones en qui deleguin  
- El/la Director/a de l’ESAD o persona en qui delegui 
- 2 Professionals externs designats pel desenvolupament pedagògic i artístic del 

projecte.  
- El/la Coordinador/a Acadèmic de l’IT o persona en qui delegui 
- El/la Responsable del Servei de Graduats que actuarà com a Secretari/a de l’òrgan 

seleccionador. 
 
La designació de les persones que formin part d’aquest òrgan seleccionar es designaran 
per resolució de la Directora General i 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. 
 
 
Sisena.- Criteris de valoració  
 
Els candidats participants en les proves de selecció podran obtenir una puntuació màxima 
de 20 punts (criteris de valoració general + els criteris per a cada especialitat –interpretació 
o escenografia o escenificació i dramatúrgia-) d’acord amb els criteris següents: 
 
6.1. Avaluació / Valoració curricular general. 
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L’avaluació del currículum de l’alumne importarà fins a un màxim de 5 punts, distribuïts de 
la manera següent: 
 

a) Valoració del currículum acadèmic a l’Institut del 
Teatre................................................................ Fins a 2 punts. 

b) Valoració de l’experiència artística en altres camps......... Fins a 2 punt. 
c) Valoració d’estudis complementaris al currículum de l’institut del 

teatre............................................................. Fins a 1 punt. 
 
6.2. Avaluació/ valoració   específica dels candidats de l’especialitat d’interpretació. 
 
L’avaluació específica per als graduats de l’especialitat d’interpretació importarà fins a un 
màxim de 15 punts distribuïts de la manera següent: 
 

a) Capacitat vocal.  Coneixement i domini de les tècniques de la veu adequades al 
projecte d’espectacle....................... Fins a 3 punts 

b) Capacitats físiques. Coneixement i domini de les tècniques corporals adequades 
al projecte d’espectacle..... Fins a 3 punts 

c) Capacitat interpretativa: coneixement i domini de les tècniques d’interpretació 
adequades al projecte d’espectacle......  Fins a 4 punts 

d) Imaginació creativa i capacitat d’aportar elements de llenguatge i metodològics al 
procés de treball.... Fins a 5 punts 

 
 
6.3. Avaluació específica dels candidats de l’especialitat d’escenografia. 
 
L’avaluació específica per als graduats de l’especialitat d’escenografia importarà fins a un 
màxim de 15 punts distribuïts de la manera següent: 
 

a) Capacitat de  recerca, documentació i conceptualització d’un projecte 
escenogràfic........................................ Fins a 4 punts. 

b) Domini dels procediments de  representació tècnica i d’ expressió 
artística............................................. Fins a 3 punts. 

c) Coneixement dels materials i processos constructius..... Fins a 3 punts. 
d) Imaginació creativa i capacitat d’aportar elements de llenguatge i metodològics al 

procés de treball..... Fins a 5 punts. 
 
 
6.4. Avaluació específica dels candidats de l’especialitat d’escenificació i 
dramatúrgia. 
 

a) Capacitat de recerca, documentació i conceptualització d’un projecte 
d’escenificació..................................... Fins a 4 punts. 

b) Domini dels procediments de la direcció d’actors........ Fins a 3 punts. 
c) Capacitat de gestionar i planificar un procés creatiu...... Fins a 3 punts. 
d) Imaginació creativa i capacitat d’aportar elements de llenguatge i metodològics al 

procés de treball..... Fins a 5 punts. 
 
Per a la confecció de la llista de graduat/des que han de formar part del projecte IT-
TEATRE un cop aplicats els criteris de valoració, l’òrgan seleccionar tindrà en compte: 
 

a) La puntuació obtinguda aplicant els criteris de la base sisena. 
b) En cas d’igualtat en la puntuació, prevaldrà el candidat que més anys faci que ha 

obtingut la titulació requerida. 
c) Si persisteix la igualtat, prevaldrà la millor nota promig del seu expedient acadèmic 

a l’Institut del Teatre. 
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En aquesta edició 2016-17 seran seleccionats: 
 
-Entre 8 i10 graduats en l’especialitat d’Interpretació 
-Entre 1 i 2 graduats de l’especialitat d’Escenografia 
-Entre 1i 2 graduats de l’especialitat de Direcció i Dramatúrgia 
 
 
Setena.- Llista del personal seleccionat 
 
Un cop finalitzat el procés de selecció, l’òrgan de selecció elevarà la llista de seleccionats 
a la Directora General de l’Institut del Teatre i la resolució es farà pública al tauler 
d’anuncis de l’Institut del Teatre (Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona) i al web 
(www.institutdelteatre,cat).  
 
Contra la resolució administrativa de la selecció es podrà interposar recurs d’alçada davant 
la Presidència de l’Institut del Teatre en el termini de 10 dies, 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 aquesta selecció, constituirà la referència per a cada aspirant als efectes de 
conèixer els resultats. 
 
 
Vuitena.-Inscripció al curs 
 
Les persones seleccionades hauran de realitzar la inscripció acadèmica al curs. La 
inscripció es formalitzarà a la Secretaria Acadèmica General 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 renúncia a la 
participació del projecte formatiu IT TEATRE. 
 
 
Novena.- Assegurances, i beques. 
 
Les persones que formin part en el projecte formatiu anomenat "IT-TEATRE", seran 
becades durant aquesta fase i estaran sota la cobertura obligatòria a la Seguretat Social.   
 
L’import mensual de la beca s’estableix en 420,71 Euros mensuals que percebrà el 
graduat en concepte d’ajut i s’abonaran a mes vençut mitjançant transferència bancària. 
 
A la percepció per part dels/les graduats/des 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.  
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El graduat/da que participi en el projecte formatiu "IT-TEATRE" 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.  
 
Els participants es comprometen a una assistència del 100% en les activitats formatives  
teòriques i pràctiques del projecte. 
 
La durada de la beca del projecte de l’edició 2016-2017 serà d’un màxim de 3,5 mesos 
(març, abril, maig, 15 dies de juny de 2017). 
 
En  edicions posteriors del projecte IT-TEATRE s’aprovaran les corresponents bases de 
selecció indicant els nombre de graduats/des que pretenen seleccionar, criteris i imports 
de les beques.  
 
 

Desena .- 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.  

 
 
Onzena.- 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.  



  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 

 

 73 

 
Els actes i les resolucions de l’òrgan de selecció s’han d’ajustar als criteris que estableix la 
normativa vigent.  
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.” 

 
Tercer.- AUTORITZAR una despesa màxima de CINQUANTA-SIS MIL CINC-CENTS DISSET 
EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (56.517,39€) que s’imputarà a l’Institut del Teatre de 
l’any 2017, amb el següent desglossament: 
 

    

Concepte 

Aplicació 

Orgànic 

Import 

Pressupostària 

Beques 481.08 99003 17.669,82 

Quota SS 160.01 99003 1.708,44 

Docència 226.21 99003 22.800,00 

Quota SS 160.00 99003 867,83 

Docència 151.00 99003 3.471,30 

Producció 221.17 99003 10.000,00 

Total   56.517,39 

    

    
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2017 es 
consigni el crèdit corresponent. 
 
Quart.- APROVAR la convocatòria per a l’inici del procés selectiu d’un màxim de 12 graduats 
d’art Dramàtic de l’Institut del Teatre que han de formar part del procés pedagògic IT-TEATRE. 
 
Cinquè.- DISPOSAR que la publicació de la convocatòria i les bases reguladores del procés 
selectiu per a la selecció d’un màxim de 12 graduats d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre que 
han de formar part del procés pedagògic IT-TEATRE s’efectuï en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida 
Xirgu s/n, 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: 
 

 El/la graduat/da seleccionat/da no abonarà cap import en concepte de matrícula. 

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

 
Setè.- FACULTAR  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 12 titulats/des de l’Institut del Teatre que 
han de formar part del procés pedagògic IT-TEATRE, així com d’altres actuacions adients per 
portar-lo a terme.” 
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15. Dictamen que proposa aprovar la modificació de 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. 

 
El President dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo informa que 
per acord de la Junta de Govern de data 28 de novembre de 2016 es van 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. 
 
Atès que a posteriori s’ha detectat diversos errors materials en les referides bases, 
procedeix la seva modificació en els termes següents: 
 

 Suprimir la referència al projecte de la Direcció General i al Pla estratègic esmentat 
a l’apartat “1.Introducció” de les bases reguladores per als processos de selecció, 
nomenament i cessament de director o directora de les ESCOLES SUPERIORS I 
DE LES ESCOLES PROFESSIONALS, en el sentit que on diu “Les escoles de grau 
superior de l’Institut del Teatre requereixen d’un projecte de direcció capaç 
d’orientar l’activitat acadèmica de manera concordant amb el projecte de la Direcció 
General i amb el Pla estratègic” ha de dir  “Les escoles de grau superior de l’Institut 
del Teatre requereixen d’un projecte de direcció capaç d’orientar l’activitat 
acadèmica de manera concordant amb el projecte general de l’Institut del Teatre”. 

 

 Modificar l’apartat “3.1. Criteris generals. Procés de selecció” de les bases 
reguladores per als processos de selecció, nomenament i cessament de director o 
directora de les ESCOLES PROFESSIONALS, en el sentit que allà on diu “article 
115 a)” ha de dir “article 130 a)”. 

 

 Modificar les valoracions de la Comissió de Selecció, regulades al punt “b.1 
Selecció per al personal laboral fix o funcionari de carrera” de l’apartat “3.7. Inici del 
procés de selecció” de les bases reguladores per als processos de selecció, 
nomenament i cessament de director o directora de les ESCOLES 
PROFESSIONALS. 

 
- Allà on diu “La coherència i  viabilitat de les propostes i la relació amb el 

projecte de la direcció general i Pla estratègic“ ha de dir “La coherència i  
viabilitat de les propostes i la relació amb el projecte general de l’Institut del 
Teatre”. 

- Suprimir la valoració “També s’ha de valorar el rigor i la simplicitat dels 
indicadors, que han de permetre l’avaluació de l’exercici de la direcció i de 
l’aplicació del projecte durant el mandat i fer efectiva la transparència en la 
gestió”. 

- Afegir la valoració “Els aspectes pedagògics del projecte atenent al seu 
caràcter innovador, la seva projecció i viabilitat i els valors proposats”. 

 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
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“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, reunida en sessió ordinària en data 28 
de novembre de 2016 (núm. de registre 154/2016), es van 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, publicades 
al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) en data 2 de desembre de 2016. 
 
Atès que s’han detectat diversos errors materials en les referides bases, procedeix la seva 
modificació en els termes següents: 
 

 Suprimir la referència al projecte de la Direcció General i al Pla estratègic esmentat a 
l’apartat “1.Introducció” de les bases reguladores per als processos de selecció, 
nomenament i cessament de director o directora de les ESCOLES SUPERIORS I DE LES 
ESCOLES PROFESSIONALS, en el sentit que on diu “Les escoles de grau superior de 
l’Institut del Teatre requereixen d’un projecte de direcció capaç d’orientar l’activitat 
acadèmica de manera concordant amb el projecte de la Direcció General i amb el Pla 
estratègic” ha de dir  “Les escoles de grau superior de l’Institut del Teatre requereixen d’un 
projecte de direcció capaç d’orientar l’activitat acadèmica de manera concordant amb el 
projecte general de l’Institut del Teatre”. 

 

 Modificar l’apartat “3.1. Criteris generals. Procés de selecció” de les bases reguladores per 
als processos de selecció, nomenament i cessament de director o directora de les ESCOLES 
PROFESSIONALS, en el sentit que allà on diu “article 115 a)” ha de dir “article 130 a)”. 

 

 Modificar les valoracions de la Comissió de Selecció, regulades al punt “b.1 Selecció per al 
personal laboral fix o funcionari de carrera” de l’apartat “3.7. Inici del procés de selecció” de 
les bases reguladores per als processos de selecció, nomenament i cessament de director o 
directora de les ESCOLES PROFESSIONALS, en el sentit següent: 

 

 Allà on diu “La coherència i  viabilitat de les propostes i la relació amb el 
projecte de la direcció general i Pla estratègic“ ha de dir “La coherència i  
viabilitat de les propostes i la relació amb el projecte general de l’Institut del 
Teatre”. 

 Suprimir la valoració “També s’ha de valorar el rigor i la simplicitat dels 
indicadors, que han de permetre l’avaluació de l’exercici de la direcció i de 
l’aplicació del projecte durant el mandat i fer efectiva la transparència en la 
gestió”. 

 Afegir la valoració “Els aspectes pedagògics del projecte atenent al seu 
caràcter innovador, la seva projecció i viabilitat i els valors proposats”. 

 
Vist l'article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, pel que fa a la convalidació dels actes de l’Administració, que 
estableix que les Administracions Públiques podran rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics dels seus actes. 
 
Vist l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que estableix que la competència per a rectificar 
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a 
l’òrgan que els ha dictat.   
 
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. 
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Vistes les Bases 69.2) i 71.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre 
per a l’exercici 2016, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de 
l’Organisme que no comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes 
a fiscalització prèvia. 
 
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.- RECTIFICAR 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, publicades al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) en 
data 2 de desembre de 2016, en el sentit següent: 
 

 Suprimir la referència al projecte de la Direcció General i al Pla estratègic esmentat a 
l’apartat “1.Introducció” de les bases reguladores per als processos de selecció, 
nomenament i cessament de director o directora de les ESCOLES SUPERIORS I DE LES 
ESCOLES PROFESSIONALS, en el sentit que on diu “Les escoles de grau superior de 
l’Institut del Teatre requereixen d’un projecte de direcció capaç d’orientar l’activitat 
acadèmica de manera concordant amb el projecte de la Direcció General i amb el Pla 
estratègic” ha de dir  “Les escoles de grau superior de l’Institut del Teatre requereixen d’un 
projecte de direcció capaç d’orientar l’activitat acadèmica de manera concordant amb el 
projecte general de l’Institut del Teatre”. 

 

 Modificar l’apartat “3.1. Criteris generals. Procés de selecció” de les bases reguladores per 
als processos de selecció, nomenament i cessament de director o directora de les ESCOLES 
PROFESSIONALS, en el sentit que allà on diu “article 115 a)” ha de dir “article 130 a)”. 

 

 Modificar les valoracions de la Comissió de Selecció, regulades al punt “b.1 Selecció per al 
personal laboral fix o funcionari de carrera” de l’apartat “3.7. Inici del procés de selecció” de 
les bases reguladores per als processos de selecció, nomenament i cessament de director o 
directora de les ESCOLES PROFESSIONALS, en el sentit següent: 

 

 Allà on diu “La coherència i  viabilitat de les propostes i la relació amb el 
projecte de la direcció general i Pla estratègic“ ha de dir “La coherència i  
viabilitat de les propostes i la relació amb el projecte general de l’Institut del 
Teatre”. 

 Suprimir la valoració “També s’ha de valorar el rigor i la simplicitat dels 
indicadors, que han de permetre l’avaluació de l’exercici de la direcció i de 
l’aplicació del projecte durant el mandat i fer efectiva la transparència en la 
gestió”. 

 Afegir la valoració “Els aspectes pedagògics del projecte atenent al seu 
caràcter innovador, la seva projecció i viabilitat i els valors proposats”. 

 
Segon.- APROVAR el text refós, amb les modificacions introduïdes, de 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 el text refós, amb les modificacions introduïdes, de 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. 
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Quart.- DISPOSAR la publicació del text refós d’aquestes bases 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.” 
 
 

16. Dictamen que proposa donar compte de les modificacions del Pla 
d’Ordenació Acadèmica (POA) del curs 2016-17. 

 
El President dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Puyo informa que per 
acord de la Junta de Govern de data 15 de juny de 2016 es va aprovar el Pla 
d’Ordenació Acadèmica (POA) referit a les diverses escoles i centres per al curs 
acadèmic 2016-17, així com el seu cost econòmic quantificat en 10.024.231€.  
 
En el mateix acord es va facultar a la Presidència de l’Institut del Teatre per a 
l’aprovació de les possibles i diferents propostes de modificació del POA, sempre i 
quan no comportessin increment econòmic, tot donant compte de les mateixes en les 
següents sessions de la Junta de Govern d’aquest Organisme. 
 
El Pla d’Ordenació Acadèmica és un document de gestió viu subjecte a una revisió 
constant i susceptible de ser modificat en funció de les necessitats de les diverses 
escoles de l’Institut del Teatre, així com de les eventuals incidències derivades de la 
demanda d’oferta optativa, de les incidències de la plantilla, etc... 
 
Des de la seva aprovació, s’han produït dues modificacions del Pla d’Ordenació 
Acadèmica del curs 2016-17 que no han comportat cap increment econòmic respecte 
de la despesa inicialment aprovada, atès que en aquest procés solen posar-se de 
relleu algunes disfuncions motivades per la confluència dels diferents ensenyaments i 
programes en els espais específics (aulari teòric, aulari de moviment, espais escènics, 
etc..). Aquesta circumstància va comportar modificacions horàries que van afectar 
l’assignació lectiva, obligant a permutes i reprogramació de l’activitat. En síntesi, 
aquestes incidències van estar: 
 

 Incompatibilitats d’horaris. 

 Reajustaments de jornades assignades inicialment. 

 Error en l’assignació lectiva assignada inicialment a diferents professors 
del Conservatori Superior de Dansa. 

 Introducció de noves necessitats lectives.  

 Error en càlculs de les hores del Programa d’Estudis de Dansa Clàssica 
del CPD. 

 
D’altra banda, i pel que fa en concret al període d’enguany posterior a la data 
d’aprovació del POA per la Junta de Govern, es van produir diverses incidències 
sobrevingudes de personal, que en síntesi van consistir en: 
  

 Concessió de dues baixes per maternitat.  

 Concessió de diferents reduccions per conciliació de vida familiar. “ 
 
Aquestes modificacions van tenir el següent impacte sobre la despesa associada: 
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a) La primera, aprovada per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre, en 

data 27 de juliol de 2016, va comportar una disminució de les hores totals 
anuals de docència inicialment assignades de 36,50 hores i, per tant es 
reajustava la despesa econòmica en el sentit de disminuir-la en -6.075,00 €. 

 
b) La segona, aprovada per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre en 

data 17 d’octubre de 2016, va comportar una disminució de les hores totals 
anuals de docència inicialment assignades de 17,50 hores i, per tant es 
reajustava la despesa econòmica en el sentit de disminuir-la en -1.203,32 €. 

 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària celebrada el dia 15 
de juny de 2016 (núm. registre 100/2016), es va aprovar el Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) 
de l’Institut del Teatre, referit a les diverses escoles i centres per al curs acadèmic 2016-17, així 
com el seu cost econòmic quantificat en DEU MILIONS VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS 
TRENTA-UN EUROS (10.024.231€).  
 
Atès que el Pla d’Ordenació Acadèmica és un document de gestió viu subjecte a una revisió 
constant i susceptible de ser modificat en funció de les necessitats de les diverses escoles de 
l’Institut del Teatre, així com de les eventuals incidències derivades de la demanda d’oferta 
optativa, de les incidències de la plantilla, etc... 
 
En el mateix acord, es va facultar a la Presidència de l’Institut del Teatre per a l’aprovació de 
les possibles i diferents propostes de modificació del POA, sempre i quan no comportessin 
increment econòmic, tot donant compte de les mateixes en les següents sessions de la Junta 
de Govern d’aquest Organisme. 
 
De llavors ençà, s’han produït dues modificacions del Pla d’Ordenació Acadèmica del curs 
2016-17 que no han comportat cap increment econòmic respecte de la despesa inicialment 
aprovada. Aquestes modificacions es relacionen tot seguit: 
 

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

 
d) La segon, aprovada per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre (núm. registre 

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

 
Vist l’informe de la Coordinació Acadèmica, de data 1 de desembre de 2016, el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en data 15 de juny de 2016, es va 
aprovar el Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) de l’Institut del Teatre, referit a les diverses 
escoles i centres per al curs acadèmic 2016-17. 
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Posteriorment, per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre, en data 27 de juliol de 2016, 
es va aprovar una primera modificació de POA, atès que en aquest procés solen posar-se de 
relleu algunes disfuncions motivades per la confluència dels diferents ensenyaments i 
programes en els espais específics (aulari teòric, aulari de moviment, espais escènics, etc..). 
Aquesta circumstància va comportar modificacions horàries que van afectar l’assignació lectiva, 
obligant a permutes i reprogramació de l’activitat. En síntesi, aquestes incidències van estar: 
 

 Incompatibilitats d’horaris. 

 Reajustaments de jornades assignades inicialment. 

 Error en l’assignació lectiva assignada inicialment a diferents professors del 
Conservatori Superior de Dansa. 

 Introducció de noves necessitats lectives.  

 Error en càlculs de les hores del Programa d’Estudis CLA 
  
D’altra banda, i pel que fa en concret al període d’enguany posterior a la data d’aprovació del 
POA per la Junta de Govern, es van produir diverses incidències sobrevingudes de personal, 
que en síntesi van consistir en: 
  

 Concessió de dues baixes per maternitat.  

 Concessió de diferents reduccions per conciliació de vida familiar. “ 
 
Així mateix, per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre, en data 17 d’octubre de 2016, 
es va aprovar una segona modificació de POA, en base al fet que l’elaboració del POA pels 
instrumentistes ve molt marcada pels timings en el tancament dels POA definitius de les 
escoles, i principalment pel tancament d’assignatures i horaris de l’EESA-CPD. Aquest fet  
genera una sèrie de desajustos, com és el fet d’assignar determinades assignatures als 
instrumentistes en funció d’unes graelles horàries que, al llarg de tot el més de juliol, van patint 
canvis a diari.  
 
El fet que, dins de l’organització acadèmica de l’EESA-CDP, les tres especialitats tinguin 
franges horàries molt diferents provoca que, cada vegada que es produeix un petit canvi en el 
número d’hores o distribució d’una assignatura, aquest canvi no es pugui solucionar 
simplement intercanviant un instrumentista per un altre, sinó que obliga a realitzar una sèrie de 
canvis en cadena que, d’altra banda, semblen ser inevitables.  
 
En tercer lloc, el cas dels instrumentistes que no tenen horari complert, i més concretament el 
dels instrumentistes amb poca assignació d’hores, és encara més complex, ja que estan 
subjectes a possibles incompatibilitats amb d’altres llocs de treball.  
 
El 28 de juliol es va fer la reunió del col·lectiu d’instrumentistes per presentar els horaris a cada 
treballador, i en aquesta trobada davant d’incompatibilitats horàries de personal fix es va 
reestructurar la distribució d’algunes assignatures, modificant a la baixa el còmput global 
d’hores de lectivitat. A més, es va donar la circumstància que alguns d’aquests canvis 
afectaven assignatures de l’especialitat d’espanyol de l’EESA-CPD, que és la que té franges 
horàries més particulars, per la qual cosa va repercutir en les assignatures i assignacions 
horàries de diversos membres del col·lectiu.” 
 
Vist que a la finalització del primer quatrimestre del curs acadèmic 2016-17 no s’ha aprovat cap 
nova modificació de POA, procedeix donar compte a la Junta de Govern de les modificacions 
efectuades fins al moment.  
 
Vist l'art. 12.h) dels vigents Estatuts de l'Institut del Teatre, pel qual correspon a la Junta de 
Govern l'aprovació de l'ordenació acadèmica anual. 
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Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Interventora 
Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Únic.-  DONAR COMPTE de les modificacions del Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) de 
l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2016-17 aprovades per la Presidència de l’Institut del 
Teatre i que s’adjunten com Annex I a aquest dictamen.” 

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

 FIT Festival Internacional de Teatre. Programa i desenvolupament. Destaca que 
s’ha desenvolupat amb èxit. 
 

 Premi Dansa 2016, amb la presència del Sr. Juanjo Puigcorbé, Sr. Dionis Guiteras i 
el Sr. Oriol Junqueras. 

 

 Exposició companyia Globus al Moll del Teatre de Terrassa. 
 

 Publicacions 2016. 
 

 Treball tarifa social. Informa sobre la reunió celebrada el passat 14 de desembre de 
2016, registre de la qual es transcriu a continuació: 

 

“Inicia la reunió el Sr. Roig per tal de contextualitzar el motiu de la present reunió. 
Actualment l’Institut del Teatre efectua una convocatòria anual d’ajuts d’import aproximat de 
7.975’60 €, destinada als alumnes d’EESA/CPD i ESTAE (Formació Professional). Aquests 
ajuts s’atorguen proporcionalment, en funció d’uns paràmetres fixats i determinats en unes 
bases. A més, s’apliquen les bonificacions legalment establertes en els imports d eles 
matrícules. 
 
Per la seva part el Sr. Altayó efectua una presentació del concepte de tarificació social, 
partint de la base de que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar una moció, per 
unanimitat de totes les diputades i de tots els diputats, que traslladava la idea de la 
tarificació social. En l’acord se situava el marc d’un equip tècnic pluridisciplinar que 
treballaria aquest concepte. 
 
Avança el Sr. Altayó en el concepte de tarificació social. “Es el preu que la persona paga per 
a l’accés a un servei i que es configura, no mitjançant subvencions, sinó participant 
equitativament d’acord amb les seves possibilitats econòmiques i condicions socials”. 
 
El Sr. Roig es remet al preu públic en l’àmbit universitari. Explica breument el sistema de 
beques.  
 
Es pregunta la Sra. Puyo pel concepte de tarifa social. 
 

FIT
idt_fit_llibret_150x210_cat_lr4.pdf
PREMI%20DANSA
Publicacions%20fetes%20el%202016.doc
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El Sr. Altayó indica els components del concepte: 
 

 Element econòmic 

 Informes serveis socials 

 Consideracions bàsiques (entorn i situació familiar en funció de les despeses que 
detecta) 

 Situació social: condicionants que poden interferir. 
 
Les subvencions, segueix indicant el Sr. Altayó, van destinades als sectors socialment més 
desafavorits. La resta d’usuaris paguen el mateix, el que comporta desigualtats degut als 
desnivells que hi ha entre aquests usuaris restants. La tarificació social comporta que 
tothom aporti econòmicament segons el que té. 
 
La Sra. Puyo, per la seva banda, adverteix de la dificultat de la seva aplicació pràctica. 
Analitza els nivells de l’alumnat de l’IT, molts diversificat. Tot això requereix d’un estudi de 
l’especificitat de l’IT, respecte dels models municipals. 
 
A l’hora d’aplicar-ho resulta complicat. 
 
El Sr. Altayó diu que a partir de la informació socio-econòmica dels usuaris, complementant 
amb qüestionaris o altres documents d’informació. 
 
La Sra. Gómez aporta un exemple, referit a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, la 
informació del qual amplia el Sr. Altayó. 
 
Es produeix un llarg i enriquidor debat en torn a la seva aplicació a l’IT de la Diputació de 
Barcelona. 
 
A destacar: 
 
Sr. Roig. Hi veu dos sistemes d’implementació de mesures socials quant a l’abonament dels 
imports de les matrícules. El sistema de tarificació social incideix directament en el cost del 
preu de les matrícules, ja que es paga segons un barem prèviament fixat. 
 
En canvi el sistema de beques, que pot ser igualment efectiu quant a l’import final a abonar, 
tot i respectuós socialment, no deixa de resultar fruit d’una política subvencionadora. 
 
Sr. Altayó. Les tracta d’un canvi de model. La tarificació social no es pot aplicar a partir dels 
paràmetres actuals; per això la decisió que políticament s’adopti ha d’apostar per un sistema 
de reconeixement social i econòmic just i equitatiu o bé per un sistema de reequilibri ulterior, 
amb un clar i marcat caràcter subvencionador (pseudo-benèfic). 
 
A partir d’aquest debat, s’estableixen les següents conclusions: 
 
1. Cal partir del cost efectiu del servei i de la porció que les matrícules cobreixen el cost 

(aquesta informació indica el Sr. Roig que ja es disposa). 
2. No es tracta de redistribuir els 7.975’60 € de subvenció. Es tracta d’analitzar i, fins i tot, 

en alguns casos d’augmentar el percentatge de contribució d’algunes persones 
matriculades, amb benefici per a d’altres. 

3. Calen estudis previs. No es pot implementar “d’avui per demà”. Treballs efectuats amb 
antelació a la seva inicial aplicació. 

4. Cal sol·licitar de la Presidència i Junta de Govern l’efectiu establiment de l’estructura 
tècnica a la Diputació de Barcelona, tal i com es va establir a l’acord plenari, necessària 
per a l’estudi global de l’aplicació de la tarificació social i la seva implementació 
municipal i supramunicipal; més enllà de l’IT. 
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5. Començament de la tarificació per a les estructures d’ensenyament inferior (ESSA/CPD 
i ESTAE) per anar evolucionant cap a la seva aplicació en les estructures universitàries 
o equiparades.” 

 
 

Sol·licita a la Presidència i a la Junta de Govern (si s’escau), la creació d’una 
comissió. 
 
 

 Es sotmet una proposta de Calendari re reunions de Junta i Consell de 2017, que 
resulta conforme als assistents. 
 
 

 
 
 
 
 
Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, exposa el seu informe, 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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18. Precs i preguntes 
 
Pren la paraula el Vicepresident, Sr. Puigcorbé. Ha informat al Sr. Forcadell de 
possibles noves ubicacions del MAE. Al Teatre Talia (solar on hi era), ha aparegut com 
a possible emplaçament en la premsa d’avui. Seria factible a través de la col·laboració 
entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona. L’altra possible emplaçament, a estudiar, podria ser el Museu Arqueològic 
de Catalunya, molt proper a l’Institut del Teatre. 
 
Recorda l’estudi pendent de l’Arxiu Audiovisual, per part del Sr Forcadell. La Sra. Puyo 
aportarà una proposta a la propera sessió de Junta de Govern. 
 
Demana també informació de la reunió amb el Sr. Lluis Puig, Director General de 
Cultura Popular, en relació al Teatre Medieval. 
 
La Sra. Puyo informa que ja se n’ha parlat i s’està treballant amb la Universitat Rovira i 
Virgili, en concret amb el President Sr. Francesc Massip,  a través del Sr. Carles Batlle, 
Cap dels Serveis Culturals de l’Institut del Teatre. 
 
Informa també la Sra. Puyo que el 22 de desembre, amb motiu de l’aperitiu de Nadal, 
els alumnes de primer d’interpretació de l’Institut del Teatre aniran a cantar al vestíbul 
de l’edifici de Can Serra. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el President de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el Secretari que 
en dóna fe.  
 
El Vicepresident,      El Secretari delegat, 
 
 
 
Juanjo Puigcorbé i Benaiges     Francesc Bartoll Huerta 
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