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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:  19 d’abril de 2017 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  13:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  14:10 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Vicepresident: 
 

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

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

 
 
Interventora delegada: 
 
 Sra. Marta Gómez Acín 
 
Delegat de Secretaria a la Junta: 
 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
S’excusen: 
 

Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
Il·lm. Sr. Carles Ruiz i Novella 
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La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
 

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

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 264 al 
439 de l’any 2017.  
 

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

“Processos de la coordinació de l’acolliment de companyies en gira en un teatre” sol·licitat per l’Oficina 
de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. (núm. registre 388/2017) 

 
4. Dictamen que proposa acceptar el desistiment aprovat per la Diputació de Barcelona per a la contractació 

conjunta relativa al “Subministrament de gas natural en diferents edificis de la Diputació de Barcelona i 
d’altres entitats integrades en el seu sector públic”.  
 

5. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc entre l’Institut del Teatre i l'Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).   
 

6. Dictamen que proposa aprovar el conveni específic entre l’Institut del Teatre,  la Societat General d’Autors i 
Editors (SGAE), la Fundación de Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (Fundación AISGE) i l’Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) per a l’impuls de la primera edició del curs de 
postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual”  del curs acadèmic 2016-17. 
 

7. Dictamen que proposa aprovar l’addenda II al conveni formalitzat amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per a la implantació del Batxillerat d’Arts a l’Institut del Teatre a partir del curs 
acadèmic 2017-18.  
 

8. Dictamen que proposa informar i elevar a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona la  modificació de la 
tarifa de taxes i preus públics de l’Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 

9. Dictamen que proposa aprovar el procediment per a l’admissió als ensenyaments de Tècniques de les Arts 
de l’Espectacle de l’Institut del Teatre per al curs 2017-2018 i els criteris per a l’avaluació dels preinscrits als 
estudis de tècniques de les arts de l’espectacle.  
 

10. Dictamen que proposa aprovar l’autorització per a la realització d’un Curs de formació continuada per a 
tècnics de teatres municipals “Estructures i resistència de materials (Rigging II)” sol·licitat per l’Oficina de 
Difusió Artística de la Diputació de Barcelona.  
 

11. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del “Seminari Teatre de l’Oprimit d’Augusto Boal” com a 
títol propi de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2016-17.  
 

12. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del curs “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” 
per al curs 2017-2018 de l’Institut del Teatre.  
 

13. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del curs “Escenotècnia: Processos de la maquinària 
escènica” de l’Institut del Teatre.  
 

14. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del  “Postgrau Actors i Guionistes per a l’audiovisual de 
l’Institut del Teatre”.  
 

15. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la despesa derivada del “Curs de Prevenció de Riscos 
Laborals on line per a tècnics de l’espectacle” de l’Institut del Teatre (edició 2017).  
 

16. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades 
dels estudiants i graduats de l’Institut del Teatre.  
 

17. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics 
de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2016-2017.  
 

18. Dictamen que proposa autoritzar les accions a desenvolupar durant l’exercici 2017 del “Projecte de Recerca 
sobre les Arts Escèniques Catalanes” (PRAEC) de l’Institut del Teatre.  
 

19. Dictamen que proposa esmenar l’error material comès a les bases de la  convocatòria per a la concessió, en 
règim de concurrència competitiva, del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2017.  
 

20. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

21. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
El Vicepresident, Sr. Puigcorbé, dóna la benvinguda als assistents, excusa 
l’assistència de la Presidenta 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 15 de març  de 2017.  
 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 15 de març de 2017 amb la convocatòria de la 
sessió, es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva 
aprovació. 
 
El Vicepresident, demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni 
emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 15 
de març de 2017 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els presents. 
 
 
 
 
2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans 

unipersonals: Decrets del número 264 al 439 de l’any 2017. 
 
A indicació del Vicepresident, 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 264 al 439 de l’any 2017. 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
 
 
 
3. Ratificar les següents resolucions de la Presidència.  
 

a) Autorització per a la realització d’un Curs de formació continuada per a tècnics 
de teatres municipals “Processos de la coordinació de l’acolliment de 
companyies en gira en un teatre” sol·licitat per l’Oficina de Difusió Artística de la 
Diputació de Barcelona. (núm. registre 388/2017) 

 
 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, Sr. Jordi Roig, que exposa les raons que 
han propiciat aquesta resolució a ratificar. Bàsicament que no es va poder incorporar a 
l’ordre del dia de la sessió del passat mes, ja que es va suscitar un cop efectuada la 
convocatòria. 
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La Junta de Govern acorda, per unanimitat, ratificar el decret de la Presidència de data 
29 de març de 2017, inscrit al llibre de resolucions de l’Organisme amb el número 
388/2017. 
 
 
“L'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona (ODA) és un servei especialitzat que 

dóna suport a les polítiques locals de difusió i promoció de les arts escèniques, la música, la 

dansa i les arts visuals i promou projectes de cooperació amb els ajuntaments per a la difusió 

de les arts als municipis. 

 

Els objectius de l’ODA són: 

 

• Impulsar circuits de difusió artística (exposicions, espectacles, concerts, etc.) per a les 

programacions municipals. 

• Prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de teatre, música, dansa i d'arts 

visuals que porten a terme els ajuntaments. 

• Crear i formar nous públics per al teatre, la música, la dansa i les arts visuals. 

• Oferir un conjunt de serveis (informació sobre l'oferta artística, assessoraments tècnics, 

elaboració d'estudis de públics, propostes de formació, etc.) adreçats als responsables de la 

difusió, la creació i la producció artística municipals. 

 

D’altra banda, l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de 

Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat 

d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, 

d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats 

l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de 

cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió 

de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 

programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació 

en la divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme 

per part d’altres administracions. 

 

Actualment, l’Institut del Teatre disposa, entre d’altres,  de l’Escola Superior de Tècniques de 

l’Espectacle (ESTAE) que imparteix formació inicial en col•laboració amb la Universitat 

Politècnica de Catalunya, mitjançant la Fundació Politècnica de Catalunya i que té com a 

finalitat el foment i la promoció de les activitats de formació permanent dels professionals de les 

empreses, i dels sectors econòmics i socials.  

 

Per assolir els seus objectius, l’ODA ha desenvolupat programes i accions concretes, i entre 

elles, ha proposat la realització d’un curs adreçat a professionals en actiu dels teatres 

municipals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona denominat “Processos de la 

coordinació de l’acolliment de companyies en gira en un teatre”. En aquest sentit, l’ODA ha 

sol·licitat a l’ESTAE el disseny i organització de l’esmentat curs a la vista del seu coneixement i 

experiència.  
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Els objectius d’aprenentatge i continguts del curs referenciat resten recollits a l’annex I del 

present dictamen.  La programació del curs s’adjunta com a annex II. 

 

L’Institut del Teatre, per la seva banda, ha accedit a dita petició justificant aquesta col·laboració 

en el sentit següent: 

 

a) S’inclou dins el marc de les activitats de formació continuada pròpies de la Formació 

adreçada a professionals en actiu que imparteix l’ESTAE. 

b) L’activitat permet la participació de l’Institut del Teatre en el marc de servei als 

municipis que presta la pròpia Diputació de Barcelona. 

c) L’ODA és una bona via d’accés per fer arribar al sector professional (Teatres i espais 

escènics municipals de la província de Barcelona) les activitats formatives de l’ESTAE. 

d) Reforça el posicionament de l’Institut del Teatre com a centre de referència pel que fa a 

les tècniques de les arts de l’espectacle i com a proveïdor d’aquests tipus de 

formacions. 

e) Finalment, el curs l’organitza la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de 

Barcelona amb la col·laboració de l’ODA, i atès que l’Institut del Teatre és un 

Organisme depenent de la mateixa Corporació, procedeix la col·laboració. 

 

El Curs de “Processos de la coordinació de l’acolliment de companyies en gira en un teatre” 

tindrà lloc els dies 19, 24 i 26 d’abril de 2017 a les instal·lacions de l’ESTAE (seu del Centre 

Territorial del Vallès) i tindrà una càrrega lectiva de 15 hores. 

 

La valoració econòmica total del curs ascendeix a la quantitat total de 805,15€ desglossada en 

els conceptes següents: 

 

• Cost del personal docent (consignat al POA) � 605,40€ 

• Documentació, fungibles i imprevistos� 199,75€ 

 
La lectivitat d’aquest curs està assignada a personal docent de l’Institut del Teatre, i, a la vista 
que les seves dedicacions resten compreses en les hores assignades en el Pla d’Ordenació 
Acadèmica del curs 2016-2017 aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
de data 15 de juny de 2016, no generarà cap despesa addicional en les retribucions del docent 
participant ni cap hora a compensar. 
 

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

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

 

Atès que l’inici del curs està previst per al 19 d’abril de 2017 i la propera Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre no està prevista abans d’aquesta data, es considera necessari l’aprovació 
amb caràcter d’urgència de l’autorització per a la realització d’un Curs de formació continuada 
per a tècnics de teatres municipals ““Processos de la coordinació de l’acolliment de companyies 
en gira en un teatre” sol•licitat per l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. 
 
D’acord amb l’article 30.1.l) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, correspon a la Presidència de 
la Diputació de Barcelona l’exercici, per raons d’urgència, de les competències atribuïdes als 
òrgans col·legiats de l’Organisme, així com l’art. 44.3.e) del Reglament Orgànic de la Diputació 
de Barcelona. 
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En virtut de tot això, es proposa la següent 

 

 

RESOLUCIÓ 

 

Primer.- AUTORITZAR la realització del curs de formació continuada per a tècnics de teatres 

municipals “Processos de la coordinació de l’acolliment de companyies en gira en un teatre” 

sol•licitat per l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona i que tindrà lloc a 

l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) els dies 19, 24 i 26 d’abril 

de 2017.  

 

Segon.- AUTORITZAR la despesa directa que generarà l’activitat formativa fins a un màxim de 

CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (199,75€) en concepte de 

documentació, fungibles i imprevistos que anirà imputada a la aplicació pressupostària 

99140/221.17 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre mitjançant la bcf. 

 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Oficina de Difusió Artística  (ODA) de la Diputació de 

Barcelona per al seu coneixement i efectes. 

 
Quart.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre a efectes de la seva 
ratificació.” 
 
 
 
 
 
 
4. Dictamen que proposa acceptar el desistiment aprovat per la Diputació de 

Barcelona per a la contractació conjunta relativa al “Subministrament de gas 
natural en diferents edificis de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats 
integrades en el seu sector públic”.  

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la contractació conjunta d’un servei de 
subministrament. 
 
 
La Diputació de Barcelona ha promogut l’expedient de contractació a través de la 
Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona relatiu al procediment obert per 
al “Subministrament de gas natural en diferents edificis de la Diputació de Barcelona i 
d’altres entitats integrades en el seu sector públic”, amb data d’inici prevista per a l’1 
de març de 2017. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 21 de setembre de 
2016 es va aprovar la contractació conjunta amb la Diputació de Barcelona de 
l’esmentat subministrament, així com l’autorització de la despesa plurianual per un 
import de 82.147,50€ amb càrrec als exercicis 2017 i 2018, amb el desglossament 
següent: 
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Exercici Import (IVA inclòs) 
2017 68.456,25€ 
2018 13.691,25€ 

 
 
Per decret de l’Il·lm Sr. Diputat Delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, de data 9 de març de 2017 es va aprovar el desistiment 
per part de la Diputació de Barcelona de la contractació conjunta esmentada i el 
conseqüent reajustament comptable de la despesa derivada 
 
L’Institut del Teatre accepta el desistiment, i en conseqüència és procedent reajustar 
comptablement la despesa autoritzada per acord de la Junta de Govern de data 21 de 
setembre de 2016, amb càrrec al pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
 
“Vist l’expedient de contractació promogut per la Subdirecció de Logística de la Diputació de 
Barcelona relatiu al procediment obert per al “Subministrament de gas natural en diferents 
edificis de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic” 
(Núm. expedient 2016/6348), amb data d’inici prevista per a l’1 de març de 2017. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern l’Institut del Teatre en sessió ordinària celebrada en 
data 21 de setembre de 2016 (núm. Registre 123/2016) es va aprovar la contractació conjunta 
amb la Diputació de Barcelona de l’esmentat subministrament, així com l’autorització de la 
despesa plurianual per un import de 82.147,50€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 221.02/99020 del pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis 2017 i 2018, 
amb el desglossament següent: 
 

Exercici Import (IVA inclòs) 
2017 68.456,25€ 
2018 13.691,25€ 

 
Vist que aquesta despesa restava supeditada a la condició suspensiva que en els pressupostos 
de 2017 i 2018 es consignés el crèdit corresponent i s’aprovés l’esmentat pressupost definitiu. 
 
Vist que per decret de l’Il·lm Sr. Diputat Delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, de data 9 de març de 2017 es va aprovar el desistiment per part de 
la Diputació de Barcelona de la contractació conjunta relativa al “Subministrament de gas 
natural en diferents edificis de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu 
sector públic”,  i el reajustament comptable de la despesa derivada, de conformitat amb 
l’informe emès per la directora dels Serveis d’Edificació i Logística de data 20 de febrer de 
2017, de l’expedient de contractació conjunta esmentada, promogut per la Subdirecció de 
Logística de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que l’Institut del Teatre accepta el desistiment, aprovat per la Diputació de Barcelona 
relatiu al “Subministrament de gas natural a diferents edificis de la Diputació de Barcelona i 
d’altres entitats integrades en el seu sector públic”, i en conseqüència, és procedent reajustar 
comptablement la despesa autoritzada per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària 
celebrada en data 21 de setembre de 2016  amb càrrec al pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Vist el que disposa l’article 12.a.2) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la 
competència de la Junta de Govern de l’Organisme per aprovar i adjudicar contractes de 
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serveis de més de 60.101€ que incloguin una autorització i la corresponent disposició de la 
despesa de caràcter plurianual.   
 
En virtut de tot això, a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents 
 
 

ACORDS 
 

  
Primer.- ACCEPTAR el desistiment aprovat per la Diputació de Barcelona per decret (núm. 
Registre 1785/17) del diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona, de data 9 de març de 2017, relatiu a l’expedient de la contractació conjunta 
amb la Diputació de Barcelona per al “Subministrament de gas natural en diferents edificis 
de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic”. 
Procediment obert. 
 
Segon.- AUTORITZAR el reajustament comptable de la despesa plurianual derivada de 
l’esmentat expedient de contractació per un import de 82.147,50€ (IVA inclòs) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 221.02/99020 del pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis 
2017 i 2018, amb el desglossament següent: 
 
 
 

Exercici Import (IVA inclòs) 
2017 - 68.456,25€ 
2018 - 13.691,25€ 

 
 
Tercer.- COMUNICAR els precedents acords a la Diputació de Barcelona, per al seu 
coneixement i als efectes escaients.” 
 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc entre l’Institut del Teatre i 

l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).   
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a regular la col·laboració amb 
l’ESCAC. 
 
 
L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) és un centre 
docent de caràcter privat que forma professionals en les diferents branques 
cinematogràfiques i de l'audiovisual en general. Està adscrita a la Universitat de 
Barcelona. El seu pla d'estudis està encarat a preparar l'alumnat de manera teòrica i, 
sobretot, pràctica en la realització de productes audiovisuals, incloent també els 
coneixements necessaris per a la seva comercialització.   
 
És objecte del present conveni marc entre l’Institut del Teatre i l'ESCAC la 
col·laboració en activitats de promoció de la cultura i de les arts de l’espectacle, així 
com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp artístic i cultural. 
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Obligacions de les parts 
 

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

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

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

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

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

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

 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades a l’article segon, les parts 
formalitzaran convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom 
del representant de cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els 
cronogrames d’execució, la planificació dels recursos necessaris per a l’execució del 
projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  les fonts de finançament. 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de 
quatre anys a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà 
prorrogar expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit 
anys. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària 
per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de 
difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, 
mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les 
seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i 
suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, coneguda també per les seves sigles 
ESCAC, és un centre docent de caràcter privat que forma professionals en les diferents 
branques cinematogràfiques i de l'audiovisual en general. Està adscrita a la Universitat de 
Barcelona. El seu pla d'estudis està encarat a preparar l'alumnat de manera teòrica i, sobretot, 
pràctica en la realització de productes audiovisuals, incloent també els coneixements 
necessaris per a la seva comercialització.  
   
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació ha de permetre un 
millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues 
es proposen. 
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Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin 
adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
Vist l’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i l’article 
108.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de Catalunya. 
 
Vistes les Bases 69.2) i 71.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre 
per a l’exercici 2017, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de 
l’Organisme que no comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes 
a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de 
la Junta de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o 
privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, aprovat en sessió ordinària de 
data 20 d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) de data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció 
General de l’Institut del Teatre, l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 
50.000€, reservant-se la competència per a l’aprovació de convenis marc o protocols 
generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 
 
 

ACORDS 
 

 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) que es transcriu a 
continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'INSTITUT DEL TEATRE I 
L’ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I AUDIOVISUALS DE CATALUNYA (ESCAC). 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

D’una banda, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representat per l’Excma. Sra. 
Mercè Conesa i Pagès, Presidenta de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la 
Diputació de Barcelona, assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 
28 de juliol de 2016 (BOPB 3 d’agost de 2016), amb domicili a la Plaça Margarida 
Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
De l’altra,  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I AUDIOVISUALS DE CATALUNYA (ESCAC), 
representada pel Sr. Sergi Casamitjana Melich, en qualitat de Director Gerent, situat a 
la Plaça La Farinera 9, 08222 Terrassa, (Barcelona) i amb NIF G-60464229. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

 
I.- Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de 
Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la 
capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució 
de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les 
seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com 
l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, 
propis o aliens, i la realització de programacions a les seves sales teatrals. També 
figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  activitats que, 
dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres administracions. 
 
II.- Que l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, coneguda també per 
les seves sigles ESCAC, és un centre docent de caràcter privat que forma 
professionals en les diferents branques cinematogràfiques i de l'audiovisual en general. 
Està adscrita a la Universitat de Barcelona. El seu pla d'estudis està encarat a preparar 
l'alumnat de manera teòrica i, sobretot, pràctica en la realització de productes 
audiovisuals, incloent també els coneixements necessaris per a la seva 
comercialització. 
 
 III.- Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació ha de 
permetre un millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels 
objectius que ambdues es proposen. 
 
IV.- Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al 
qual puguin adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a 
terme. 
 
V.- Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre de data .......... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
 

PACTES 
 

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

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

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

10. Promoure la formació continuada de professionals. 

11. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques 
professionals que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 

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

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

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

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

 
Tercer.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades a l’article segon, les parts 
formalitzaran convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom del 
representant de cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els cronogrames 
d’execució, la planificació dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, les 
aportacions econòmiques, si escau,  les fonts de finançament, així com la resta de 
requeriments legals oportuns.  Aquests convenis específics hauran de ser aprovats pels 
respectius òrgans de govern. 
 
Quart.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per 
aquella de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà 
constar la col•laboració entre ambdues entitats en el material de promoció, de difusió i 
de publicitat de l’activitat, mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
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Cinquè.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de 
quatre anys a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà 
prorrogar expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit 
anys.  
 
Sisè.- Litigis i controvèrsies. 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni 
s’intentarà resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent 
aplicable a aquest conveni, que vindrà referida als jutjats i tribunals de la ciutat de 
Barcelona. 

 
Setè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions 
públiques, les dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i 
obligacions principals i vigència) seran publicades al web de l’Institut del Teatre, per la 
qual cosa les entitats signatàries es donen per informades. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest 
document, que s’estén per duplicat, en la data i lloc indicats” 
 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya 
(ESCAC).” 
 
 
 
 
6. Dictamen que proposa aprovar el conveni específic entre l’Institut del Teatre,  

la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), la Fundación de Artistas 
Intérpretes, Sociedad de Gestión (Fundación AISGE) i l’Escola Superior de 
Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) per a l’impuls de la primera 
edició del curs de postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a 
l’audiovisual”  del curs acadèmic 2016-17. 

 
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a regular la col·laboració amb la 
SGAE i l’AISGE en l’oferta d’un Curs de Postgrau. 
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La SGAE és una entitat col·lectiva de drets d’autor. Fundada l’any 1899, es dedica a la 
defensa i gestió col·lectiva dels drets d’autor de les obres musicals, audiovisuals i 
cinematogràfiques, dramàtiques, dramaticomusicals, coreogràfiques, pantomímiques i, 
en general, les obres teatrals; està centrada en protegir i repartir la remuneració dels 
seus associats per a la utilització de les seves obres i a la protecció dels riquíssim 
patrimoni cultural que suposa el seu repertori. La SGAE, per mitjà de la Fundació 
SGAE, impulsa i promou un ventall molt ampli de serveis i projectes destinats a la 
formació, la difusió i la promoció de les obres dels seus associats. 
 
La FUNDACIÓN AISGE és una entitat sense ànim de lucre que té entre les seves 
finalitats el foment d'accions de promoció i formació dels artistes, als efectes dels quals 
promou i participa en la promoció de cursos o tallers de formació de l'artista intèrpret. 

 
L’ESCAC és un centre docent de caràcter privat que forma professionals en les 
diferents branques cinematogràfiques i de l'audiovisual en general. El seu pla d'estudis 
està encarat a preparar l'alumnat de manera teòrica i, sobretot, pràctica en la 
realització de productes audiovisuals, incloent també els coneixements necessaris per 
a la seva comercialització.   
 
En dates 20 d’octubre de 2016 i 20 de novembre de 2014 es van signar sengles 
convenis marc entre l’Institut del Teatre i la SGAE, i entre l’Institut del Teatre i la 
Fundación AISGE, respectivament. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 19 d’abril de 2017 es va aprovar el curs de 
Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual”  com a títol 
propi de l’Organisme. Un postgrau que està adreçat a graduats/des i professionals de 
l’àmbit de les arts escèniques i l’audiovisual que vulguin especialitzar-se en els 
recursos interpretatius i en l’escriptura de guió per a la ficció en l’àmbit audiovisual: 
cinema i televisió. 
 
Totes les parts estan interessades en col·laborar per impulsar aquesta nova línia 
formativa d’ensenyaments superiors; el curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors 
i guionistes per a l’audiovisual”  i a aquest efecte, acorden la formalització d’un conveni 
per tal d’establir els termes i les condicions de la seva col·laboració. 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes i condicions de la col·laboració de 
cada entitat signatària per a l’impuls de la primera edició del curs de Postgrau de 
l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual” al curs acadèmic 2016-17, 
com a títol propi de l’Organisme. 
 
El curs de postgrau té les següents característiques: 
 

• Hores lectives: 170 hores (10 hores per crèdit) 
• Temps complet: Amb docent: 136 hores 
• Treball autònom: 34 hores. 
• Modalitat: Presencial  
• Idioma: Català 

 
El titular del curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a 
l’audiovisual”, serà l’Institut del Teatre. 
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Obligacions de les parts 
 
a) Per part de la Fundación AISGE  
 

• Difondre el curs de postgrau entre els seus associats o alumnes/graduats a 
través dels seus canals de comunicació incloent la seva web.  

• Incloure el logotip en qualsevol material de difusió d’acord amb les condicions 
del pacte tretzè del present conveni. 

• Abonar a l’Institut del Teatre la quantitat de 1.330,00€ (IVA inclós) per cada 
actor i alume del postgrau que sigui soci de l’AISGE, no podent superar mai la 
quantitat de 19.950,00€ (IVA inclòs), en concepte d’ajut econòmic a la 
matrícula acadèmica dels alumnes 

 
 
a) Per part de l’SGAE 
 

• Difondre el curs de postgrau entre els seus associats o alumnes/graduats a 
través dels seus canals de comunicació incloent la seva web.  

• Incloure el logotip en qualsevol material de difusió d’acord amb les condicions 
del pacte tretzè del present conveni. 

• Col·laborar amb la resta d’entitats signatàries del conveni per a la realització de 
sessions informatives, tant a les respectives seus com en instal·lacions 
externes que li siguin requerides 

• Abonar a l’Institut del Teatre la quantitat de 1.500,00€ (IVA inclós) per cada 
actor i alume del postgrau que sigui soci de l’SGAE, no podent superar mai la 
quantitat de 7.500,00€ (IVA inclòs), en concepte d’ajut econòmic a la matrícula 
acadèmica dels alumnes 

 
c) Per part de l’ESCAC 
 

• Difondre el curs de postgrau entre els seus associats o alumnes/graduats a 
través dels seus canals de comunicació incloent la seva web.  

• Incloure el logotip en qualsevol material de difusió d’acord amb les condicions 
del pacte tretzè del present conveni. 

• Col.laborar en la producció tècnica i en la cessió de diferents espais i recursos 
tècnics per a la implementació del curs de Postgrau segons la disponibilitat de 
la institució. Aquest suport tècnic no suposarà cap despesa addicional per al 
vigent pressupost de l’Institut del Teatre, promotor del curs.  

 
d) Per part de l’Institut del Teatre 
 

• Assumir la coordinació general del postgrau. 
• Fer-se càrrec de la inscripció, de la matriculació i del procediment d’acceptació 

dels alumnes al curs de postgrau.  
• Gestionar els expedients i expedir el títol i/o acreditacions acadèmiques 

d’assoliment i assitència al curs. 
• Fer-se càrrec de la contractació del professorat necessari per a la impartició del 

curs de postgrau.  
• Fer-se càrrec de la coordinació pedàgogica dels mòduls. La coordinació 

d’aquest postgrau és externa i contractada per serveis professionals. 
• Aportar els materials pedagògics necessaris per a la impartició del Postgrau. 
• Facilitar els espais i equipaments tècnics per a la impartició del Postgrau. 
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L’ús dels espais compleix els requisits establerts a la vigent Tarifa Annexa a 
l’Ordenança de taxes i preus públics de l’Institut del Teatre aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 19 d’octubre de 2016 que serà vigent a l’any 
2017, que preveu que quan l’activitat estigui coorganitzada amb l’Institut del 
Teatre no serà exigible la taxa. 

• Destinar les aportacions de l’SGAE i la Fundación AISGE al finançament 
parcial de la matrícula acadèmica dels alumnes matriculats. 

• Fer-se càrrec de la despesa global del curs de postgrau. El cost total resta 
desglossat al pacte següent que serà imputat al vigent pressupost de l’Institut 
del Teatre. 

• Confeccionar i lliurar als alumnes l’edició del seu videobook a partir dels treballs 
realitzats. 

 
 
En el marc d’aquest conveni les entitats signatàries assumeixen els següents 
compromisos econòmics: 
 

• La Fundació AISGE abonarà la quantitat de 1.330 € IVA inclós per cada actor i 
alumne del Postgrau que sigui soci de l’AISGE, no podent excedir en cap cas la 
quantitat total de 19,950,00 € IVA inclòs, a abonar un cop signat el conveni i 
abans de la finalització del curs de postgrau i prèvia presentació de la factura 
per part de l’Institut del Teatre.  
 

• La SGAE abonarà la quantitat de 1.500,00 € IVA inclós per actor i alumne del 
Postgrau que sigui soci de l’SGAE, no podent excedir en cap cas la quantitat 
total de 7,500,00 € IVA inclòs, a abona un cop signat el conveni i abans de la 
finalització del curs de postgrau i prèvia presentació de la factura per part de 
l’Institut del Teatre.  
 

• L’Institut del Teatre assumirà el cost total del curs de postgrau valorat en 
107.429,09 € en concepte de honoraris de docents, material i documentació, el 
qual inclou un import de 17.904,85 €, en concepte de despesa indirecta. 
 

• L’ESCAC no contribuirà econòmicament al finançament del curs de postgrau. 
Les seves obligacions es limiten a la cessió dels seus espais i infraestructura 
tècnica.  

 
 
Les quatre entitats acorden la designació d’un representat de cada entitat que vetllarà 
per la correcta execució de les obligacions derivades del present conveni i de les 
possibles interpretacions dels pactes detallats. 
 
La Comissió de seguiment es reunirà com a mínim un cop durant la vigència d’aquest 
conveni, podent-se reunir tantes vegades com sigui necessari per a la resolució i 
interpretació del qualsevol incidència en l’execució de les obligacions del conveni. 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i serà vigent 
fins a la finalització del curs acadèmic 2016-17, en concret,  el 31 d’agost de 2017.  
 
En qualsevol moment abans de la finalització del termini màxim previst, els signataris 
del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga.  En cas d‘acordar la 
pròrroga, s’haurà de formalitzar mitjançant addenda aprovada expressament, i per un 
període no superior a l’any. 
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En aquest punt demana la paraula el Sr. Josep Altayó que qualifica la proposta del 
curs de postgrau com d’adequat. No obstant això introdueix una reflexió en relació a 
l’escenari del curs amb alumnes de l’ESGAE i altres participants. Aquest curs 
comporta un cost de 80.000’00 € aproximadament. En aquest sentit el Sr. Altayó fa 
palesa una prevenció a tenir en compte, atès el volum econòmic que s’aporta a 
aquesta acció per part de l’Institut del Teatre. Considera el Sr. Altayó que hi participen 
dues empreses del sector que no aportaran cap recurs econòmic, tot i que el benefici 
és per a tot el sector. 
 
El Sr. Martí Pujol es pregunta si està cobert pressupostàriament, a la qual cosa la 
Directora General respon afirmativament. Afegeix la Sra. Puyo que es tracta d’un curs 
de postgrau que resulta estratègicament necessari. Indica que la direcció està 
treballant amb les empreses per aconseguir aportacions econòmiques. Però és 
indispensable començar ja amb aquest i altres cursos, perquè no hi ha res d’aquestes 
formacions en tot el país. Insisteix la Sra. Magda Puyo en apuntar que s’anirà 
treballant en la recerca de recursos. 
 
Finalment el Sr. Altayó insisteix en que el curs cal fer-lo, sense perdre de vista que 
s’ha de tenir en compte el benefici indirecte de les empreses col·laboradores, amb les 
quals cal treballar i insistir, per demanar la seva aportació.  
 
 
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. 
 
La SGAE és una entitat col·lectiva de drets d’autor autoritzada per Ordre del Ministeri de cultura 
d’1 de juny de 1988 i que, com a tal, es regeix per les disposicions del títol IV, llibre III, del Reial 
decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual i pels seus Estatus, segons la redacció aprovada per resolució del Ministeri cultural 
de 21 de febrer de 1995. La SGAE, fundada l’any 1899, es dedica a la defensa i gestió 
col·lectiva dels drets d’autor de les obres musicals, audiovisuals i cinematogràfiques, 
dramàtiques, dramaticomusicals, coreogràfiques, pantomímiques i , en general, les obres 
teatrals; està centrada en protegir i repartir la remuneració dels seus associats per a la 
utilització de les seves obres i a la protecció dels riquíssim patrimoni cultural que suposa el  
nostre repertori. La SGAE, per mitjà de la Fundació SGAE, impulsa i promou un ventall molt 
ampli de serveis i projectes destinats a la formació, la difusió i la promoció de les obres dels 
seus associats. 
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La FUNDACIÓN AISGE és una entitat sense ànim de lucre que té entre les seves finalitats el 
foment d'accions de promoció i formació dels artistes, als efectes dels quals promou i participa 
en la promoció de cursos o tallers de formació de l'artista intèrpret. 

 
L’ESCAC és un centre docent de caràcter privat que forma professionals en les diferents 
branques cinematogràfiques i de l'audiovisual en general. Està adscrita a la Universitat de 
Barcelona. El seu pla d'estudis està encarat a preparar l'alumnat de manera teòrica i, sobretot, 
pràctica en la realització de productes audiovisuals, incloent també els coneixements 
necessaris per a la seva comercialització.   
 
En dates 20 d’octubre de 2016 i 20 de novembre de 2014 es van signar sengles convenis 
marcs entre l’Institut del Teatre i la SGAE, i entre l’Institut del Teatre i la Fundación AISGE, 
respectivament,  per col·laborar en activitats de promoció de la cultura i les arts de l’espectacle, 
així com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp artístic i cultural, per tal 
de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les institucions. 

 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 19 d’abril de 2017 es va aprovar 
el curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual”  com a títol 
propi de l’Organisme. Un postgrau que està adreçat a graduats/des i professionals de l’àmbit de 
les arts escèniques i l’audiovisual que vulguin especialitzar-se en els recursos interpretatius i en 
l’escriptura de guió per a la ficció en l’àmbit audiovisual: cinema i televisió. El Postgrau és 
altament professionalitzador i pràctic. La formació es desenvoluparà reproduint les condicions 
d’un rodatge de ficció. Actors i guionistes, acuradament tutoritzats, aniran adquirint els 
coneixements teòrics i pràctics per afrontar futurs treballs audiovisuals acompanyats dels 
millors professionals del sector. En finaltizar el postgrau, els intèrprets tindran un videobook 
editat complet amb tots els treballs realitzats a partir d’un mínim de deu hores d’exposició 
pràctica. 

 
Totes les parts estan interessades en col·laborar per impulsar aquesta nova línia formativa 
d’ensenyaments superiors; el curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per 
a l’audiovisual”  i a aquest efecte, acorden la formalització d’un conveni per tal d’establir els 
termes i les condicions de la seva col·laboració. 
 
Vist l’article 47 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.  
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de 
la Junta de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o 
privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, aprovat en sessió ordinària de 
data 20 d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) de data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció 
General de l’Institut del Teatre, l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 
50.000€, reservant-se la competència per a l’aprovació de convenis marc o protocols 
generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
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ACORDS 
 

 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni específic entre l’Institut del Teatre,  la Societat 
General d’Autors i Editors (SGAE), la Fundación de Artistas Interpretes, Sociedad de Gestión 
(Fundación AISGE) i l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) per a 
l’impuls de la primera edició del curs de postgrau de l’Institut del teatre “Actors i guionistes 
per a l’audiovisual”  del curs acadèmic 2016-17, que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC  ENTRE l’INSTITUT DEL TEATRE,  LA SOCIETAT GENERAL 
D’AUTORS I EDITORS (SGAE), LA FUNDACIÓN DE ARTISTAS INTERPRETES, SOCIEDAD 
DE GESTION (FUNDACIÓN AISGE) I L’ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I AUDIOVISUALS 

DE CATALUNYA (ESCAC) PER A L’IMPULS DE LA PRIMERA EDICIÓ DEL CURS DE 
POSTGRAU DE L’INSTITUT DEL TEATRE “ACTORS I GUIONISTES PER A 

L’AUDIOVISUAL”  DEL CURS ACADÈMIC 2016-17 
 
 

INTERVENEN 
 

 
L’INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA, representant per l’Excma. Sra. Mercè Conesa i 
Pagès, Presidenta de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, 
assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats conferides 
pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 28 de juliol de 2016 (BOPB 3 d’agost de 
2016), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
De l’altra, 
 
LA SOCIETAT GENERAL DE AUTORS I EDITORS (d’ara endavant SGAE), representada pel 
Sr. Ramon Muntaner Torruella, Director a Catalunya i Balears, en virtut dels poders atorgats 
davant del notari de Madrid, Sr. Francisco Javier Monedero San Martín, el dia  12 de juliol de 
2010 sota el número de protocol 2.232, amb domicili al Passeig de Colom, 6 de Barcelona i  
NIF G-28029643. 
 
De l’altra,  
 
LA FUNDACIÓN DE ARTISTAS INTERPRETES, SOCIEDAD DE GESTION (d’ara en 
endavant FUNDACIÓN AISGE) representat per la Sra. Pilar Bardem Muñoz, amb NIF núm. 
94.208-T, el Sr. Sergi Mateu Vives amb NIF núm. 39.032.615-M, i el Sr. Abel Martín Villarejo 
amb NIF núm. 6.559.088-V, en qualitat de Patrons i Director General de l’entitat 
respectivament, i amb domicili professional a Madrid (28014), carrer Ruiz de Alarcón, 11, NIF G 
83425439. 
 
I de l’altra,  
 
L’ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I AUDIOVISUALS DE CATALUNYA (d’ara endavant 
ESCAC), representada pel Sr. Sergi Casamitjana Melich, en qualitat de Director Gerent, situat a 
la Plaça La Farinera 9, 08222 Terrassa, (Barcelona) i amb NIF G-60464229. 
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MANIFESTEN 
 
 
I. Que L’INSTITUT DEL TEATRE és un organisme autònom creat per la Diputació de 

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

II. Que la SGAE és una entitat col·lectiva de drets d’autor autoritzada per Ordre del Ministeri 
de cultura d’1 de juny de 1988 i que, com a tal, es regeix per les disposicions del títol IV, 
llibre III, del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de propietat intel·lectual i pels seus Estatus, segons la redacció aprovada per 
resolució del Ministeri cultural de 21 de febrer de 1995. La SGAE, fundada l’any 1899, es 
dedica a la defensa i gestió col·lectiva dels drets d’autor de les obres musicals, 
audiovisuals i cinematogràfiques, dramàtiques, dramaticomusicals, coreogràfiques, 
pantomímiques i , en general, les obres teatrals; està centrada a protegir i repartir la 
remuneració dels seus associats per a la utilització de les seves obres i a la protecció dels 
riquíssim patrimoni cultural que suposa el  nostre repertori. La SGAE, per mitjà de la 
Fundació SGAE, impulsa i promou un ventall molt ampli de serveis i projectes destinats a 
la formació, la difusió i la promoció de les obres dels seus associats. 

 
III. Que la FUNDACIÓN AISGE és una entitat sense ànim de lucre que té entre les seves 

finalitats el foment d'accions de promoció i formació dels artistes, als efectes dels quals 
promou i participa en la promoció de cursos o tallers de formació de l'artista intèrpret. 
 

IV. Que l’ESCAC és un centre docent de caràcter privat que forma professionals en les 
diferents branques cinematogràfiques i de l'audiovisual en general. Està adscrita a la 
Universitat de Barcelona. El seu pla d'estudis està encarat a preparar l'alumnat de manera 
teòrica i, sobretot, pràctica en la realització de productes audiovisuals, incloent-hi també 
els coneixements necessaris per a la seva comercialització.   

 
V. Que, en dates 20 d’octubre de 2016 i 20 de novembre de 2014 es van signar sengles 

convenis marcs entre l’Institut del Teatre i l’SGAE, i entre l’Institut del Teatre i la Fundación 
AISGE, respectivament,  per col·laborar en activitats de promoció de la cultura i les arts de 
l’espectacle, així com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp artístic i 
cultural, per tal de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de 
les institucions. 

 
VI. Que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 19 d’abril de 2017 es 

va aprovar el curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a 
l’audiovisual”  com a títol propi de l’Organisme. Un postgrau que està adreçat a 
graduats/des i professionals de l’àmbit de les arts escèniques i l’audiovisual que vulguin 
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especialitzar-se en els recursos interpretatius i en l’escriptura de guió per a la ficció en 
l’àmbit audiovisual: cinema i televisió. El Postgrau és altament professionalitzador i pràctic. 
La formació es desenvoluparà reproduint les condicions d’un rodatge de ficció. Actors i 
guionistes, acuradament tutoritzats, aniran adquirint els coneixements teòrics i pràctics per 
afrontar futurs treballs audiovisuals acompanyats dels millors professionals del sector. En 
finalitzar el postgrau, els intèrprets tindran un videobook editat complet amb tots els 
treballs realitzats a partir d’un mínim de deu hores d’exposició pràctica. 

 
VII. Que totes les parts estan interessades a col·laborar per impulsar aquesta nova línia 

formativa d’ensenyaments superiors; el curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i 
guionistes per a l’audiovisual”  i a aquest efecte, acorden la formalització d’un conveni 
per tal d’establir els termes i les condicions de la seva col·laboració. 

 
VIII. Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut 

del Teatre de data .......... 
 

Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
 

PACTES 
 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes i condicions de la col·laboració de cada entitat 
signatària per a l’impuls de la primera edició del curs de Postgrau de l’Institut del Teatre 
“Actors i guionistes per a l’audiovisual” al curs acadèmic 2016-17, com a títol propi de 
l’Organisme. 
 
Que de conformitat amb el que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del 
Sector Públic, el present conveni millora l’eficiència de la gestió pública atès que la unificació i 
posada en comú dels recursos econòmics, recursos humans i recursos tècnics per part de les 
entitats signatàries per assolir l’objectiu comú, en concret, l’impuls de la primera edició del curs 
de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual”, produeix uns 
resultats satisfactoris d’utilitat pública. 
 
 
Segon.- Descripció de l’activitat 
 
El curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual” és un títol 
propi de l’Institut del Teatre i s’emmarca dins dels Estudis de Postgrau de l’Institut del Teatre.  
 
Aquest postgrau té l’objectiu d’oferir a actors i guionistes un complet aprenentatge a través de 
transitar en un rodatge audiovisual real. 
 
El Postgrau a través de les reflexions teòriques que es desprenen de la pròpia pràctica i dels 
visionats que  l’acompanyen desenvoluparà pas a pas tot el complex procés de realització de 
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materials audiovisuals de ficció (des del guió fins a la postproducció). El postgrau donarà les 
eines i els recursos a intèrprets/dramaturgs amb l’objectiu d’ampliar/especialitzar les seves 
capacitats i competències pròpies amb el domini específic d’aquestes en l’àmbit de 
l’enregistrament audiovisual (televisió i cinema).  
El curs de postgrau té les següents característiques: 
 

• Hores lectives: 170 hores (10 hores per crèdit) 
• Temps complet: Amb docent: 136 hores 
• Treball autònom: 34 hores. 
• Modalitat: Presencial  
• Idioma: Català 

 
S’annexa al present conveni el Pla d’Estudis del Postgrau (Annex I) 
 
 
Tercer.-Titularitat 
 
El titular del curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual”, 
serà l’Institut del Teatre. 
 
 
Quart.- Obligacions de les parts 
 
a) Per part de la Fundación AISGE  
 

• Difondre el curs de postgrau entre els seus associats o alumnes/graduats a través dels 
seus canals de comunicació incloent la seva web.  

• Incloure el logotip en qualsevol material de difusió d’acord amb les condicions del pacte 
tretzè del present conveni. 

• Abonar a l’Institut del Teatre la quantitat de 1.330,00€ (IVA inclòs) per cada actor i 
alume del postgrau que sigui soci de l’AISGE, no podent superar mai la quantitat de 
19.950,00€ (IVA inclòs), en concepte d’ajut econòmic a la matrícula acadèmica dels 
alumnes 

 
 
b) Per part de l’SGAE 
 

• Difondre el curs de postgrau entre els seus associats o alumnes/graduats a través dels 
seus canals de comunicació incloent la seva web.  

• Incloure el logotip en qualsevol material de difusió d’acord amb les condicions del pacte 
tretzè del present conveni. 

• Col·laborar amb la resta d’entitats signatàries del conveni per a la realització de 
sessions informatives, tant a les respectives seus com en instal·lacions externes que li 
siguin requerides 

• Abonar a l’Institut del Teatre la quantitat de 1.500,00€ (IVA inclòs) per cada actor i 
alume del postgrau que sigui soci de l’SGAE, no podent superar mai la quantitat de 
7.500,00€ (IVA inclòs), en concepte d’ajut econòmic a la matrícula acadèmica dels 
alumnes 
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c) Per part de l’ESCAC 
 

• Difondre el curs de postgrau entre els seus associats o alumnes/graduats a través dels 
seus canals de comunicació incloent la seva web.  

• Incloure el logotip en qualsevol material de difusió d’acord amb les condicions del pacte 
tretzè del present conveni. 

• Col.laborar en la producció tècnica i en la cessió de diferents espais i recursos tècnics 
per a la implementació del curs de Postgrau segons la disponibilitat de la institució. 
Aquest suport tècnic no suposarà cap despesa addicional per al vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre, promotor del curs.  

 
d) Per part de l’Institut del Teatre 
 

• Assumir la coordinació general del postgrau. 
• Fer-se càrrec de la inscripció, de la matriculació i del procediment d’acceptació dels 

alumnes al curs de postgrau.  
• Gestionar els expedients i expedir el títol i/o acreditacions acadèmiques d’assoliment i 

assistència al curs. 
• Fer-se càrrec de la contractació del professorat necessari per a la impartició del curs de 

postgrau.  
• Fer-se càrrec de la coordinació pedagògica dels mòduls. La coordinació d’aquest 

postgrau és externa i contractada per serveis professionals. 
• Aportar els materials pedagògics necessaris per a la impartició del Postgrau. 
• Facilitar els espais i equipaments tècnics per a la impartició del Postgrau. 

L’ús dels espais compleix els requisits establerts a la vigent Tarifa Annexa a 
l’Ordenança de taxes i preus públics de l’Institut del Teatre aprovada per acord de la 
Junta de Govern de data 19 d’octubre de 2016 que serà vigent l’any 2017, que preveu 
que quan l’activitat estigui coorganitzada amb l’Institut del Teatre no serà exigible la 
taxa. 

• Destinar les aportacions de l’SGAE i la Fundación AISGE al finançament parcial de la 
matrícula acadèmica dels alumnes matriculats. 

• Fer-se càrrec de la despesa global del curs de postgrau. El cost total resta desglossat 
al pacte següent que serà imputat al vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 

• Confeccionar i lliurar als alumnes l’edició del seu videobook a partir dels treballs 
realitzats. 

 
 
Cinquè.- Compromisos econòmics 
 
En el marc d’aquest conveni les entitats signatàries assumeixen els següents compromisos 
econòmics: 
 

• Per part de la Fundació AISGE, abonarà al compte corrent de l’Institut del Teatre BIC: 
BBVAESMMXXX IBAN: ES49  0182   6035 42 0201607880, la quantitat de 1.330€ (MIL 
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TRES-CENTS TRENTA EUROS) IVA inclòs per cada actor i alumne del Postgrau que 
sigui soci de l’AISGE, no podent excedir en cap cas la quantitat total de 19,950,00€ 
(DINOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS) IVA inclòs, prèvia presentació de la 
factura per part de l’Institut del Teatre. Aquesta quantitat serà abonada un cop signat el 
conveni i abans de la finalització del curs de postgrau i prèvia presentació de la factura 
per part de l’Institut del Teatre.  
 

• Per part de l’SGAE, abonarà al compte corrent de l’Institut del Teatre BIC: 
BBVAESMMXXX IBAN: ES49  0182   6035   42  0201607880, la quantitat de 1.500,00€ 
(MIL CINC-CENTS EUROS) IVA inclòs per actor i alumne del Postgrau que sigui soci 
de l’SGAE, no podent excedir en cap cas la quantitat total de 7,500,00€ (SET MIL 
CINC-CENTS EUROS) IVA inclòs, prèvia presentació de la factura per part de l’Institut 
del Teatre. Aquesta quantitat serà abonada un cop signat el conveni i abans de la 
finalització del curs de postgrau i prèvia presentació de la factura per part de l’Institut 
del Teatre.  
 

• Per part de l’Institut del Teatre, assumirà el cost total del curs de postgrau que 
ascendeix a la quantitat de 107.429,09€ (CENT SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-
NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS) en concepte d’honoraris de docents, material i 
documentació, el qual inclou un import de  DISSET MIL NOU-CENTS QUATRE 
EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (17.904,85 €), en concepte de despesa 
indirecta. 
La despesa en concepte de docent intern de l’Institut del Teatre anirà imputada a 

l’aplicació pressupostària 15100/99600, la despesa en concepte de docents externs a 

l’aplicació pressupostària 22618/99003 i, la despesa en concepte de materials i altres a 

l’aplicació pressupostària 22699/99003 del pressupost de l’Organisme de l’any 2017. 

 
• L’ESCAC no contribuirà econòmicament al finançament del curs de postgrau. Les 

seves obligacions es limiten a la cessió dels seus espais i infraestructura tècnica.  
 
 
Sisè.- Responsabilitats 
 
Les entitats col·laborades adquireixen, en virtut d’aquest conveni, la responsabilitat per a les 
obligacions de caràcter fiscal que li corresponen a cadascuna d’elles. 
L’INSTITUT DEL TEATRE garanteix estar al corrent de pagament amb la Societat General 
d'Autors i Editors, no existint cap quantitat pendent d'abonar amb l'esmentada Societat de 
gestió de drets. 
 
En tot cas, L’INSTITUT DEL TEATRE, autoritza a FUNDACIÓ SGAE que aquesta retingui de 
l'import de la present col·laboració la quantitat que L’INSTITUT DEL TEATRE pogués deure a 
la SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS per drets d'autor i al fet que aboni, fins a 
l'import del mateix, el referit deute. 
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Setè.- Drets d’autor i drets dels artistes intèrprets.  
 
L’INSTITUT DEL TEATRE s'obliga i es compromet a respectar els drets de propietat 
intel·lectual que es puguin generar per la realització del Postgrau, no atemptant contra la 
normal explotació dels mateixos i sense causar perjudicis injustificats als interessos dels seus 
titulars, ja siguin aquests autors, artistes intèrprets, productors o ens de radiodifusió, que formin 
part del material pedagògic del Postgrau. 
 
El material audiovisual resultant del post grau, no podrà ser objecte de reproducció, distribució 
ni podrà comunicar-se al públic, sense que per part de l’Institut del Teatre s’hagin obtingut de 
tots els titulars de drets intel·lectuals la preceptiva autorització i/o cessió dels mateixos. 
 
 
Vuitè.- Deure confidencialitat i protecció de dades personals 
 
Totes les dades personals que les parts subministrin en la gestió del Postgrau tenen caràcter 
confidencial i no podran ser revelats a tercers ni utilitzats per a finalitats diferents dels 
establerts, excepte les excepcions establertes per la legislació vigent. 
 
Les parts signatàries del present Conveni es comprometen especialment a complir la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal que a cadascuna li correspongui. 
 
 
Novè.- Comissió de seguiment 
 
Les quatre entitats acorden la designació d’un representant de cada entitat que vetllaran per la 
correcta execució de les obligacions derivades del present conveni i de les possibles 
interpretacions dels pactes detallats. 
 
La Comissió de seguiment es reunirà com a mínim un cop durant la vigència d’aquest conveni, 
podent-se reunir tantes vegades com sigui necessari per a la resolució i interpretació de 
qualsevol incidència en l’execució de les obligacions del conveni. 
 
 
Novè.-Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i serà vigent fins a la 
finalització del curs acadèmic 2016-17, en concret,  el 31 d’agost de 2017.  
 
En qualsevol moment abans de la finalització del termini màxim previst, els signataris del 
conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga.  En cas d‘acordar la pròrroga, s’haurà 
de formalitzar mitjançant addenda aprovada expressament, i per un període no superior a l’any. 
 
 
Desè.- Modificació del conveni 
 
El present conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació al 
seu objecte i contingut. En virtut d’acord escrit per les quatre parts, es podrà procedir a la 
modificació dels termes de col·laboració estipulats en el present conveni, així com a la inclusió 



 26

de tots els annexos que poguessin resultar necessaris per a la seva adequada interpretació i el 
seu seguiment. 
Totes les modificacions d'aquest conveni s'efectuaran mitjançant una addenda signada per les 
parts. 
 
 
Onzè.- Causes d’extinció del conveni  
 
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució: 
 

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

b) L’acord unànime de tots els signataris. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algunes de les 

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

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altre causa diferents de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis, 

com són: 
 

• Si l’Institut del Teatre desisteix de la realització del Postgrau, bé per declaració 
seva en aquest sentit o bé per l’existència d’actes concloents a partir dels quals 
s’infereixi aquest desistiment. 

 
• S'entendrà que l’Institut del Teatre ha desistit de l'execució de l'esmentat 

Postgrau si, durant el curs acadèmic 2016-17, no ha donat difusió per a la 
matriculació del Postgrau.  

 
• Si per qualsevol causa, imputable o no a l’Institut del Teatre, el Postgrau no es 

pot dur a terme, tant si s’ha començat a executar com si no.  
 

• Per incompliment, per part de l’Institut del Teatre, de qualsevol de les 
obligacions envers les parts col·laboradores que es deriven d’aquest Conveni. 
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Dotzè.- Efectes de la resolució dels convenis. 
 

1. En el supòsit que l’execució del Postgrau descrit no s’hagi dut a terme per qualsevol de 
les causes previstes en el pacte onzè e) del present conveni, L’INSTITUT DEL 
TEATRE estarà obligat a retornar a  les parts de manera immediata l’import de les 
quantitats que hagi percebut fins al moment. 

 
2. En el cas que, una vegada començada, se suspengués l'execució del Postgrau per 

causa no imputable a l’INSTITUT DEL TEATRE, aquest vindrà obligat a retornar a les 
entitats col·laboradores totes les quantitats lliurades per la mateixa a l’INSTITUT DEL 
TEATRE, excepte aquelles que aquest justifiqui, a satisfacció de les entitats 
col·laboradores, haver invertit en despeses necessàries i que tinguin el caràcter 
d'irrecuperables i no compensables amb beneficis obtinguts per la realització del 
Postgrau. 

 
3. Per a la resolució del present Conveni per qualsevol de les causes previstes en el 

mateix, bastarà la comunicació que les entitats col·laboradores dirigeixin a l’INSTITUT 
DEL TEATRE en aquest sentit, mitjançant carta certificada amb justificant de recepció 
al domicili que figura en el present Conveni o mitjançant carta certificada a l'últim 
domicili que hagués comunicat de forma fefaent L’INSTITUT DEL TEATRE a les 
entitats col·laboradores. 

 
En cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts, 
s’informarà la comissió de seguiment prevista a l’acord novè. 
 
Tretzè.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per aquella 
de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà constar la 
col·laboració entre les quatre entitats en el material de promoció, difusió i publicitat de l’activitat, 
mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
 
La publicitat realitzada en què apareguin els logotips de les institucions implicades, haurà de 
ser revisada i acceptada prèviament per les quatre institucions.  
 
Catorzè.- Litigis i controvèrsies. 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni s’intentarà 
resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent aplicable a aquest 
conveni que vindrà referida als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Quinzè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions 
públiques, les dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions 
principals i vigència) seran publicades a les webs de les respectives entitats públiques per la 
qual cosa les entitats signatàries es donen per informades. 
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I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per quadruplicat, en la data i lloc indicats l’encapçalament d’aquest conveni. 
 
 

ANNEX I PROGRAMA ACADÈMIC DEL POSTGRAU 
 

Postgrau 
 

Actors i Guionistes per l’audiovisual 
trànsit pràctic per un procés de rodatge de cinema i TV 

 
 

Amb la col·laboració de: 
 

• ESCAC, Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. 
• Fundación AISGE (Delegació Barcelona), http://www.aisge.es/ 
• SGAE, Societat General d'Autors i Editors (Catalunya), http://www.sgae.es/ 
• Diagonal TV, www.diagonaltv.es  (no forma part del conveni) 
• ANTAVIANA FILMS (no forma part del conveni) 

 
 

IT Estudis de Postgrau en Arts Escèniques 
Institut del Teatre 

 
CURS 2016-2017 
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DADES GENERALS DE L’ENSENYAMENT  
 
NOM DEL CURS:  
 
Actors i Guionistes per a l’audiovisual 
trànsit pràctic per un procés de rodatge de cinema i TV 
 
Tipus de curs: Postgrau 
Nombre de crèdits: 17 
Director/a (disseny del projecte d’estudis): Lluís Maria Güell 

Anna Solanilla (Responsable interna) 
Coordinador/a (responsable del desenvolupament 
del projecte): 

Lluís Maria Güell 
 

Nombre d’anys acadèmic (setmanes): 8 setmanes 
Núm. crèdits impartits cada any (si escau): 17 
Curs acadèmic inici de docència: 2017 (maig-juny) 
Modalitat de docència:    
(presencial, semipresencial, a distància) 

Presencial 

Núm. d’edicions impartides: 0 
Any acadèmic darrera edició impartida: 0 
Nom darrera edició impartida: 0 
Admet alumnes no titulats:  

SÍ   
NO   

Activitats paral·leles:  Els alumnes tindran la possibilitat d’assistir a 
sessions d’un rodatge com a observadors. 

Sessió inaugural: 
 

La sessió de presentació del postgrau oberta a 
tots els alumnes serà el 15 de Maig 2017. 
 

Data inici docència:   L’inici de les sessions formatives serà el 18 de 
maig. (veure calendari detallat). 
 

Data final docència: 30 de juny 2017. 
 

Preveu preinscripció: No 
 

Nombre d’alumnes previstos 20 (15 intèrprets i 5 guionistes) 
 

Inscripció:    
Dates:  del 20 de febrer al 13 d’abril de 2017. 
 
La selecció final dels alumnes es farà sobre 
totes les preinscripcions rebudes en les dues 
convocatòries. Un cop feta la selecció segons 
els criteris establerts és quan prevaldrà l’ordre 
d’inscripció. 
 

Preu de la matrícula: 2.100 euros (graduats IT) i 
2.625 euros (graduats externs). 
 

Pagament inscripció: 210 (graduats) i 262 
(graduats externs) 

Aquest preu representa el que haurà de pagat l'alumne després que ja s'hagi aplicat el descompte per la 
beca que li correspongui segons el seu àmbit professional (interpretació 1.330 euros (Fundación AISGE) 
i dramaturgs 1.500 euros (SGAE).   
 
Per garantir que les inscripcions fixin un grau de compromís de l'aspirant en el projecte d'estudis del 
postgrau, l’aspirant a l’hora de fer la inscripció haurà d'abonar el 10% de la matrícula (210 euros) i en cas 
que no sigui seleccionat se li retornarà l'import. 
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Període matrícula: Del 8 al 12 de maig de 2017. 
 

Adreçat a: Actrius, actors i guionistes. 
 

Requisits d’accés: Ser graduat en estudis superiors oficials en art 
dramàtic i/o de l’àmbit de l’audiovisual, tenir 
experiència professional en l’àmbit del postgrau 
(justificar documentalment l’experiència 
professional). 
 
Veure apartat del procés de selecció a la 
pàg.9. 
 

Descripció resumida d’objectius: Oferir tota la informació, vivències, pràctiques, 
recursos i reflexió teòrica, per tal que els 
alumnes puguin enfrontar-se a totes les 
situacions, eines i aspectes (tècnics i artístics) 
que integren un rodatge audiovisual. L’objectiu 
es que tot aquest complet aprenentatge, puguin 
aplicar-lo a les sortides professionals que els 
proporciona el mercat laboral actual. (Cinema i 
Televisió) 

 
 
 
 
 
 
 
LLOC D' IMPARTICIÓ 
 
Nom del Centre Institut del Teatre (Seu Barcelona) 
Adreça Margarida Xirgu, s/n  
Codi postal 08004 
Població Barcelona 
País Espanya 
Telèfon +34 93 227 39 00 
Nom del Centre Institut del Teatre (Seu Vallès/Terrassa) 
Adreça Plaça Didó, 1  
Codi postal 08221 
Població Terrassa 
País Espanya 
Telèfon +34 93 788 74 40 
Correu electrònic formaciocontinuada@institutdelteatre.cat  
Pàgina Web www.institutdelteatre.cat 
Horari Veure detalls a la web 
 
Nom del Centre ESCAC  
Adreça Plaça La Farinera 9,  
Codi postal 08222  
Població Terrassa 
País Espanya 
Telèfon  
Correu electrònic formaciocontinuada@institutdelteatre.cat  
Pàgina Web www.institutdelteatre.cat 
Horari Veure detalls a la web 
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OBSERVACIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 
 

• El postgrau reprodueix, en el seu plantejament, totes les característiques tècniques i artístiques 
d’un rodatge de ficció així com el temps i ritme de producció (amb les aturades necessàries per 
reflexionar). La durada total del postgrau, en la seva fase de pràctiques de plató, correspon a la 
durada mitjana habitual d’una producció de telefilm o pel·lícula. 

 
• Amb això es pretén ser fidels a la idea primigènia: reproduir amb la màxima fidelitat, totes les 

situacions que es produeixen en un rodatge, per tal que actors i guionistes, a partir de les seves 
vivències orientades pedagògicament, les coneguin, sàpiguen resoldre-les i enriquint-se, les 
projectin en els seus futurs treballs. 

 
• El postgrau oferirà als alumnes, la possibilitat de presenciar un rodatge de ficció (telemovie  

produïda per “Diagonal televisió” i dirigida pel director del postgrau) prèvia l’inici del curs. En 
una sessió preliminar, els alumnes estaran assabentats de les característiques artístiques i 
tècniques d’aquest rodatge.   

 
• Els alumnes intèrprets hauran de ser presents a les 4 sessions prèvies de guió. 

 
• Excepte les sessions prèvies de guió, que s’impartiran a les aules convencionals de treball de 

taula, la resta de classes s’impartiran al plató de l’Institut del Teatre de Barcelona. 
      

 
 

Presentació 
 
Postgrau altament professionalitzador que reproduirà les mateixes condicions d'un rodatge de 
ficció. Amb les pràctiques que proposem, es sintetitzaran, aïllaran i analitzaran tots els 
elements que conformen aquets rodatges.  
 
La idea és que, actrius, actors i guionistes, a partir d’aquestes vivències orientades 
pedagògicament, s’enriqueixin i puguin projectar tots aquests coneixements en els seus futurs 
treballs. 
 
Formació bàsicament pràctica, a partir de la creació i escriptura per part dels guionistes, de 
diferents seqüències que reflectiran diferents situacions dramàtiques, pensades també com a 
base de treball, de reflexió i de pràctica de tots i cadascun dels elements tècnics i artístics d’un 
rodatge de ficció. Aquestes seqüències es rodaran i seran interpretades pels actors, actrius i 
també pels propis guionistes. 
 
El mitjà audiovisual s'elabora i enregistra a partir d'una sèrie complexa de mètodes, eines i 
elements tècnics. Cal entendre la seva funció, conèixer-los i dominar-los a fons.  
 
Només així, el treball d'escriptura de guió i d'interpretació tindrà l'eficàcia necessària i 
transmetrà la història amb tota la seva plenitud. 
 
Les sessions de treball provocaran els processos tècnics i artístics d’enregistrament en totes 
les modalitats de cinema i televisió. A grans trets treballarem: el guió, la descomposició de 
plans, la càmera (1,2 i 3 eixos) els suports de càmera, la captació del so, la fotografia, el 
càsting, el maquillatge i perruqueria, la posada en escena, la postproducció i interpretació 
virtual.  
Tot acompanyat, en cada cas, de la seva corresponent interpretació actoral específica i pròpia 
de l'audiovisual. 
Actrius/actors i guionistes, en un enriquidor intercanvi de rols, viuran doncs un complet procés 
d'aprenentatge, orientats i acompanyats per professionals en actiu i amb molta experiència. 
 
Lluís Maria Güell 
Director i coordinador especialista del Postgrau 
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INFORMACIÓ ACADÈMICA – DOCENT   

 
DADES GENERALS 
 
Antecedents 
 
No hi ha antecedents de formacions semblants al territori. Només cursos parcials basats només 
en la relació de l’actor i la càmera, com a únic element. (en l’apartat: “Existència de cursos 
similars”, s’amplia aquest concepte).  
 
Cal esmentar el gran valor afegit de fer-ho en una institució com l’ Institut del Teatre, que 
recupera així una docència pedagògica en l’audiovisual utilitzant unes instal·lacions ja existents 
(plató equipat amb multi càmera)  adequades per dur-ho a terme.    
 
 
Justificació de la proposta 
 
Oferir als participants, actors i guionistes, un complet aprenentatge pràctic (acompanyat de 
vivències tècniques, artístiques i les seves corresponents reflexions teòriques) basat en 
l’experiència de transitar per un rodatge audiovisual, complet i real, expressament muntat per a 
ells.  
 
El postgrau es desenvoluparà com l’anàlisi pas a pas, de tot el complex procés que  es desprèn 
de l’audiovisual de ficció (des del guió fins a la postproducció) amb la intenció de donar-los 
eines i recursos interpretatius i tècnics, per tal que, intèrprets i guionistes estiguin perfectament  
preparats per enfrontar-s’hi en la seva futura carrera professional. 
 
Cal aclarir que aquest aprenentatge serveix tant per a cinema com per a televisió, ja que els 
mètodes d’enregistrament s’han fusionat. Actualment, pel que fa a les “Tv-movies” i “Mini-
sèries”, els mètodes de rodatge son idèntics als del cinema. Estem parlant doncs de ”cinema 
per a televisió”, o bé purament de ”cinema”. Podríem dir que una sèrie, avui, pot ser una 
“pel·lícula llarga trossejada en capítols”.  On realment trobem canvis de mètode és en la “multi-
càmera” o “multi-eix” (presents al postgrau), tècniques d’enregistrament  històriques i 
específiques de televisió que el cinema ha aplicat en la seva concepció i tècniques. 
 
L’alumne/a doncs, en finalitzar el postgrau, estarà preparat/da per enfrontar-se a qualsevol 
situació i mètode d’enregistrament audiovisual. 
 
 
Existència de cursos similars 
 
No hi ha precedents de postgraus semblants. Tots els cursos que s’han fet fins ara (la majoria 
no han estat postgraus) s’han limitat a treballar la interpretació davant la càmera com a únic 
element de captació.  
 
El present postgrau amplia absolutament el camp de treball a tots els elements del rodatge i a 
tots els aspectes que hi intervenen. El valor i la diferència rau en reproduir, des del guió fins a 
la postproducció, tot el procés tal i com el viuran en els futurs treballs de la vida laboral, amb 
pedagogia pràctica i teòrica.  
 
El gran avantatge d’aquest  mètode, és que ens permet aturar-lo en qualsevol punt,  per tal de 
reflexionar i corregir el que calgui. Aquesta possibilitat, des d’un punt de vista pedagògic, es 
absolutament útil pel que fa a les vivències i aprenentatge per a l’alumne/a.   
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Enfocament, singularitats, filosofia del programa 
 
Enfocament  pedagògic essencialment pràctic.  
 
Reflexions teòriques que es desprenen de la pròpia pràctica i dels visionats que  l’acompanyen. 
 
Relacionar sempre aquestes vivències practico-tècniques, amb tots els aspectes artístics de la 
interpretació en el món de l’audiovisual (Cinema i TV.). 
 
Donar, paral·lelament, als participants guionistes, tota la informació que suposa la vivència en 
un rodatge i la singular experiència de la relació, reflexió i intercanvi amb els transmissors dels 
seus propis personatges (els actors).  
 
Cal aclarir que els guionistes escriuran les seqüències de totes les pràctiques per exercitar 
cadascun dels aspectes tècnics que s’aniran treballant dia a dia, mòdul a mòdul. Els guionistes, 
per tant, tindran la mateixa consideració d’alumnes que els actors/actrius. 
 
El postgrau es reserva la possibilitat de treballar seqüències específiques de guions 
preexistents, per la seva idoneïtat en un tema concret.  
 
 
Sortides professionals 
Totes les pròpies d’actrius, actors i guionistes, aplicades a la producció de ficció audiovisual 
(cinema i TV.) 
 
Els alumnes guionistes, s’enriquiran amb tota l’experiència viscuda al llarg del postgrau. 
Aquesta experiència podran aplicar-la en la seva futura creació i composició de personatges. 
   
Pel que fa als actors, les pràctiques de càsting també els prepararan per tal d’enfrontar-se a 
futures audicions.  
 
En aquest sentit, es dotarà a tots els alumnes d’un complet “video-book”, amb tots els treballs 
realitzats. Cal aclarir que serà una selecció a partir d’un mínim de 10 hores d’exposició pràctica 
 
Aquesta és una eina utilíssima que els alumnes-intèrprets tindran per presentar a possibles 
productors i directors, el seu treball en condicions diferents, les seves aptituds com a actors, el 
seu talent,  les seves característiques expressives personals i la seva capacitat real per 
construir i encarnar personatges. El mateix pel que fa als guionistes en la seva faceta de 
creadors de ficció, constructors de personatges, autors de relat, situacions i diàlegs. 
 
 
Règim de dedicació - alumne 
 
Temps complet. Amb docent: 136 hores. Treball autònom: 34 hores. 
 
Total: 170 hores (10 hores per crèdit). 
 
 
 
Universitats o altres institucions implicades: Fundación AISGE; SGAE; Diagonal TV, 
“ANTAVIANA FILMS.  (Aquestes dues darreres entitats no formen part del convebi 
 
Convenis signats amb tercers: amb la Fundación AISGE i SGAE. 
 
 

 
 

Idiomes d’ impartició Català  Castellà      
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CRITERIS – PROCEDIMENTS D’ACCEPTACIÓ 
 
El postgrau està obert a tothom que compleixi els requisits. El currículum acadèmic i /o 
professional ha d’estar justificat documentalment, així com també la resta de mèrits. 
 

1. No titulats 
 

• Per currículum i experiència professional. Alumnes que un cop finalitzats els estudis 
rebran una certificació per haver cursat i superat la formació especialitzada. 

 
Tots els currículums es valoraran segons els següents aspectes i sobre un màxim de 10 punts: 
 

1. Experiència professional en l’audiovisual amb un màxim de 5 punts. (Cada justificació 
de contracte en l’audiovisual tindrà un valor d’1 punt). 

 
2. Altres mèrits (experiència professional en altres àmbits escènics, doblatge, altres 

formacions complementaries a la formació i àmbit específic del postgrau, ...). Cada 
mèrit podrà tenir un valor de 5 punts. Només es valoraran aquells que tinguin relació 
directa amb l’objecte dels estudis del postgrau. (Cada justificació de mèrits tindrà un 
valor d’1 punt). 

 
2. Titulats (estudis superiors art dramàtic/audiovisuals i/o cicles formatius en 

tècniques d’actuació teatral) 
 
• Ser titulat en art dramàtic (interpretació i/o dramatúrgia) o en l'àmbit de 

l'audiovisual. 
• Si es vol accedir a la beca de la Fundación AISGE(intèrprets) o SGAE 

(dramaturgs/guionistes) s’ha de tenir experiència professional mínima en l'àmbit de 
l'audiovisual (un contracte o document d'activitat professional en l'audiovisual). 

• Aquests alumnes rebran el Títol de Postgrau propi de l’Institut del Teatre. 
 
Tots els currículums es valoraran segons els següents aspectes i sobre un màxim de 10 punts: 
 

3. Ser graduat en estudis superiors en Art Dramàtic o en l'àmbit de l'audiovisual (estudis 
oficials: 4 punts). Cal presentar còpia de l'expedient acadèmic resumit (Assignatures i 
notes). Els graduats IT no cal que presentin el certificat ja que es farà consulta directa 
del seu expedient. 

 
4. Ser graduat en estudis en Art Dramàtic o en l'àmbit de l'audiovisual (estudis no oficials: 

3 punts). Cal presentar còpia de l'expedient acadèmic resumit (Assignatures i notes). 
 

5. Experiència professional en l’audiovisual amb un màxim de tres punts. (Cada 
justificació de contracte en l’audiovisual tindrà un valor d’ 1 punt). 

 
6. Altres mèrits (experiència professional en altres àmbits escènics, doblatge, altres 

formacions complementaries a la formació i àmbit específic del postgrau, ...). Cada 
mèrit podrà tenir un valor de 0,5 punts. Només es valoraran aquells que tinguin relació 
directa amb l’objecte dels estudis del postgrau. 

 
El procés de selecció de les persones inscrites es resoldrà amb una comissió de 
valoració dels candidats on participaran com a mínim: 
 

• una persona representant de les dues associacions promotores, Fundación AISGE i 
SGAE,  

• l’equip de direcció del Postgrau i, 
• persona designada per l’IT Estudis de Postgrau en Arts Escèniques. 
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La comissió es reserva el dret de poder fer una entrevista amb els alumnes preseleccionats 
abans de fer pública la llista oficial. 
 
Es tindrà present la paritat dels alumnes, procurant que respongui a l’equilibri entre futurs 
personatges masculins i femenins i que tots ells puguin formar grups amb un nivell coherent.  
 
La llista d’aspirants seleccionats es farà pública el 30 de març de 2017 per la Secretaria 
general de l’IT. 
 
 
 
ALTRES DADES D’INTERÈS 
 

14. Beques 
 
Beques i ajuts Els graduats intèrprets acceptats en el procés de selecció, i 

socis de la Fundación AISGE (han de ser socis en el 
moment de fer la matrícula i l’associació els ofereix el 
procediment de forma gratuïta), rebran una beca de 1.330,00 
euros a descomptar de l’import total de la matrícula.  
 
Els dramaturgs o guionistes acceptats en el postgrau i socis 
de SGAE (han de ser socis en el moment de fer la 
matrícula), seran becats amb 1.500 euros a descomptar de 
l’import total de la matrícula. 
 

Programa de mobilitat dels 
estudiants 

No 

Sistema de reconeixement de 
crèdits aliens 

No 

Acreditació de l’activitat 
professional o d’altres 
activitats 

Sí. És fonamental presentar acreditació de l’activitat 
professional prèvia tal i com es sol·licita en la preinscripció. 

 
 

15. Matriculació: Del 15 al 30 d’abril. 
 

16. Lloc d'impartició: Institut del Teatre (seus de Barcelona/Terrassa) i ESCAC, Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. 

 
Institut del Teatre 
Margarida Xirgu, s/n 
08004 Barcelona 
+34 93 227 39 00 
 
ESCAC 
Plaza La Farinera 9,  
08222 Terrassa 
Barcelona 
 

17.  Contacte i consultes específiques: formaciocontinuada@institutdelteatre.cat 
 

18. Entitats col·laboradores:  
• Fundación AISGE (Delegació Barcelona), http://www.aisge.es/ 
• SGAE, Societat General d'Autors i Editors (Catalunya), http://www.sgae.es/ 
• Diagonal TV, www.diagonaltv.es 
• ANTAVIANA FILMS 
• ESCAC, Escola de Cinema de Catalunya. 
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RELACIÓ DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  DEL POSTGRAU 
 

1. Gestionar la capacitat de respondre a les demandes tècniques i artístiques que provoca 
un rodatge de ficció. 

2. Desenvolupar la capacitat d’analitzar, avaluar i entendre les característiques 
específiques d’un rodatge de ficció. 

3. Donar les eines perquè els actors i guionistes, tinguin la capacitat  d’organitzar el seu 
propi procés creatiu i interpretatiu, disposant dels coneixements, recursos i experiències 
adquirides en el postgrau. 

4. Saber integrar tots els elements d’un rodatge segons el rol d’intèrpret i guionista. 
5. Saber integrar les eines i gestionar (tècnicament i artísticament) les situacions d’un 

rodatge des del rol de d’intèrpret i el guionista. 
6. Aprendre a reflexionar sobre la pròpia praxis per saber afrontar i entendre els problemes 

de cada situació per trobar la solució més adequada en cada cas. 
8. Saber recollir la informació significativa, aprendre a analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-

la amb pertinència i aplicar-la en el context adequat. 
9. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i 

integrant els coneixements adquirits. 
10. Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 

decisions i gestionant els continguts adquirits. 
11. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les 

tasques professionals i interpersonals. 
12. Incorporar els problemes de producció adquirits.  
13. Reflexionar sobre la pròpia praxis, ajudant als participants a entendre els problemes de 

cada situació per tal de tenir present la solució més adequada. 
14. Exercitar la posada en pràctica de les instruccions de direcció. 
15. Exercitar el treball en equip, incorporant amb mesura, en el treball actoral, tots els 

professionals presents en un rodatge i les seves funcions. 
16. Aprendre a traslladar el que es desprèn dels visionats. 
17. Aprofundir amb els guionistes la personalitat i humanitat dels personatges plantejats, per 

tal de fer-los créixer adequadament. 
18. Aprendre a “mirar-se” en el mirall de la revisió dels treballs, incorporant les reflexions 

fetes, per tal de crear el procés de millora necessari.  
19. Aprendre a sintetitzar l’aprenentatge, fixant allò que serà útil en el futur. 

 
 
 

CALENDARI DE SESSIONS 
 

SESSIÓ “0” DE GUIÓ 
DATA HORARI PROFESSORS HORES 

15/05/2017 10:00-
12.00 

Pere Riera/ Lluís M. Güell./ Xavier Manich 2h 

     
Mòdul 1: Bloc A - l’escriptura del guió (seqüències) i creació de personatges. 12 Hores 

DATA HORARI MÒDUL/BLOCS PROFESSORS HORES 
18/05/2017 10:00-

13:00 
Mòdul 1 – Bloc A Pere Riera/ Lluís M. Güell. 4h 

22/05/2017 10:00-
13:00 

Mòdul 1 – Bloc B Pere Riera/ Lluís M. Güell. 4h 

29/05/2017 10:00-
13:00 

Mòdul 1 - Bloc C Pere Riera/ Lluís M. Güell. 4h 

     
SESSIÓ INFORMATIVA 

DATA HORARI PROFESSORS HORES 
1 10:00-

12.00 
Lluís M. Güell/Xavier Manich / Lluís Malet 2h 
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Mòdul 2: Bloc A – El càsting 8 Hores 

DATA HORARI MÒDUL/BLOCS PROFESSORS HORES 

2 

10:00- 13:00 Mòdul 2– Bloc A Pep Armengol/ Lluís M. Güell 
/X. Manich 

4h. 

16:00- 20:00 Mòdul 2– Bloc A Consol Tura/ Lluís M. Güell /X. 
Manich 

4h. 

 
Mòdul 3: BlocA- La càmera, la fotografia i l’actor 8 Hores 

DATA HORARI MÒDUL/BLOCS PROFESSORS HORES 

3 

09:00-
13.00 

Mòdul 3-Bloc A Lluís M. Güell/Xavier Manich/ Raimón 
Lorda 

4h 

16:00-
20.00 

Mòdul 3-Bloc B Lluís M. Güell/Xavier Manich/ Raimón 
Lorda 

4h 

 
Mòdul 4: Bloc A - El “teatret” i la descomposició en plans 8 Hores 

DATA HORARI MÒDUL/BLOCS PROFESSORS HORES 

4 

09:00-
13.00 

Mòdul 4-Bloc A Lluís M. Güell/ X. Manich 4h 

16:00-
20.00 

Mòdul 4-Bloc A Lluís M. Güell/ X. Manich 4h 

 
Jornada d’assaig i preparatòria_1: Multieix,  i Interpretació aplicada 1,2 8 Hores 

DATA HORARI MÒDUL/BLOCS PROFESSORS HORES 

5 

09:00-
13.00 

Assaig multieix Lluís M. Güell/Xavier Manich/Albert Gay 4h 

16:00-
20.00 

Assaig multieix LL. M. Güell/ Xavier Manich/Albert Gay 4h 

 
Mòdul 5: Bloc A,B - Multieix,  i Interpretació aplicada 1,2 16 Hores 

DATA HORARI MÒDUL/BLOCS PROFESSOR HORES 
6 09:00-

13:00 
Mòdul 5– Bloc A Lluís M. Güell/Xavier Manich/Sonia 

Sánchez/Silvia Munt/Raimón Lorda/Albert 
Gay 

4h 

16:00-
20:00 

Mòdul 5– Bloc A Lluís M. Güell/Xavier Manich/Sonia 
Sánchez/Silvia Munt/Raimón Lorda/Albert 

Gay 

4h 

7 09:00-
13:00 

Mòdul 5– Bloc B Lluís M. Güell/Xavier Manich/Sonia 
Sánchez/Silvia Munt/Raimón Lorda/Albert 

Gay 

4h 

16:00-
20:00 

Mòdul 5-  Bloc B Lluís M. Güell/Xavier Manich/Sonia 
Sánchez/Silvia Munt/Raimón Lorda/Albert 

Gay 

4h 

 
Visionat Mòdul 5: Multieix i Interpretació aplicada 1,2 8 Hores 

DATA HORARI MÒDUL/BLOCS PROFESSOR HORES 

16/06/2017 

09:00-
13.00 

Visionat mòdul5 Raimón Lorda/Lluís M.Güell/X. 
Manich/Albert Gay 

4h 

16:00-
20.00 

Visionat mòdul5 Raimón Lorda/Lluís M.Güell/X. 
Manich/Albert Gay 

4h 

 
       Visionat Mòdul 5: Multieix i Interpretació aplicada 1,2 8 Hores 

DATA HORARI MÒDUL/B
LOCS 

PROFESSOR HORES 

8 
 

10:00-
13:00 

 

Mòdul 6– 
Bloc A 

 

Lluís M.Güell/X. Manich 4h. 
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16:00-
20:00 

Mòdul 6-  
Bloc B 

Lluís M.Güell/X. Manich 4h. 

 
       Jornada de visionats de producció pròpia i aliena 8 Hores 

DATA HORARI MÒDUL/B
LOCS 

PROFESSOR HORES 

9 
 

10:00-
13:00 

 

Mòdul 6– 
Bloc A 

 

Lluís M.Güell/X. Manich 4h. 
 

16:00-
20:00 

Mòdul 6-  
Bloc B 

Lluís M.Güell/X. Manich 4h. 

 
MÒDUL 6: Jornada d’assaig i preparatòria.  Seqüència final   8 Hores 

DATA HORARI MÒDUL/BLOCS PROFESSOR HORES 

10 

09:00-
13.00 

Assaig seqüència 
final 

Lluís M. Güell/Xavier Manich 4h 

16:00-
20.00 

Assaig seqüència 
final 

LL. M. Güell/ Xavier Manich 4h 

 
 
 

MÒDUL 7: Bloc A - Enregistrament de la seqüència final conjunta.  
Interpretació aplicada, 4 

8 Hores 

DATA HORARI MÒDUL/BLOCS PROFESSOR HORES 

11 

09:00-
13.00 

Assaig seqüència 
final 

Lluís M. Güell /R. Lorda/ Xavier Manich 
/Laura Hern./Mercè Coll/A. Gay 

4h 

16:00-
20.00 

Assaig seqüència 
final 

Lluís M. Güell /R. Lorda/ Xavier Manich 
/Laura Hern./Mercè Coll/A. Gay 

4h 

 
Mòdul 8: Interpretació virtual, Interpretació aplicada, 5 8 Hores 

DATA HORARI MÒDUL/BLOCS PROFESSOR HORES 

12 
 

10:00-13:00 
16:00-20:00 

Mòdul 8– Bloc A 
Mòdul 8-  Bloc A 

Raimón Lorda/Lluís 
M.Güell/X. Manich 

4h. 
4h. 

 
Mòdul 9: Jornada d’editatge 8 Hores 

DATA HORARI MÒDUL/BLOCS PROFESSOR HORES 

13 
 

10:00-13:00 
16:00-20:00 

Mòdul 9– Bloc A 
Mòdul 9-  Bloc B 

Lluís M.Güell/X. Manich/ 
Bernat Aragones 

4h. 
4h. 

 
Mòdul 10: Vista postproducció 8 Hores 

DATA HORARI MÒDUL/BLOCS PROFESSOR HORES 

14 
 

10:00-13:00 
16:00-20:00 

Mòdul 10– Bloc A 
Mòdul 10-  Bloc B 

Lluís M.Güell/X. Manich/ 
Bernat Aragones 

4h. 
4h. 

 
Cloenda: Projecció i consideracions finals. 

DATA 
15 
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PROFESSORAT/SUPORT TÈNIC 
 
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ  
 
DIRECTOR/PROFESSOR/COOR
DINADOR 

Lluís Maria Güell Guix 

És professor/a de  
l'Institut del Teatre 

No  
 
 

DNI / Passaport 37247809-E 

Primer cognom Güell 

Segon cognom Guix 

Nom Lluís Maria 

Correu electrònic lluismariaguell@hotmail.com 

Definició de perfil professional Director de ficció de cinema i televisió 

Breu perfil professional Des de 1972, Director-Realitzador de tot tipus de programes de 
televisió, sobretot a TVE, TV3 i produccions independents (Musicals, 
documentals, concursos, infantils, directes, teatre filmat...) i en 
l'apartat de ficció, on més programes ha dirigit, figuren nombroses 
adaptacions d'autors teatrals ("Estudio 1", "Lletres Catalanes", 
"Ficcciones"...) i ha dirigit també les sèries; " Temps de silenci" "La 
Granja" "Ventdelpla" "La senyora" "Amar en tiempos revueltos", entre 
d'altres. 
 
En suport cinematogràfic, Director de 6 Mini-sèries; "Arnau", 
"Andorra entre el torb i la Gestapo" "Les veus del Pamano", 
"Ermessenda", "Olor de colònia" i "Habitaciones cerradas", 4 tele-
films; "Primera jugada", "Pirata", "Tren hotel", "El poder de la 
conversa". Ha dirigit també el llarg-metratge "Nudos". Ha estat 
assessor i realitzador en la creació de TV3, Televisió de Catalunya, i 
Director de programes (1985-87) 
Des de 1994 a 2011, va ser professor associat a la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona (Estudis de Comunicació audiovisual) i 
ha participat en diferents Màsters, publicacions, tallers etc, a les 
Universitats següents; Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Universitat 
Ramon Llull, Universitat Autonòma de Barcelona (UAB) i Universidad 
Internacional Menendez Pelayo. Ha estat professor a la "Escuela 
internacional de cine y televisión" (San Antonio de los Baños, Cuba) 
on ha impartit cursos i tallers de cinema i TV, i ha dissenyat la 
Càtedra de Televisió). 
 
 
 

 
 
 
PROFESSORAT 
 
PROFESSOR Xavier Manich 
És professor/a de l'Institut 
del Teatre: 

No 

 
DNI / Passaport:     

Primer cognom:   Manich 

Segon cognom:   Valls 
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Nom: Xavier 

Correu electrònic: tv.roxy@yahoo.com 

Definició de perfil 
professional  

Realitzador i director 

Breu perfil professional Professional que compta amb més de 4 dècades dins el món de la 
televisió, que avalen una solvència més que contrastada en el camp de 
la Realització televisiva d'esdeveniments, entreteniment etc., Realització 
de molts programes per totes les cadenes en tots els àmbits i tot tipus 
de treballs de publicitat. Destaca la seva tasca com a Director de ficció 
de diverses Tv. Movies. Altres activitats són també reportatges per a 
cadenes com TVE, Televisió de Castilla La Mancha, Canal 9, Tele5, 
TV3 etc. 
 
Professor des de l'any 1973 al 1986, de mitjans audiovisuals a l'Institut 
del Teatre de Barcelona. També va impartir com a professor, classes de 
publicitat durant 4 anys a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 
Aquesta és una breu mostra dels seus treballs televisius; (Tv. Movies, 
sèries, documentals: "L'Eden", "Alan muere al final de la pel·lícula", 
"Projecte Casandra", "Iris TV", "Lluna de mel", "Ya semos europeos", 
"Fum,Fum,Fum", "Una parella al vostre gust", "M. Aurelia Campmany", 
"20 anys després", "Institut del teatre, els primers 100 anys", "Els 
virtuosos de Fontainelblau", "Orden especial", "La parrilla", entre 
d'altres. 
 
 

 
 
SUPORT TÈNIC/PRODUCCIÓ 
 
PRODUCTOR Lluís Malet Molas 
És professor/a de l'Institut 
del Teatre 

No  
 
 

DNI / Passaport 77.961.568-D 

Primer cognom Malet 

Segon cognom Molas 

Nom Lluís 

Correu electrònic Lluis.malet@gmail.com 

Definició de perfil 
professional 

Director de producció 

Breu perfil professional Tècnic superior en producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (EMAV) 
amb més de 15 anys d'experiència en què ha treballat a gairebé 30 
pel·lícules, ha recorregut totes les categories laborals de l'equip de 
producció de rodatge. Actualment centrat en la Direcció de Producció de 
cinema i televisió. 
 
 

 
 
EQUIP DOCENT/PROFESSIONAL 
 
Sílvia Munt (Directora de teatre, cinema i televisió. Actriu de cinema) 
La seva participació com a professora en el postgrau respon a la intenció que aporti als 
alumnes la seva experiència i vivències absolutament transversals com a actriu, guionista, 
directora de cinema, teatre i televisió. La constant reflexió comparativa de totes aquestes 
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disciplines que ella ha viscut en primera persona, enriquiran absolutament  a actors i guionistes 
en les seves classes. És un cas de riquesa polifacètica professional, insòlit al món audiovisual.  
 
Sònia Sánchez (Directora de ficció televisiva) 
Una de les realitzadores més “pures” de la televisió de més experiència en el mitjà. 
Professional nascuda i especialitzada en la ficció per a televisió i gran coneixedora de totes les 
seves expressions i formats. Aquesta justament és l‘aportació més important que pot fer al 
postgrau: l’especialització tècnica i artística traduïda en tots els mètodes propis 
d’enregistrament de ficció del mitjà televisiu. 
 
Raimon Lorda (Director de fotografia) 
És un dels millors Directors de fotografia en el terreny de la ficció televisiva. És qui més i millor 
ha traslladat totes les formes d’expressió fotogràfica del cinema a la televisió amb un gran ofici i 
eficàcia, aconseguint resultats d’una gran personalitat de textures d’imatge al servei de la 
dramatúrgia de cada historia .Raimon Lorda aconsegueix atmosferes en els seus treballs que 
han estat elaborades amb molta precisió i profunditat. És un professional que sap perfectament 
el que fa, per què ho fa i al servei de què ho fa i el que és més important: sap explicar-ho. 
Aquesta és la raó per formar part de l’equip docent del postgrau, la capacitat de seccionar la 
seva feina, destriar allò que convé i és útil als alumnes i exposar-ho amb l’objectiu que 
coneguin les tècniques d’incorporació de la fotografia audiovisual a la seva feina. 
 
Mercè Coll (Ajudant de Direcció) 
Amb més de 20 anys d'experiència  dins dels equips de direcció de pel·lícules i sèries de 
televisió. La seva funció principal dins el postgrau serà la de transmetre als alumnes, els seus 
amplis coneixements i experiència com a ajudant de direcció, per tal que entenguin quin és 
aquest rol, quina és la seva funció i també quines són les pautes de la relació de l’ajudant amb 
els actors. L’ajudant de direcció és un personatge molt desconegut per als actors que 
comencen a treballar en el món de l’audiovisual. Seguir les pautes de la seva feina, garanteix 
que l’actor circuli pel rodatge amb seguretat, eficàcia i trobi els temps per dedicar-se al que 
realment ha de fer i pel que ha estat cridat: el treball de la creació i  la  interpretació del seu 
personatge.  
 
Albert Gay (Sonidista) 
El sondista és un professional que cura tots els aspectes del so, del món sonor, en la ficció. 
Això significa que no només recull el so directe en una primera “capa de so” sinó que destria, 
enregistra, construeix tot el material sonor per tal que desprès, en la postproducció, es pugui 
recuperar l’efecte de la realitat sonora enriquida. D’aquesta manera es pot destacar el que 
dramàticament convé en cada moment. Aquest és un dels aspectes  tècnics que també 
interessa entendre en el postgrau, a més dels coneixements bàsics dels elements, les eines 
que composen la captació del so i la seva relació amb la interpretació. Albert Gay exerceix la 
seva feina amb molta cura, intel·ligència i un depurat sentit de l‘oportunitat per la comprensió 
sonora de cada moment dramàtic. 
 
Pep Armengol (Director de Càsting) 
Tot un referent del càsting a Barcelona, tal com demostra el seu currículum amb 177 títols des 
de 1988. Pep Armengol ha creat escola de com fer càsting. Ha ajudat a descobrir les claus que 
després han seguit molts i moltes directors i directores de càsting. Aquesta funció de pioner del 
càsting modern, ha fet que, paral·lelament, reflexionés sobre la seva feina i exercís de mestre 
en nombrosos cursos amb actors en els que la interpretació i el càsting han tingut un paper 
fonamental. Aquesta característica pedagògica és la que, evidentment, ens interessa que aporti 
al postgrau. 
 
Consol Tura (Directora de Càsting) 
Una altra professional pionera en el món del càsting cinematogràfic, tot i que darrerament ha fet 
també sèries de televisió (“Merlí”, “Polseres vermelles”... ). La seva característica és potser 
aplicar un mètode propi i diferent que és interessant conèixer. Els alumnes sortiran enriquits 
també amb la seva experiència.  
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Anna Güell (Dissenyadora de personatge) 
Amb una trajectòria molt sòlida, Anna Güell, formada en l’Especialitat d’Escenografia de 
l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) de l’Institut del Teatre, combina la seva activitat 
professional en diferents camps: el teatre, la sarsuela, l’òpera, la dansa, el cinema, la publicitat i 
la televisió. Això fa que tingui una visió molt àmplia de la creació de personatge, figurins i 
vestuari en general. El seu treball és ple de referents i sempre reflexiu i sòlid. Té cura 
especialment de l’aspecte que al postgrau convé treballar a fons: la “pell  del personatge”, és a 
dir, allò que el vestuari aporta com a imatge gràfica que explica el personatge a l’espectador i 
que ajuda a l’actor a sentir-se orgànic i coherentment, dins de la seva “pell dramàtica”. Aquest 
aspecte tan important comporta un estudi minuciós, dramatúrgic d’aquesta “visualització” dels 
personatges.  
 
Laura Bruy (Maquilladora) 
En la seva activitat professional, Laura Bruy, alterna el cinema i la televisió amb la publicitat. 
Laura té l‘especial habilitat de crear, a partir de l’expressió natural del rostre de l’actor, el 
maquillatge adequat que l’ajudarà a interpretar i potenciar el seu paper dramàtic. Caldrà que, 
en el postgrau, estableixi les diferències entre el maquillatge de teatre, el de TV i el de cinema. 
Quina es la funció que juga el maquillatge en la imatge de l’actor. L’actor, com a transmissor de 
la història, s’ha de sentir segur de la seva pròpia imatge.  
 
Bernat Aragonès (Postproducció i interpretació virtual) 
La presència de tècniques de postproducció digital en el postgrau és una mostra de la voluntat 
de reflectir tots els mètodes i recursos que intervenen en els rodatges actuals. Bernat Aragonès 
explicarà millor que ningú com, avui, moltes interpretacions de cinema i televisió, es fan “en el 
buit”, és a dir, sense cap referència física, davant d’un croma blau o verd. Els actors actuant 
davant “l’abisme”: la interpretació més allunyada del realisme clàssic. Alhora explicarà, amb 
exemples gràfics, com s’insereixen els actors en aquests “móns inventats”, inventats tant per la 
seva creació fantàstica com per la seva necessitat funcional de producció.  
 
Laura Hernández (Script) 
Script que ha simultanejat treballs en cinema i televisió. Es una professional molt reconeguda 
en el món audiovisual. El treball de la script està molt lligat a la feina dels actors. Diguem que la 
script es com la seva “consciència” o bé el cronista pacient però implacable dels seus actes, 
dels seus moviments, de la continuïtat interpretativa en l’aspecte de l’expressió gestual. Laura 
Hernández és d’una meticulositat extraordinària, detallada en cada moment. És la persona 
ideal per explicar i sobretot practicar amb els actors, les tècniques de la continuïtat gestual. 
Aquestes pràctiques són les que faran els alumnes, per tal que s’habituïn a controlar la 
continuïtat per ells mateixos, gairebé d’una manera orgànica, intuïtiva. Incorporar aquesta 
tècnica forma part del treball dels actors, del seu ofici. Els alumnes han d’entendre quina es la 
feina de la script i els mètodes que aplica per controlar instantàniament la seva feina.  
 
Pere Riera (Autor i guionista) 
Llicenciat en dramatúrgia i direcció teatral a l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) de l’Institut 
del Teatre de Barcelona i en Història de l’Art (UB). Actualment exerceix com a professor de 
teoria i literatura dramàtica i dramatúrgia al propi Institut. La base dramatúrgica cinematogràfica 
i televisiva dels guions, és el gran oblidat en moltes ocasions. Escriure guions que compleixin 
les funcions abans esmentades i al mateix temps siguin rics des del punt de vista de contingut i 
interès dramatúrgic i estructura interna, és una tasca que Pere Riera pot conduir amb la 
saviesa i profunditat d’un gran dramaturg. 
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PLA DOCENT   
 

SESSIÓ "0"  DE GUIÓ 
 
Descriptor  
Informació general. Funcionament. Repartiment de seqüències. Paràmetres i progressió de dificultat. 
Calendari. 
 
 
 
Dates: 15/05/2017 
Professor/a: Lluís Maria Güell/ Xavier Manich/ Pere Riera 
Coordinació: Lluís Maria Güell 
Tipus d’activitat:    Teòric 
Nombre de crèdits:  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores estimades (totals):    2 
Hores presencials:    2 
Treball autònom:    0 
 
MÒDUL 1- L’escriptura del guió (seqüències) i creació de personatges. 
 
 
Bloc A- L’escriptura del guió (seqüències) i creació de personatges 
 
Descriptor  
Aprenentatge de tècniques d’escriptura de seqüències inspirades i basades en els diferents mòduls. 
Aquestes seqüències serviran de base a les diferents pràctiques. 
Tindran una progressió de dificultat i seguiran la guia didàctica i els paràmetres tècnics i artístics que es 
plantegen en els mòduls. Es poden combinar amb seqüències ja escrites. 
 
Dates: 22/5/  29/5/  5/6/  2017 
Professor/a: Pere Riera/Lluís Maria Güell/Xavier Manich 
Coordinació: Lluís Maria Güell 
Tipus d’activitat:    Teòric/pràctic 
Nombre de crèdits:  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores estimades (totals):    36 hores. 
Hores presencials:    12 
Treball autònom:    24 
 
Competències generals o transversals 
CT1. Gestionar la capacitat de respondre a les demandes tècniques i artístiques que provoca un 
rodatge de ficció.  
CT7.  Reflexionar sobre la pròpia praxis, ajudant als participants a entendre els problemes de cada 
situació per tal de tenir present la solució més adequada.  
CT17. Aprofundir amb els guionistes la personalitat i humanitat dels personatges plantejats, per tal de 
fer-los créixer adequadament.   
CT13. Aprendre a “mirar-se” en el mirall de la revisió dels treballs, incorporant  les reflexions fetes, per 
tal de crear el procés de millora necessari.    
 
 
Competències específiques 
CE1. Aprendre a posar en comú, actors i guionistes, pel que fa a la situació que planteja cada 
seqüència. 
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CE2. Aprendre a posar en comú, les característiques de cada personatge. 
CE3. Visualitzar en les seqüències, les característiques tècniques i artístiques de cada mòdul. 
CE4. Posar en comú els diàlegs (actors i guionistes)  
CE5. Adjudicar els personatges. 
CE6. El text, el guió, lectures, referències. 
CE7. Aprenentatge de mesurar i ajustar els paràmetres de dificultat de producció i progressió 
didàctica al contingut de les seqüències. 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 
 
• Donar a conèixer als actors, les tècniques d’escriptura del guió i la seva problemàtica. 
 
Metodologia docent 
• Anàlisi de projectes ja realitzats o en vies de realització, de diferents guions. 
• Visionat de seqüències exemplars.  
• Revisió de material. 
• Resolució de problemes 
• Treball autònom (guionistes) 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
 
L’avaluació dels alumnes es farà amb caràcter general al final del postgrau, tenint present tot el seu 
recorregut d’aprenentatge, d'actitud i de resultat en els diferents treballs. 
 
 
 
TEMARI 
 
Blocs de 
continguts:  

El guió en el context general de tots els mòduls que es treballen al llarg del postgrau. 
 

 
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ: 
 
David  Mamet;   “Veritat o mentida”. 
John Hanbardt;  “Video culture” 
Rudolf Arheim; “Arte i percepción visual” 
Sergio M Ensenstein; “El sentido del cine” 
M. Cebrian Herreros; “Introduccion al lenguaje de la TV” 
Gerard Millerson; “Televisión production” 
Encarna Jimenez los Santos Vicente Sànchez- Biosca; “El relato electrónico”. 
Doc Comarato; “El guión en cine y Televisión”. 
Jean Claude Carrière y Pascal Bonitzer: “Práctica del guión cinematográfico” 
Madeline di Maggio: “Escribir para televisión” 
Tony Barr: “Actuando para la cámara, manual de actores para cine y televisión” 
Cicely Berry “La voz y el actor” 
Roger Ebert: “100 peliculas imprescindibles” 
 
ALTRES FONTS DE DOCUMENTACIÓ: 
VISIONATS DE SÈRIES (de producció pròpia i aliena), TV-MOVIES, MINI-SÈRIES, PELICULES, ETC. 
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SESSIÓ INFORMATIVA  -  PRESENTACIÓ DEL CURS 
 
Descriptor  
Instruccions, consultes i preparació de les primeres sessions al plató. 
 
Formació dels 4 grups de treball. 
 
En aquesta sessió es repartirà el guió de la seqüència  del mòdul 2 i s’adjudicarà el càsting. (el teatret i 
la descomposició de plans). 
 
També es repartirà la seqüència. (monòleg) del mòdul 3, sessió dia 13. 
 
La seqüència pot ser extreta d’un guió pre-existent.  
 
 
Dates: 09/06/2017 
Professor/a: Lluís Maria Güell / Xavier Manich/Lluís Malet 
Coordinació: Lluís Maria Güell 
Tipus d’activitat:    Teòric 
Nombre de crèdits:  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores estimades (totals):    2 
Hores presencials:    2 
Treball autònom:    0 
 
 
 
MÒDUL 2 –El Càsting. 
 
BLOC A – El càsting. 1 càmera. 
 
Descriptor : 
Estudi a fons de les característiques de les audicions de càsting. 
 
 
Dates: 26/06/2017  
Professor/a: Pep Armengol/ Lluís Maria Güell/ X. Manich 
Coordinació: Lluís Maria Güell 
Tipus d’activitat:    Pràctic/Teòric. 
Nombre de crèdits:  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores estimades (totals):    16 hores. 
Hores presencials:    8 hores. 
Treball autònom:    8 hores. 
 
Competències generals o transversals 
CT1. Gestionar la capacitat de respondre a les demandes tècniques i artístiques que provoca un 
rodatge de ficció. 
CT14. Exercitar la posada en pràctica de les instruccions de direcció. Desenvolupar la capacitat  
d’analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques d’un rodatge de ficció. 
CT3. Donar les eines per que els actors i guionistes, tinguin la capacitat  d’organitzar el seu propi procés 
creatiu i interpretatiu, disposant dels coneixements, recursos i experiències adquirides en el postgrau 
CT14. Exercitar la posada en pràctica de les instruccions de direcció. 
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Competències específiques 
CE1. Aprendre a administrar les pròpies capacitats interpretatives per mostrar-les en la audició. 
CE2. Exercitar mètodes apresos a la sessió per preparar el càsting. 
CE3. Exercitar el mètode “Mirall”.  
CE4. Gestionar les pròpies aptituds i canalitzar-les en la prova. 
CE5. Conèixer les exigències de les directores/directors que fan el càsting. 
CE6. Observar mostres d’altres audicions per tal d’aplicar-ne els mètodes. Observar els resultats. 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 
• Coneixement de la fase de càsting. Els seus elements i característiques. Els mètodes de 

preparació personal. Les estratègies. 
 
Metodologia docent 
• Anàlisi de càstings ja realitzats, en diferents situacions i personatges. 
• Visionat de material.   
• Resolució de problemes. 
• Exercitar el treball de preparació i del propi càsting. 
 
 
TEMARI 
 
Blocs de 
continguts:  

1. Preparació d’un càsting.  
2. Tipus de càsting.  
3. Improvisació.  
4. Tècniques. 
5. Reacció immediata, pràctiques. 

 
 
MÒDUL 3: La càmera, la fotografia i l’actor. 
 
BLOC A, B : La càmera i l’actor. (1 i 2)  
 
Descriptor  
Estudi pràctic de la relació entre l’element que recull el treball de l’actor (la càmera) i la seva imatge, per 
aplicar-ho posteriorment en el seu propi treball d’interpretació. Estudi fisiològic de l’alumne-actor. La 
pròpia imatge. Caràcter físic. El que se’n desprèn... 
- 1 Càmera 
 
Dates: 13/14/06/2017 
Professor/a: Lluís Maria Güell/ Xavier Manich/Raimón Lorda 
Coordinació: Lluís Maria Güell 
Tipus d’activitat:    Pràctic/Teòric. 
Nombre de crèdits:  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores estimades (totals):    19 hores. 
Hores presencials:    16 
Treball autònom:    4h. 
 
Competències generals o transversals 
CT1. Gestionar la capacitat de respondre a les demandes tècniques i artístiques que provoca un 
rodatge de ficció. 
CT4. Generar activitats d’aprenentatge que integrin tots els elements d’un rodatge.       
CT7. Reflexionar sobre la pròpia praxis, ajudant als participants a entendre els   problemes de cada 
situació per tal de tenir present la solució més adequada. 
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Competències específiques 
CE1. Treball de percepció de la pròpia imatge. 
CE2.  Introducció al valor de plans i òptiques. 
CE3.  Familiaritzar-se amb la presència de la càmera. 
CE4.  Familiaritzar-se amb les nomenclatures tècniques de l’aparell càmera i de tots els seus components. 
CE5.  Aprenentatge de la intensitat, la direcció, el to general de la intenció de la mirada de l’actor.  
CE6. Qui es qui en un rodatge. 
CE7.  Introducció de la interpretació davant la càmera. 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 
• Incorporar la càmera i la seva funció en la feina de l’actor. 
 
Metodologia docent 
• Anàlisi de treballs ja realitzats en diferents àmbits (Cinema i TV.) 
• Visionat de material.   
• Resolució de problemes. 
• Treball autònom, pràctiques domèstiques (Mirall) 
 
TEMARI 
 
Blocs de 
continguts:  

1. La càmera com a aparell.  
2. Conèixer i familiaritzar-se amb els diferents suports de càmera.  
3. Qui es qui en la seva manipulació.  
4. Tipus d’òptiques.  
5. Marques i posicions.  
6. Introducció a l’expressió, contenció etc., davant la càmera. 

 
 
MÒDUL 4 – El “teatret” i la descomposició en plans 
 
BLOC A -Mòdul 2: El “teatret” i la descomposició en plans. 
 
Descriptor  
-Pràctica consistent en l’exercici de, partint d’una situació escenificada en un decorat apuntat, 
desglossar-la en els diferents plans que composen una seqüència. 
- 1 Càmera 
 
Dates: 12/6/2017 
Professor/a: Lluís Maria Güell/ Xavier Manich 
Coordinació: Lluís Maria Güell 
Tipus d’activitat:    Pràctic/Teòric. 
Nombre de crèdits:  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores estimades (totals):    8 hores. 
Hores presencials:    8 hores. 
Treball autònom:    No 
 
Competències generals o transversals 
CT1. Gestionar la capacitat de respondre a les demandes tècniques i artístiques que provoca un 
rodatge de ficció. 
CT14. Exercitar la posada en pràctica de les instruccions de direcció. Desenvolupar la capacitat  
d’analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques d’un rodatge de ficció. 
CT4. Generar activitats d’aprenentatge que integrin tots els elements d’un rodatge. 
CT5. Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars, integrant eines i 
provocant  situacions que siguin representatives dels problemes comuns que actors i guionistes es 
trobaran en futurs treballs. 



 48

Competències específiques 
CE1. Practicar la memorització de situació, moviment, marques, etc. 
CE2.  Practicar la memorització dels plans corresponents. 
CE3.  Exercitar la planificació i els seus valors. 
CE4.  Entendre el futur muntatge. 
CE5.  Exercitar i proposar alternatives plausibles. 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 
• Aprendre i exercitar el que suposa la base i el mètode universal dels rodatges cinematogràfics i 

televisius. 
 
Metodologia docent 
• Anàlisi de seqüències ja realitzades, en diferents àmbits. 
• Visionat de material.   
• Resolució de problemes 
• Exercitar el treball en comú. 
 
 
TEMARI 
 
Blocs de 
continguts:  

1. El rodatge.  
2. El seu funcionament.  
3. Els plans i el seu valor descriptiu o narratiu.  
4. Les posicions de càmera.  
5. La memorització tècnica.  

 
  
MÒDUL 5: Multieix  i interpretació aplicada. 1,2 
  
BLOC A, B : Multieix,  i interpretació aplicada 1,2. 
 
Descriptor  
Assimilació d’una segona i tercera càmera (segon i tercer eix) en el treball de l’actor. 
 
Dates: 15/06/  16/06/2017 
Professor/a: Lluís Maria Güell/ Sonia Sanchez/Silvia Munt/Xavier Manich/Raimón 

Lorda 
Coordinació: Lluís Maria Güell 
Tipus d’activitat:    Pràctic/Teòric 
Nombre de crèdits:  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores estimades (totals):    16 hores. 
Hores presencials:    16h 
Treball autònom:    NO 
 
Competències generals o transversals 
CT7. Reflexionar sobre la pròpia praxis, ajudant als participants a entendre els problemes de cada 
situació per tal de tenir present la solució més adequada. 
CT10. Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent decisions i 
gestionant els continguts apresos. 
CT6. Organitzar i planificar adequadament el procés d’aprenentatge.  
CT2. Desenvolupar la capacitat  d’analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques d’un 
rodatge de ficció. 
CT3. Donar les eines per a que els actors i guionistes tinguin la capacitat  d’organitzar el seu propi 
procés creatiu i interpretatiu, disposant dels coneixements, recursos i experiències adquirides en el 
postgrau.    
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Competències específiques 
CE1. Assimilació dels dos punts de vista en el treball dramàtic. 
CE2.  Col·locació espacial respecte dels dos eixos. 
CE3.  Entendre i aplicar el valor de cada eix. 
CE4.  Els inserits, eficàcia. 
CE5. Temps del pla respecte de la interpretació. Respecte del muntatge. 
 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 
• Incorporar el segon i tercer testimoni (la segona i tercera càmera) en el treball dels intèrprets. 
• Desdoblar l’aprenentatge obtingut en el mòdul de “La càmera i l’actor”. 
• Desenvolupar l’eficàcia interpretativa vàlida per a la doble i triple captació. 
 
Metodologia docent 
• Anàlisi de projectes en diferents àmbits (Cinema i TV.) 
• Visionat de material.   
• Resolució de problemes. 
 
TEMARI 
 
Blocs de 
continguts:  

1. El ritme de gravació.  
2. Ficció ràpida.  
3. Qui és qui en la multi càmera.  
4. El control tècnic.  
5. Especificitats dels tres eixos. 

 
MÒDUL 6: Bloc A - Enregistrament de la seqüència final conjunta. Interpretació aplicada, 4 
 
BLOC A,B – Posada en escena i interpretació aplicada 5.   
 
Descriptor  
Relació de la posada en escena en l’espai audiovisual amb la interpretació i la imatge. 
 
Dates: 27/28/06/2017  
Professor/a: Lluís Maria Güell/Xavier Manich/Sonia Sánchez/Sílvia Munt/R. Lorda. 
Coordinació: Lluís Maria Güell 
Tipus d’activitat:    Pràctic/Teòric. 
Nombre de crèdits:  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores estimades (totals):    16 hores. 
Hores presencials:    16 hores. 
Treball autònom:    No 
 
Competències generals o transversals 
CT1. Gestionar la capacitat de respondre a les demandes tècniques i artístiques que provoca un 
rodatge de ficció. 
CT14. Exercitar la posada en pràctica de les instruccions de direcció.  
CT2. Desenvolupar la capacitat  d’analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques d’un 
rodatge de ficció. 
CT4. Generar activitats d’aprenentatge que integrin tots els elements d’un rodatge.  
C15. Exercitar el treball en equip, incorporant amb mesura, en el treball actoral, tots els professionals 
presents en un rodatge i les seves funcions 
C18.  Aprendre a “mirar-se” en el mirall de la revisió dels treballs, incorporant les reflexions fetes, per tal 
de crear el procés de millora necessari. 
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Competències específiques 
CE1. Practicar la memorització de situació, moviment, marques etc. 
CE2. Practicar “L’estat” interpretatiu.  
CE3. Anàlisi dels diferents gèneres interpretatius. 
CE4. Temps, tempo i contenció davant la càmera. 
CE5. Interpretació coral. 
CE6. Reacció i ràcord. 
CE7. Valor de l’assaig. 
CE 8. Antecedents de la interpretació audiovisual. 
CE9. Valor de l’expressió. 
CE10. El personatge i l’espectador. Composició. Administració de recursos expressius. Energia, 
to, estat... 
CE11. Aspectes de la interpretació davant la càmera. (Veritat, emoció, preses, desgast, 
administració, eficàcia), 
CE 11. Tècniques de memorització. 
 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 
• Practicar i gestionar la posada en escena, aplicada a la visualització, en plans d’imatge, 

relacionant-la amb les diferents fórmules i estils interpretatius. 
 
 
Metodologia docent 
• Anàlisi de seqüències ja realitzades, en diferents àmbits. 
• Visionat de material.   
• Resolució de problemes. 
• Exercitar la interpretació en tots els seus gèneres. 
 
TEMARI 
 
Blocs de 
continguts:  

1. L’elaboració de la posada en escena.  
2. Posada en escena versus plans d’imatge.  
3. Posada en escena i “teatret”.  
4. Expressió i contenció, energia, veritat, emoció, desgast.  
5. Composició.  
6. Coach, ajudant de direcció, script i les seves respectives funcions. 

 
MÒDUL 6 i 7: Jornada d’assaig i preparatòria:  Seqüència final   
 
BLOC A – Assaig i enregistrament de la seqüència final conjunta.  
 
Descriptor  
Treball conjunt, d’equip i sintetitzador, on conflueixen tots els temes i aspectes modulars didàctics. 
- 2 Càmeres 
 
Dates: 3/07/2017  
Professor/a: Lluís Maria Güell/Raimón Lorda/Albert Gay/Xavier Manich/Mercè 

Coll/Laura Hernández 
Coordinació: Lluís Maria Güell 
Tipus d’activitat:    Pràctic/Teòric. 
Nombre de crèdits:  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores estimades (totals):    16 hores. 
Hores presencials:    8 hores. 
Treball autònom:    8 hores (memorització) 
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Competències generals o transversals 
CT1. Gestionar la capacitat de respondre a les demandes tècniques i artístiques que provoca un 
rodatge de ficció. 
CT14. Exercitar la posada en pràctica de les instruccions de direcció.  
CT2. Desenvolupar la capacitat  d’analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques d’un 
rodatge de ficció. 
CT4. Generar activitats d’aprenentatge que integrin tots els elements d’un rodatge.  
C15. Exercitar el treball en equip, incorporant amb mesura, en el treball dels actors, tots els 
professionals presents en un rodatge i les seves funcions 
C 17. Aprofundir amb els guionistes la personalitat i humanitat dels personatges plantejats, per tal de 
fer-los créixer adequadament.  
C 5. Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars, integrant eines i 
provocant  situacions que siguin representatives dels problemes comuns que actors i guionistes es 
trobaran en futurs treballs. 
 
 
 
 Competències específiques 
CE1. Exercitar l’aplicació adequada de totes les tècniques apreses. 
CE2. Exercitar el treball en equip. 
CE3. Fixar l’aplicació de tots els elements que integren un rodatge. 
CE4. Entendre en el marc del treball conjunt i complementari, qui es qui en un rodatge. 
CE5. Observar adequadament l’entorn del rodatge i dels altres membres de l’equip d’actors i 
guionistes.  
CE6. Posar en pràctica la coralitat 
CE7. Fixar les indicacions provinents de Direcció i tècnics en general. 
CE8. Atenció especial a les funcions de l’ajudant de Direcció i script, incorporades en el rodatge. 
 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 
• Practicar conjuntament amb tots els alumnes, tot el que es desprèn d’un rodatge. 
 
 
Metodologia docent 
• Anàlisi de seqüències ja realitzades, en diferents àmbits. 
• Visionat de propi material.   
• Resolució de problemes. 
 
 
TEMARI 
 
Blocs de 
continguts:  

1. Comportament general.  
2. Disciplina.  
3. Qui es qui en un rodatge, i la seva funció (Script, producció, Ajudant de direcció).  
4. Mètodes. 

 
 
 
MÒDUL 8, 9 i 10: Interpretació virtual, la postproducció.  
Visita a empresa de postproducció (l’editatge.)  
 
BLOC A,B – Interpretació virtual, la postproducció. Visita a l’editatge.  
 
Descriptor  
Conèixer bàsicament, el món de la postproducció, pel que fa a la interpretació  i a l’editatge de la 
seqüència enregistrada. 
- 1 Càmera 
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Dates: 5/07/6/07/2017.  
Professor/a: Bernat Aragonès/Lluís Maria Güell/X. Manich 
Coordinació: Lluís Maria Güell/R. Lorda 
Tipus d’activitat:    Pràctic/Teòric. 
Nombre de crèdits:  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores estimades (totals):    16 hores. 
Hores presencials:    16 hores. 
Treball autònom:    0 
 
 
Competències generals o transversals 
CT1. Gestionar la capacitat de respondre a les demandes tècniques i artístiques que provoca un 
rodatge de ficció. 
CT14. Exercitar la posada en pràctica de les instruccions de direcció.  
CT2. Desenvolupar la capacitat  d’analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques d’un 
rodatge de ficció. 
CT4. Generar activitats d’aprenentatge que integrin tots els elements d’un rodatge.  
CT6. Organitzar i planificar adequadament el procés d’aprenentatge. 
CT7. Reflexionar sobre la pròpia praxis, ajudant als participants a entendre els problemes de cada 
situació per tal de tenir present la solució més adequada 
C 5. Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars, integrant eines i 
provocant  situacions que siguin representatives dels problemes comuns que actors i guionistes es 
trobaran en futurs treballs. 
 
 
Competències específiques 
CE1. Exercitar l’aplicació adequada de les noves tècniques apreses. 
CE2. Exercitar el treball amb una mirada posada en el futur. 
CE3. Fer l’exercici d’imaginar el decorat inexistent. 
CE4. Aplicar les noves tecnologies apreses a resultats coneguts. 
CE5. Treure conclusions pròpies veient el procés de resultat final.  
CE6. Fixar les indicacions provinents de Direcció i tècnics en general. 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 
• Practicar les noves tècniques d’enregistrament i entendre el procés de muntatge del material 

rodat.  
 
Metodologia docent 
• Anàlisi de seqüències ja realitzades, en diferents àmbits. 
• Visionat de propi material.   
• Resolució de problemes. 
 
 
TEMARI 
 
Blocs de 
continguts:  

1. La tècnica del croma.  
2. Disciplines davant del croma (virtualitat) 
3. Les diferents tècniques.  
4. Relació entre rodatge i editatge. 

 
 
Notes: Donada la característica eminentment pràctica d’aquest postgrau, no es contemplen 
projectes personals complementaris. Es considera que els projectes estan implícitament 
integrats en les pròpies sessions. L’única excepció són els guions de les seqüències. Aquests 
guions no tindran avaluació específica.  
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El procés de seguiment en la seva escriptura serà la seva pròpia avaluació.  
Els materials entregats als alumnes seran els millors testimonis dels seus propis projectes 
personals.” 

 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), a la 
Fundación de Artistas Intérpretes, a la Sociedad de Gestión (Fundación AISGE) i a l’Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).” 
 
 
 
 
7. Dictamen que proposa aprovar l’addenda II al conveni formalitzat amb el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la 
implantació del Batxillerat d’Arts a l’Institut del Teatre a partir del curs 
acadèmic 2017-18.  

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a la implementació de l’oferta dels 
ensenyaments de Batxillerat artístic.   
 
 
 
Els itineraris pedagògics que l’Institut del Teatre ha anat implantant des de la seva 
fundació abasten un ampli ventall que s’inicia amb els estudis secundaris obligatoris, 
passant pels estudis professionals, arriba als estudis superiors i es complementa amb 
la contínua implementació de diversos programes de professionalització i de formació 
específica.   
 
De cara als propers cursos acadèmics, l’Institut del Teatre aposta per completar 
l’itinerari dels ensenyaments reglats que imparteix, amb la implantació del 
BATXILLERAT DE LES ARTS, que completarà la formació obligatòria per accedir a 
l’ensenyament superior. 
 
El  batxillerat forma part de l’Ensenyament Secundari postobligatori. Comprèn dos 
cursos acadèmics, que es realitzen ordinàriament entre els 16 i 18 anys d’edat.  
 
Des del curs 2015-16 i d’acord amb l’article 34.1 de la LOE les modalitats del 
Batxillerat que podran oferir les administracions educatives i, en el seu cas, els centres 
docents són les següents: 
 

a) Ciències 
b) Humanitats i Ciències Socials 
c) Arts 

 
El Batxillerat s’organitza en matèries comunes, matèries de modalitat i matèries 
optatives. 
 
La modalitat d’Arts s’organitza en dues vies, referides, una d’elles a Arts plàstiques, 
disseny i imatge i, l’altra, a Arts Escèniques, música i dansa. Aquesta darrera és la que 
es proposa incorporar a l’oferta educativa de  l’Institut del Teatre. 
 
Des del punt de vista del marc normatiu competencial, la modificació que comportà el 
2013 la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
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l’administració local (LRSAL) manté la configuració entre competències pròpies i 
delegades, afegint-se respecte a aquestes, el requeriment que la delegació ha d’anar 
acompanyada del seu finançament (art. 27.6 LBRL). 
  
Però a més, es continua possibilitant que les entitats locals exerceixin competències 
diferents de les pròpies i de les delegades, condicionat a que no es posi en risc la 
sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda local, complint els principis 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i, a més, no s’incorri en un supòsit 
d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra administració pública. 
 
Des del curs acadèmic 2000-01 i fins al moment actual, l’Institut del Teatre imparteix 
els ensenyaments integrats del grau mitjà de dansa i l’educació secundària obligatòria 
(ESO), d’acord amb el conveni que fou aprovat per la Junta de Govern de l’Institut en 
sessió de 26 de juny de 2000, i formalitzat amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya el 28 de gener de 2000. 
 
En data 1 de febrer de 2016, l’Institut del Teatre va sol·licitar al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’autorització per a la implantació del dit 
Batxillerat. En resposta a la sol·licitud, el Departament, en tant que administració 
competent, ha proposat la formalització de l’addenda II al conveni signat a l’any 2000. 
 
Amb aquesta proposta l’Institut disposarà d’un centre integrat amb l’itinerari complert 
que serà únic en el camp de l’ensenyament artístic, raó per la qual, no només no es 
produeix cap duplicitat de competències, ni de serveis, ja que la implantació és 
autoritzada per la pròpia Generalitat de Catalunya, sinó que, ans al contrari, com es 
veurà, hi ha un dèficit d’aquest tipus de centres al nostre entorn educatiu. 
 
Les línies estratègiques incorporades al projecte de la Direcció General preveuen, en 
relació amb els itineraris formatius i professionals de l'Institut del Teatre, que l'oferta 
d'estudis postobligatoris vertebri la continuïtat de l'itinerari formatiu i professionalitzador 
de dansa, que comença amb el primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria; 
inicia el vessant professionalitzador amb el primer curs del Conservatori Professional; 
acredita la capacitació en estudis de nivell universitari amb el Conservatori Superior i 
projecta amb el Postgrau ITDansa l'excel·lència d'aquesta disciplina. En aquest 
itinerari no s'ha desenvolupat, fins ara, l'oferta postobligatòria que complementi els 
coneixements artístics amb les eines bàsiques de capacitació intel·lectual i 
metodològica. 
 
D'altra banda, l'oferta proposada es projecta cap el futur amb un caràcter obert a 
l'entorn proper, ciutat i barri, plantejant objectius de lideratge en aquests estudis i 
d'integració social, entre d'altres. 
 
Els darrers anys ha estat motiu tant de debat intern com d'interès per part de la 
comunitat educativa de l'Institut del Teatre, i en especial de les famílies dels alumnes 
que han cursat els seus estudis a l'EESA-CPD, la possibilitat de donar continuïtat als 
estudis iniciats en l'àmbit artístic, fins a conduir-los a l'etapa postobligatòria, en un 
projecte educatiu únic que vertebrés l'aposta curricular i formativa que en el seu dia va 
fer l'Institut. 
 
La proposta d'integració dels estudis de batxillerat preveu dues etapes: una primera 
etapa per als estudiants de dansa de la nostra escola -inici al curs 2017/2018- i una 
segona etapa -inici al curs 2020/2021- amb una oferta de caràcter obert a la ciutat. 
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La implantació dels estudis de Batxillerat a l’Institut del Teatre comporta la destinació 
d’uns recursos en termes de dotació de personal i d’espais i materials. En tractar-se de 
la continuïtat de l’itinerari de l’educació secundària obligatòria, bona part d’aquests 
recursos de personal, de materials i d’infraestructures seran compartits amb els 
actuals estudis d’Educació Secundària Obligatòria. Tanmateix, la necessitat d’acollir 
alumnes en un itinerari que presenta un pla d’estudis propi, obliga a contemplar 
aquells recursos que de manera privativa reclamen la cobertura de necessitats 
materials i de personal: 
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Addenda al conveni amb el Departament d’Ensenyament  
 
L’objecte d’aquesta addenda és la implementació dels ensenyaments de batxillerat 
integrat (que conté la modalitat d’arts i els estudis professionals de dansa) regulat pel 
Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
del batxillerat. 
 
La implementació del batxillerat és portarà a terme de la manera següent: 

 
Curs escolar Batxillerat 
2017-2018 1r curs: Batxillerat integrat d’arts i dansa 
2018-2019 1r i 2n curs: Batxillerat integrat d’arts i dansa 

 
 
 
Compromisos de les administracions 

 
L’efectivitat i la implementació dels ensenyaments està condicionat al fet que almenys 
un 60% dels alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria es matriculin a aquest 
batxillerat integrat en un període màxim de tres cursos acadèmics. 
 
L’Institut del Teatre es farà càrrec de les despeses de personal. 

 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, es farà càrrec 
de les despeses de funcionament, prenent com a referent els criteris aplicats als 
centres anàlegs de titularitat de la Generalitat. 

 
La vigència d’aquesta addenda és des de la data de la seva signatura, i els efectes 
són des de l’inici del curs acadèmic 2017-2018. 
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Passat el primer curs d’implantat el batxillerat integrat, es revisarà el sistema de 
sostenibilitat i s’analitzarà el nombre d’alumnes que promocionen al segon curs 
mitjançant la comissió de seguiment. 
 
Hi haurà una comissió de seguiment formada per 4 persones: el director/a de l’Institut 
del Teatre o persona en qui delegui, un representant de la Diputació de Barcelona i 
dos representants del Departament d'Ensenyament. La comissió es reunirà com a 
mínim una vegada l’any i tindrà la funció de resoldre totes les qüestions que puguin 
sorgir de l’aplicació d’aquest conveni.  
 
El Sr. Altayó, amb la deguda autorització, fa avinent que la seva intervenció va lligada 
a aquest punt de l’ordre del dia i al següent, relatiu a l’aprovació de la taxa.  
Considera que és un estratègia necessària i imprescindible. Es mostra d’acord en 
implementar el batxillerat. Tot i això, la implantació va lligada a diferents dubtes. En 
primer lloc es refereix el Sr. Josep Altayó als costos per alumne. En centres similars 
els cost de la matricula assoleix un percentatge molt més alt de les despeses. Si es fan 
números, indica el Sr. Altayó, del que es genera amb les matricules i a la vista del cost, 
es planteja un problema respecte de l’import del cost de la matricula, que pot 
comportar que estudiar en aquest centre resulti molt selectiu. 
Afegeix que en altres centres equiparables, comparant l’addenda que es proposa 
aprovar i tenint en compte l’aportació de la Generalitat de Catalunya que s’anuncia, 
aquesta no es correspon amb les aportacions que efectua en aquells altres centres als 
quals s’hi ha referit. 
 
Per aquest motiu anuncia ja des d’aquest mateix moment la seva abstenció en el 
present punt de l’ordre del dia i en el següent. 
 
 
La Junta de Govern aprova per majoria el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“ 

I. L’EDUCACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 

 
L’educació és el pilar de l’evolució de la societat, en el benentès que el benestar individual i 
col·lectiu de les persones depèn en bona part de les oportunitats educatives que rebin al llarg 
de la seva vida. L’educació és la clau de la construcció de la personalitat i del desenvolupament 
de les capacitats de l’ésser humà, conformant la seva pròpia identitat i configurant la seva 
comprensió de la realitat.  
 
Per a la societat, l’educació és el mitjà per transmetre i alhora desenvolupar la cultura, els 
coneixements i els valors, fomentar la convivència democràtica i el respecte a les diferències 
individuals, promoure la solidaritat i evitar la discriminació, amb l’objectiu fonamental 
d’aconseguir la necessària cohesió social.  
 
En definitiva, l’educació és la font de riquesa i el principal recurs d’un país i dels seus ciutadans 
per avançar i per tal de ser capaços de respondre a les noves demandes de la societat i dels 
canvis que es produiran en el seu entorn. 
En aquest escenari, l’Institut del Teatre, que inicià la seva trajectòria l’any 1913 i fou reconegut 
com a centre oficial per a la impartició dels ensenyaments d’art dramàtic l’any 1995, ha 
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esdevingut un referent a Europa, en la formació, reglada i no reglada, en la documentació i en 
la recerca en l’àmbit de les arts escèniques.  
 
Els itineraris pedagògics que l’Institut del Teatre ha anat implantant des de la seva fundació 
abasten un ampli ventall que s’inicia amb els estudis secundaris obligatoris, passant pels 
estudis professionals, arriba als estudis superiors i es complementa amb la contínua 
implementació de diversos programes de professionalització i de formació específica.   
 
De cara als propers cursos acadèmics, l’Institut del Teatre aposta per completar l’itinerari dels 
ensenyaments reglats que imparteix, amb la implantació del BATXILLERAT DE LES ARTS, 
que completarà la formació obligatòria per accedir a l’ensenyament superior. 
 
Al llarg del present dictamen s’exposaran tots els motius pels quals l’Institut del Teatre proposa 
completar aquesta línia educativa a les seves instal·lacions de la seu de Barcelona en el marc 
de la normativa vigent.  

 

 

II. MARC NORMATIU  

 

 

a) ÀMBIT D’EDUCACIÓ 

 
Actualment, tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país poden rebre una educació i una 
formació de qualitat sense limitar-les a determinades persones o sectors socials. L’article 27 
de la Constitució Espanyola estableix com a dret fonamental que “Tothom té dret a 
l’educació” i que “els poders públics garanteixen el dret de tothom a l’educació, mitjançant una 
programació general de l’ensenyament, amb la participació efectiva de tots els sectors afectats 
i la creació de centres docents”. 
 
D’igual manera, l’article 21 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix els drets i 
deures en l’àmbit de l’educació i concreta que “Totes les persones tenen dret a una educació 
de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu 
d’interès públic que garanteixi aquests drets”. El mateix text normatiu assenyala que:   
 

“4. L’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que 
s’estableixin per llei.  
5. Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació 
permanent, en els termes que estableixen les lleis.  
6. Totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que 
estableixin les lleis, d’ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a 
accedir en igualtat de condicions als nivells educatius superiors, en funció de llurs 
recursos econòmics, aptituds i preferències”. 
 

En aquest sentit, després de diverses Lleis que promulgaven l’obligatorietat escolar i donaven 
un impuls de modernització educativa, es va aprovar la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig 
d’Educació (LOE), actualment modificada per la Llei Orgànica 8/2013,de 9 de desembre, per a 
la millora de la qualitat educativa (LOMCE).  
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Els ensenyaments actuals que ofereix el sistema educatiu són els següents: 
 

a) Educació infantil 
b) Educació primària 
c) Educació secundària obligatòria 
d) Batxillerat 
e) Formació Professional 
f) Ensenyaments d’idiomes 
g) Ensenyaments artístics 
h) Ensenyaments esportius 
i) Ensenyament de persones adultes 
j) Ensenyament universitari 

 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, entre d’altres aspectes,  desenvolupa l'organització 
de l'ensenyament i el desplegament curricular en totes les etapes i modalitats educatives 
esmentades anteriorment, i en concret, al seu article 61 descriu el Batxillerat tal i com es 
detalla a continuació: 
 

1. El batxillerat té per finalitat dotar els alumnes dels coneixements, les 
capacitats i les actituds adequats per a desenvolupar el sentit crític i la 
maduresa intel·lectual i humana, mitjançant una formació que comporta una 
necessària especialització segons llurs interessos. Aquesta formació també té per 
finalitat preparar-los perquè puguin incorporar-se a l'educació superior i a la 
vida professional i habilitar-los per a l'aprenentatge permanent. 
 

2. El Departament d’Ensenyament ha de determinar les vies i les matèries que han de 
garantir l'assoliment dels objectius del batxillerat i l'adquisició de les competències 
pròpies de cada modalitat, i pot establir, en definir les vies, agrupacions de 
matèries de modalitat i matèries optatives. Els centres han d'establir mesures 
per a adequar la proposta educativa del batxillerat a les necessitats dels 
alumnes. 
 

3. El currículum i les activitats educatives del batxillerat, per a consolidar les 
competències bàsiques adquirides pels alumnes en acabar l'educació bàsica, han 
d'afavorir el desenvolupament de la competència comunicativa, l'adquisició 
d'habilitats per a l'autoaprenentatge i per al treball en equip i l'adquisició de les 
competències necessàries amb relació a l'ús de mètodes de recerca i amb relació a 
l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'adquisició de 
les competències pròpies i específiques de la modalitat cursada. 
 

4. El Departament d’Ensenyament pot facilitar itineraris de batxillerat adaptats 
als diferents ritmes d'aprenentatge, amb una organització flexible de l'oferta i 
dels horaris i amb la coordinació i la relació entre els diversos estudis 
postobligatoris, i ha d'estimular els centres que imparteixen ensenyaments 
de batxillerat perquè defineixin itineraris que orientin i preparin els alumnes 
per a l'accés als diversos ensenyaments posteriors. El Departament 
d’Ensenyament, així mateix, ha de programar ofertes formatives, tant en la 
modalitat d'educació no presencial com en la modalitat d'educació presencial, que 
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permetin als alumnes de conciliar els estudis amb l'activitat laboral. 
 

5. Els centres educatius que imparteixen ensenyaments de batxillerat han de fer les 
adaptacions pertinents i facilitar les ajudes tècniques necessàries perquè els 
alumnes amb trastorns d'aprenentatge i els alumnes amb discapacitats puguin 
cursar el batxillerat, i han d'aplicar també mesures específiques per als alumnes 
amb altes capacitats. El Departament d’Ensenyament ha de regular aquestes 
mesures i n'ha d'impulsar l'aplicació. 
 

6. L'acció tutorial al batxillerat ha de reforçar l'orientació de caràcter personal, 
acadèmic i professional prestada als alumnes; amb aquest objectiu, el Departament 
d’Ensenyament ha d'establir mecanismes de coordinació entre els centres que 
imparteixen batxillerat, els centres que imparteixen formació professional de grau 
superior i les universitats. 

 
7. El Departament d’Ensenyament ha d'adoptar les mesures necessàries per a 

facilitar que durant el batxillerat s'imparteixin en llengua estrangera matèries no 
lingüístiques i per a garantir que els alumnes de tots els centres hagin assolit un 
bon nivell d'expressió en públic en diverses llengües. 
 

8. L'avaluació dels alumnes de batxillerat ha d'ésser contínua i la qualificació ha 
d'ésser diferenciada segons les matèries del currículum, entre les quals s'ha 
d'incloure una recerca feta per l'alumne o alumna. En l'avaluació final, s'ha de 
valorar el progrés de cada alumne o alumna a partir de les dades d'avaluació de 
cada període del curs i de les recuperacions, si s'escau, i decidir sobre el pas de 
curs o sobre l'acreditació final, segons que correspongui. 

 
El  batxillerat forma part de l’Ensenyament Secundari postobligatori. Comprèn dos cursos 
acadèmics, que es realitzen ordinàriament entre els 16 i 18 anys d’edat.  
 
Des del curs 2015-16 i d’acord amb l’article 34.1 de la LOE les modalitats del Batxillerat que 
podran oferir les administracions educatives i, en el seu cas, els centres docents són les 
següents: 
 

a) Ciències 
b) Humanitats i Ciències Socials 
c) Arts 

 
El Batxillerat s’organitza en matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. 
 
La modalitat d’Arts s’organitza en dos vies, referides, una d’elles a Arts plàstiques, disseny i 
imatge i, l’altra, a Arts Escèniques, música i dansa.  
 
 
Aquesta darrera és la que es proposa incorporar a l’oferta educativa de  l’Institut del Teatre. 
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b) COMPETÈNCIES EN L’ÀMBIT DE L’ENSENYAMENT ASSUMIDES PER LES 

ENTITATS LOCALS 

 
 
L’article 15 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que és de competència plena de la 
Generalitat la regulació i administració de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i 
graus, modalitats i especialitats, en l'àmbit de les seves competències, sens perjudici d'allò que 
disposen l'article 27 de la Constitució i Lleis Orgàniques que, conforme a l'apartat primer de 
l'article 81 d'aquella, el desenvolupin, de les facultats que atribueix a l'Estat el número 30 de 
l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució i de l'alta inspecció necessària per al seu 
compliment i garantia. 
 
La disposició addicional segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret 
a l’Educació estableix: 
 

“1. Las Corporaciones locales cooperarán con las Administraciones educativas 
competentes, en el marco de lo establecido por la legislación vigente y, en su caso, en 
los términos que se acuerden con ellas, en la creación, construcción y mantenimiento 
de los centros públicos docentes, así como en la vigilancia del cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria. 
 
2. La creación de centros docentes públicos, cuyos titulares sean las Corporaciones 
locales, se realizará por convenio entre éstas y la Administración educativa 
competente, al objeto de su inclusión en la programación de la enseñanza a que se 
refiere el artículo 27. 
 
Dichos centros se someterán, en todo caso, a lo establecido en el Título tercero de esta 
Ley. Las funciones que en el citado Título competen a la Administración educativa 
correspondiente, en relación con el nombramiento y cese del director y del equipo 
directivo, se entenderán referidas al titular público promotor.” 

 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) –que integra, 
juntament amb la Constitució i amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el bloc de la 
constitucionalitat en aquest àmbit- configura les competències dels ens locals com a pròpies –
entre d’altres, la cooperació amb l’Administració educativa en la creació, construcció i 
sosteniment dels centres docents públics, art. 25.2.n) LBRL- i delegades i, al mateix temps, 
possibilita, l’exercici per part dels ens locals de competències complementàries de les pròpies 
d’altres Administracions Públiques i, en particular, entre d’altres, de competències relatives a 
l’educació i a la cultura (article 28).  
 
A partir de 2013, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL) modifica la LBRL i estableix una reconfiguració de les 
competències locals (article 7 i concordants LBRL) que és posteriorment interpretada pel 
Tribunal Constitucional en el sentit de confirmar que la LBRL fixa un nucli mínim, no màxim, de 
competències pròpies locals. 
 
Per tant, es manté la configuració entre competències pròpies i delegades, afegint-se respecte 
a aquestes, el requeriment que la delegació ha d’anar acompanyada del seu finançament (art. 
27.6 LBRL). 
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 Però a més, es continua possibilitant que les entitats locals exerceixin competències diferents 
de les pròpies i de les delegades, per bé que aquest exercici, a partir de la reconfiguració 
operada per la LRSAL en 2013, es condiciona a que no es posi en risc la sostenibilitat 
financera del conjunt de la Hisenda local, complint els principis d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, i, a més, no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix 
servei públic amb una altra administració pública (art. 7.4 LBRL), requisits que, d’acord amb el 
precepte, s’han d’acreditar amb els informes previs i vinculants de les Administracions 
competents.  
 
D’altra banda, no només la LOE (DA 2a.) en els termes abans citats, sinó també la LBRL (arts. 
28 i 57) disposen que la cooperació entre les Administracions Públiques es desenvolupa amb 
caràcter voluntari i preferent mitjançant la subscripció de convenis. Aquesta determinació ha 
estat completada per la recent regulació bàsica en matèria de convenis de col·laboració, 
operada per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (arts. 47 a 53), Llei 
que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016. 
 
Per tant, exposada l’evolució normativa des de la perspectiva competencial, és d’especial 
importància remarcar que l’Institut del Teatre –que inicià la seva activitat l’any 1913- és un 
organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona per a, entre d’altres finalitats, impartir 
ensenyaments reglats i no reglats i qualsevol altra formació relacionada amb les arts del 
espectacle (article 5.a) i i) dels estatuts vigents) i que gaudeix del reconeixement com a centre 
oficial d’ensenyaments d’art dramàtic des de 1995 d’acord amb el conveni subscrit amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el 25 de juliol de 1995. 
 
Paral·lelament, s’ha de dir que, des del curs acadèmic 2000-01 i fins al moment actual, 
l’Institut del Teatre imparteix els ensenyaments integrats del grau mitjà de dansa i l’educació 
secundària obligatòria (ESO), mitjançant l’Escola d’Educació Secundaria de les Arts, Centre 
Professional de Dansa (EESA-CPD), d’acord amb el conveni que fou aprovat per la Junta de 
Govern de l’Institut en sessió de 26 de juny de 2000, i formalitzat amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el 28 de gener de 2000. El conveni va ser 
objecte d’una primera addenda I, aprovada per la Junta de Govern de l’Institut en data 3 de 
maig de 2001 i formalitzada en la mateixa data, de manera que el que ara es proposa es 
mantenir la col·laboració iniciada a l’any 2000, tot ampliant-la mitjançant la formalització d’una 
segona addenda al primitiu conveni per tal de completar l’itinerari formatiu amb la implantació 
del Batxillerat integrat d’arts i dansa. 
 
És per aquest motiu que, en data 1 de febrer de 2016, l’Institut del Teatre va sol·licitar al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’autorització per a la implantació 
del dit Batxillerat a l’objecte, com s’ha dit, de donar continuïtat a l'itinerari formatiu que 
actualment s’ofereix. En resposta a la sol·licitud, el Departament, en tant que administració 
competent, ha proposat la formalització de l’addenda II al conveni signat a l’any 2000. 
  
En qualsevol cas, s’ha de remarcar que amb aquesta proposta l’Institut disposarà d’un centre 
integrat amb l’itinerari complert que serà únic en el camp de l’ensenyament artístic, raó per la 
qual, no només no es produeix cap duplicitat de competències, ni de serveis, ja que la 
implantació és autoritzada per la pròpia Generalitat de Catalunya, sinó que, ans al contrari, com 
es veurà, hi ha un dèficit d’aquest tipus de centres al nostre entorn educatiu. A aquesta 
consideració, s’ha d’afegir que ha estat emès informe per part de la Intervenció General de la 
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Diputació de Barcelona i, al seu torn, de l’Institut –que consta a l’expedient-, en tant que 
Corporació matriu de l’Organisme que forma part del seu sector públic, en què es palesa que 
queden garantits els principis d’eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera en haver-se valorat 
l’impacte econòmic de la implantació del Batxillerat artístic en el pressupost de l’Institut (veure 
epígraf VI), tot preservant el principi de transparència i establint el cost efectiu per a la dita 
implantació. 
 
Com a conclusió, es proposa que l’Institut del Teatre doni continuïtat als actuals estudis d’ESO 
amb els de Batxillerat artístic, d’acord amb la proposta formulada per la pròpia Administració 
educativa que, al seu torn, assumirà una part del finançament que es concretarà en les 
despeses de funcionament, d’acord amb l’addenda II proposada.  
 
 

III. L’INSTITUT DEL TEATRE, ORGANISME AUTÒNOM DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 

 
a) ANTECEDENTS: CREACIÓ 

 
L’Institut del Teatre és una institució creada per la Diputació de Barcelona l’any 1913 com 
Escola Catalana d’Art Dramàtic en el marc de la política d’institucionalització cultural impulsada 
per la Diputació de Barcelona.  Creat inicialment per impartir estudis d’interpretació, al llarg dels 
anys l’Institut del Teatre va ampliar els seus estudis als camps de l’escenografia, la dansa, el 
mim i la pantomima, les titelles i la direcció escènica. L’any 1921 es va crear el Museu del 
Teatre, que va a passar a formar part de l’institut del Teatre l’any 1931. 
 
D’acord amb la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Terrassa i de Vic han participat en 
el sosteniment des de 1974 i 1976 respectivament, mitjançant les seus anomenades Centre 
Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona. 
 
Finalment, la complexitat del conjunt d’activitats docents i no docents de l’Institut del Teatre 
(pedagogia, teatre, publicacions, simposis, exposicions, entre d’altres) van aconsellar l’any 
1990, constituir-lo com a ORGANISME AUTÒNOM per agilitzar la gestió i millorar 
l’aprofitament dels recursos. A partir d’aquest moment, l’Institut del Teatre ha crescut quant al 
reconeixement i validesa acadèmica de les seves titulacions. 
 
La seva naturalesa administrativa li atorga personalitat jurídica diferenciada i patrimoni 
independent. La plena capacitat jurídica li permet adquirir, posseir i disposar de béns, celebrar 
contractes, obligar-se i exercitar les accions previstes en les lleis. L’Organisme té reconeguda 
la potestat de programació i planificació, prerrogatives de presumpció de legitimitat i 
d’executivitat dels seus actes, inembargabilitat dels seus béns i prelació i preferència dels seus 
crèdits 
  

b) LES ESCOLES DE L’INSTITUT DEL TEATRE I ELS SEUS ENSENYAMENTS 
 
L’Institut del Teatre desplega els seus ensenyaments a través de quatre Escoles: 
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b) 1. Escola Superior d’Art Dramàtic 
 
D’acord amb el RD 1614/2009 de 26 d’octubre, mitjançant el qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006 en el marc de l’Espai 
Europeu de l’Educació Superior i el Reial Decret 630/2010, de 14 de maig, que regula el 
contingut bàsic dels ensenyaments superiors de Grau d’art dramàtic establerts a la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació,   l’ESAD imparteix els estudis d’Art Dramàtic.  
 
Té reconeguda la validesa acadèmica oficial dels seus estudis per conveni signat amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Actualment,  l’ESAD atorga els títols superiors equivalents a tots els efectes a una llicenciatura 
universitària i que corresponen a les denominacions següents: 
 

• Títol d’Art Dramàtic, especialitat Direcció Escènica i Dramatúrgia 
• Títol d’Art Dramàtic, especialitat Escenografia 
• Títol d’Art Dramàtic, especialitat Interpretació 

 
 

b) 2. Conservatori Superior de Dansa 
 
D’acord amb el RD 1614/2009 de 26 d’octubre, mitjançant el qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006 en el marc de l’Espai 
Europeu de l’Educació Superior i el Reial Decret 632/2010, de 14 de maig, que regula el 
contingut bàsic dels ensenyaments superiors de Grau de dansa establerts a la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, el CSD imparteix els seus estudis superiors de dansa. 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, amb data 25 de juliol de 2000, va aprovar la creació 
del Conservatori Superior de Dansa, l’objectiu fonamental del qual és dotar als ballarins d’una 
formació superior que els permeti, entre d’altres coses, continuar en el món de la dansa durant 
tota la seva vida professional sense el condicionament del seu estat físic o de la seva edat. 
 
El CSD atorga els títols superiors següents: 
 

• Títol de Dansa, especialitat Pedagogia de la Dansa 
• Títol de Dansa, especialitat Coreografia i Interpretació  

 
 

b) 3. L’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de 
Dansa (EESA/CPD) 

 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 26 de juny de 2000, es va crear 
l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) 
d’acord amb el projecte aprovat per la Direcció General de Centres Docents del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya mitjançant resolució de data 22 de maig de 
2000. 
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Els ensenyaments de grau mitjà de dansa estan regulats pel Reial Decret 898/2010, de 9 de 
juliol, mitjançant el qual es modifica el Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen 
els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la 
Llei 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i pel Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (ESO). 
 
Els títols que atorga són els següents: 
 

• Títol Professional de Dansa, especialitat dansa clàssica 
• Títol Professional de Dansa, especialitat dansa contemporània 
• Títol Professional de Dansa, especialitat dansa espanyola 

 
 
b) 4. Escola Superior de Tècniques de l’Espectacle (ESTAE) 

 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 15 de març de 1999, va aprovar la creació 
de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) per tal de fer possible el 
desenvolupament d’una línia d’estudis de formació professional de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle, vinculades a la producció i exhibició d'espectacles en viu: luminotècnia, 
maquinària escènica i so. 
El programa de formació inicial i conjunta de l’ESTAE s’imparteix en col·laboració amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació Politècnica de Catalunya. 
Actualment atorga diplomes equivalents a un cicle formatiu superior de formació professional 
en les següents especialitats: 
 

•          Tècniques de so 
•          Luminotècnia 
•          Maquinària escènica 

 
L’ESTAE ha estat qualificada pel Consejo Nacional de la Formación Professional (26/04/2011) 
com a Centre de referència Nacional en la Família Professional d’arts i Artesanies, Àrea 
Professional d’Arts escèniques gràcies a la qualitat de la seva oferta formativa.  
 

 

IV. CONVENIS FORMALITZATS AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
Com s’ha avançat, en data 28 de gener de 2000 es va formalitzar el conveni entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la creació del Conservatori 
de grau mitjà de dansa de l’Institut del Teatre. 
 
Posteriorment, en data 3 de maig de 2001, es va formalitzar l’addenda I al conveni de 28 de 
gener de 2000, amb l’objectiu de crear l’Institut d’educació secundària i artística Institut del 
Teatre amb una línia d’educació secundària obligatòria i una línia de grau mitjà de dansa. 
 
Per tant, des del curs 2000-01, el Centre (EESA/CPD) va passar a ser un centre integrat que 
impartiria, a més del grau mitjà de dansa, els ensenyaments integrats d’educació secundària 
obligatòria i grau mitjà de dansa.  
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Així mateix, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 16 d’abril de 2015, 
es va aprovar el conveni marc amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per a l’anàlisi i desenvolupament d’altres tasques o actuacions d’interès comú de 
caire tècnic, com ara estudis de necessitats de qualificació professional en l’àmbit de les arts 
escèniques, publicacions, o difusió i promoció de les ofertes formatives i els estudis d’inserció 
laboral dels graduats. Aquest conveni donava continuïtat a la col·laboració formalitzada per 
conveni marc signat el 31 de maig de 2010 i que va finalitzar el 31 de desembre de 2013. 
 
Per últim, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 30 de setembre de 
2015,  es va aprovar un nou conveni, en aquest cas, un conveni específic entre l’Organisme i el 
Departament d’Ensenyament mitjançant l’Institut Català de les Qualificacions Professionals per 
a la identificació de les competències professionals vinculades a activitats diverses 
relacionades amb matèria de les arts escèniques amb un doble objectiu: 
 

• Identificar les competències professionals i el nivell corresponent dels i de les 
professionals de les arts escèniques tenint en compte que aquestes funcions 
poden ser prestades a través d’entitats públiques, entitats privades i 
professionals autònoms. 

 
• Determinar la seva ubicació en l’estructura del Catàleg de Qualificacions 

Professionals de Catalunya. 
 

• Dur a terme, si escau, convocatòries específiques de reconeixement i avaluació 
de les competències professionals. 

 

El que, en definitiva, palesa una col·laboració constant i intensa entre l’Institut del Teatre i 

l’administració educativa. 

 

 

V. NECESSITAT DE LA IMPLANTACIÓ DEL BATXILLERAT D’ARTS A L’INSTITUT 

DEL TEATRE 
 
Les línies estratègiques incorporades al projecte de la Direcció General preveuen, en relació 
amb els itineraris formatius i professionals de l'Institut del Teatre, que l'oferta d'estudis 
postobligatoris vertebri la continuïtat de l'itinerari formatiu i professionalitzador de dansa, que 
comença amb el primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria; inicia el vessant 
professionalitzador amb el primer curs del Conservatori Professional; acredita la capacitació en 
estudis de nivell universitari amb el Conservatori Superior i projecta amb el Postgrau ITDansa 
l'excel·lència d'aquesta disciplina. En aquest itinerari no s'ha desenvolupat, fins ara, l'oferta 
postobligatòria que complementi els coneixements artístics amb les eines bàsiques de 
capacitació intel·lectual i metodològica. 
 
D'altra banda, l'oferta proposada es projecta cap el futur amb un caràcter obert a l'entorn 
proper, ciutat i barri, plantejant objectius de lideratge en aquests estudis i d'integració social, 
entre d'altres. 
 
Els darrers anys ha estat motiu tant de debat intern com d'interès per part de la comunitat 
educativa de l'Institut del Teatre, i en especial de les famílies dels alumnes que han cursat els 
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seus estudis a l'EESA-CPD, la possibilitat de donar continuïtat als estudis iniciats en l'àmbit 
artístic, fins a conduir-los a l'etapa postobligatòria, en un projecte educatiu únic que vertebrés 
l'aposta curricular i formativa que en el seu dia va fer l'Institut. Tanmateix, aquesta oferta 
educativa  també pot ser de l'interès de l'alumnat que -procedent d'altres centres i altres 
projectes- vulgui encaminar la seva formació cap a itineraris del món de les arts escèniques, en 
els seus diferents vessants i nivells acadèmics. 
 
En aquest sentit, el batxillerat és l'etapa de l'educació secundària postobligatòria que té com a 
finalitat proporcionar a l'alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i 
destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-
se a la vida activa i a l'educació superior. 
 
A partir del curs 2000-2001, gràcies a les possibilitats que ofereix la nova seu de la Plaça 
Margarida Xirgu, i al recolzament institucional, la reivindicació d'una escola de dansa que 
integri, alhora, la formació general i la formació artística, es fa realitat. Una nova etapa, seguint 
models europeus i americans, que deix enrere un període en què la voluntat d'oferir estudis 
professionals d'alt nivell havia topat amb les possibilitats reals d'incorporació d'aquests estudis 
per part de l'alumnat. 
 
L'EESA-CPD passa a ser, a partir d'aleshores, l'únic centre públic de Catalunya on 
s'imparteixen aquests estudis de manera integrada, i esdevé una escola en dansa moderna i de 
qualitat, comparable a les millors escoles de formació artística a nivell nacional i internacional.  
 
Val a dir que, durant aquests darrers anys, els resultats acadèmics de l'alumnat que cursa 
estudis a l'EESA-CPD, no poden ser més satisfactoris: els nostres alumnes han obtingut, des 
que es realitzen proves d'avaluació externa -les competències bàsiques per a tota Catalunya-  
excel·lents qualificacions, que els situen en totes les matèries molt per sobre de la mitjana.  
L’Institut del Teatre ha consolidat, per tant, un projecte propi, innovador i de qualitat. 
 
Malauradament, però, la integració dels estudis artístics i generals que es va fer l'any 2000 
només es va desenvolupar per a l'etapa d'educació secundària obligatòria. L'escola cobreix 
només quatre dels sis cursos de dansa que ofereix, és a dir, els que van dels dotze als setze 
anys -ESO-.  Els estudis generals que abasten dels setze als divuit anys -Batxillerat- van 
quedar pendents d’implantar posteriorment. 
 
Així doncs, en aquest moment, els alumnes que compaginen els estudis professionals de 
dansa amb el Batxillerat passen a fer-ho en altres centres de secundària on es donen les 
següents circumstàncies: 
 

- Els horaris dels instituts d’educació secundària -amb conveni amb l'Institut del Teatres 
o sense-  no contemplen l'especificitat dels alumnes de l'EESA-CPD, ja que aquests 
són una minoria respecte dels alumnes dels altres centres. 

- Els convenis actuals recullen únicament la possibilitat que els alumnes que es troben 
en aquesta situació puguin sortir de l'institut on cursen el batxillerat mitja hora abans de 
la finalització de la darrera classe per poder-se desplaçar a l'EESA-CPD. Això significa 
que els nostres alumnes perden cada setmana algunes classes presencials, però 
aquest fet no els eximeix d’assolir les obligacions acadèmiques al mateix ritme que la 
resta d'alumnes del centre. La situació s'agreuja amb els exàmens. 
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- Els alumnes han de dinar dins l'estret marge que els dóna el temps de desplaçament. 
Això no facilita les especials condicions nutritives que necessiten,  i que són encara 
més exigents que les requerides per altres nois i noies de la seva edat. 

- Els alumnes no disposen de marge de temps real de descans per poder emprendre les 
classes de dansa que els ocupen gairebé tota la tarda.  

- Els professors dels instituts de secundària no disposen de cap recurs reglat que faciliti 
l'adaptació real del currículum acadèmic d'aquests alumnes. En canvi, l'adaptació 
metodològica que porten a terme els nostres docents és calculada i metòdica. 

 
En conclusió: aquestes incompatibilitats provoquen una situació de sobrecàrrega en els 
alumnes procedents de l’EESA/CPD que pot ser la causa indirecta de lesions per manca del 
descans necessari, de fracàs escolar en alumnes que a l'ESO cursada a casa nostra eren 
brillants, o de renúncia a continuar amb els estudis de dansa, de batxillerat, o d’ambdós 
itineraris, davant la impossibilitat de seguir el ritme exigit. 
 
Òbviament els nostres estudiants no són únics. Hi ha altres col·lectius amb càrregues i edats 
semblants als quals se'ls ha proporcionat la possibilitat de compaginar els estudis de batxillerat 
amb els estudis esportius o artístics. Ens estem referint al Centre d'alt Rendiment de Sant 
Cugat -disposa d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius- i la línia de Música de l’IES Oriol Martorell 
(disposa d'ESO i Batxillerat). 
 
Amb totes les anteriors premisses i amb els estudis integrats de l'ESO consolidats, i ben 
valorats, l'Institut del Teatre ha considerat d'interès impulsar aquesta línia formativa reglada, i 
dur a terme la segona part de la integració dels estudis generals i els artístics, que en aquest 
cas és la implantació del Batxillerat en Arts -especialitat Arts Escèniques-  al qual podran 
accedir tant l'alumnat que hagi cursat l'educació secundària obligatòria a l'Institut com, en una 
segona fase, els alumnes que vulguin completar els estudis acadèmics amb la trajectòria 
professional artística. 
 
La proposta d'integració dels estudis de batxillerat preveu dues etapes: una primera etapa per 
als estudiants de dansa de la nostra escola -inici al curs 2017/2018- i una segona etapa -inici al 
curs 2020/2021- amb una oferta de caràcter obert a la ciutat. En la mesura que aquest 
Batxillerat obert estaria situat en un centre de llarga tradició en les arts escèniques com és 
l'Institut del Teatre, l'oferta formativa artística quedaria en mans d'un centre mentor 
d'excel·lència. No només la qualitat de les matèries artístiques quedaria reforçada, sinó també 
l’oportunitat per als estudiants de conviure en un campus d'ensenyament superior de primera 
línia. En aquest entorn, els referents per a aquests estudiants pel que fa als estudis de teatre i 
dansa, serien, sense dubte, especialment privilegiats i beneficiosos. 
 
A banda de constatar que actualment existeix un dèficit en l'oferta de places de Batxillerat 
d'Arts en la modalitat d'arts escèniques, finalment l'Institut del Teatre pot oferir continuïtat als 
alumnes del Batxillerat en Arts, és a dir, podran trobar un accés natural als estudis superiors, 
sempre que el seu interès s'acabi orientant, efectivament, cap a la dansa a nivell superior -bé a 
ITDansa, bé al Conservatori superior de Dansa en les especialitats de Coreografia o 
Pedagogia- cap a l'art dramàtic -a l'Escola Superior d'Art Dramàtic en les especialitats 
d'Interpretació, Escenografia o Direcció i Dramatúrgia-,  o cap a la tècnica de l'espectacle  -
Escola Superior de Tècnics de les Arts de l'Espectacle- 
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D'aquesta manera, l'Institut del Teatre completarà el seu rol de servei públic especialitzat en les 
arts escèniques abraçant els diversos nivells i etapes formatives, i es reforçarà, per tant, com a 
prescriptor i referent en aquest àmbit. 
 
Vist que li correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya fixar l'ordenació curricular de 
l'educació secundària, tenint en compte els ensenyaments mínims fixats pel Reial decret 
1467/2007, de 2 de novembre, i correspon als centres educatius, d'acord amb el principi 
d'autonomia pedagògica d'organització i de gestió que la Llei els atribueix, desenvolupar i 
completar el currículum establert per l'Administració educativa, a fi que aquest sigui un 
instrument vàlid per donar resposta a les característiques i a les diferents realitats de cada 
centre, es proposa sol·licitar la implantació del Batxillerat d’Arts a l’Institut del Teatre, 
Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona.   
 
A més, l’Institut del Teatre ha valorat l’impacte que suposaria l’establiment del Batxillerat d’Arts, 
tant des del punt de vista dels recursos necessaris per implantar-lo com dels espais 
disponibles, concloent aquesta valoració en la seva total viabilitat.  
 
A conseqüència de tot l’exposat i com s’ha esmentat anteriorment, en data 1 de febrer de 2016 
l’Institut del Teatre sol·licità al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
autorització per a la implantació del Batxillerat d’Arts a partir del curs acadèmic 2017-18 d’acord 
amb la proposta que s’adjunta com annex d’aquest dictamen, i el Departament ha proposat la 
formalització d’una segona addenda al conveni de 2000 per a possibilitar la dita implantació. 
 
 

VI. IMPACTE ECONÒMIC AL PRESSUPOST DE L’INSTITUT DEL TEATRE DERIVAT 
DE LA IMPLANTACIÓ DEL BATXILLERAT D’ARTS 

 
 
La implantació dels estudis de Batxillerat a l’Institut del Teatre comporta la destinació d’uns 
recursos en termes de dotació de personal i d’espais i materials. En tractar-se de la continuïtat 
de l’itinerari de l’educació secundària obligatòria, bona part d’aquests recursos de personal, de 
materials i d’infraestructures seran compartits amb els actuals estudis d’Educació Secundària 
Obligatòria.  
 
Tanmateix, la necessitat d’acollir alumnes en un itinerari que presenta un pla d’estudis propi, 
obliga a contemplar aquells recursos que de manera privativa reclamen la cobertura de 
necessitats materials i de personal. 
 
En aquest epígraf analitzarem l’estructura organitzativa de la implantació del Batxillerat i la seva 
projecció en termes de despeses i ingressos associats al projecte. 
 
L’estudi i justificació econòmica de l’escenari i evolució del projecte global (quadre 1) pretén 
conèixer amb exactitud les dades concretes de desenvolupament dels 6 cursos acadèmics, 
amb el detall dels costos, despeses i ingressos derivats de la implantació del batxillerat en les 
diverses etapes. 
 



 74

 
 
Període inicial del batxillerat, per a alumnes de l’Institut del Teatre (del curs 2017-2018 al 
curs 2019-2020) 
 
Durant el període inicial d’implantació del batxillerat, des del curs 2017-2018 al curs 2019-2020 
(quadre 2), la previsió d’ingressos contempla la matriculació de 15 alumnes amb una taxa de 
matrícula de 150 € mensuals, corresponents a 1.500 € per curs i alumne, que donaria lloc a uns 
ingressos per matrícula de l’ordre de 22.500 €  (1.500€ per 15 alumnes), uns ingressos en 
concepte d’assegurances de 16,8€  i una aportació per part del Departament d’Ensenyament 
de 7.000€ en concepte de despeses de funcionament per curs. En el bloc d’ingressos s’ha 
previst la possibilitat d’aplicar una taxa reduïda per bonificacions previstes a la tarifa (família 
monoparental, nombrosa, etc) que faria que els ingressos reals en concepte de matriculació 
fossin de l’ordre dels 16.875 € per curs. La previsió d’ingressos de setembre a desembre de 
2017 s’estima en 9.556,72 €. 
 

 
 
Pel que fa a l’apartat de despeses del mateix període, des del curs 2017-2018 al curs 2019-
2020, la previsió d’hores lectives anuals (quadre 2) dels dos primers anys de 840 hores i 770 
hores respectivament, permet valorar en 149.716,10 € la despesa de capítol I corresponent als 
sous i cotitzacions del professorat, que seria personal intern ja actualment d’alta en l’Institut del 
Teatre en la part que es pogués portar a terme l’acció de completar horaris amb ampliacions de 
jornades de professors, i personal extern contractat a partir de concursos en la part restant. Les 
despeses es completarien amb 2.159,09 € de capítol II corresponents a despeses de 
funcionament de l’ensenyament, i al total de despeses de capítol I i II li ha estat aplicat un 
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percentatge del 20 % com a despeses indirectes que no caldria aportar econòmicament, però 
permet donar una imatge fidel de la repercussió global en la despesa per un import de 
30.812,86 €. La previsió de despeses de setembre a desembre de 2017 s’estima en 31.251,36 
€  (despeses capítol 1) i 863,64 €  (despeses capítol 2). 
 
Del conjunt d’ingressos i despeses indicats es pot deduir que durant el període inicial 
d’implantació del batxillerat la cobertura de costos seria de l’ordre del 25,85 %. L'efecte de 
l’increment de la taxa per curs del grau professional fa que el percentatge de cobertura 
experimenti una variació fins al 38,56 %. 
 
 
Període mig del batxillerat, per a alumnes externs a l’Institut del Teatre (curs 2020-2021) 
 
En el període mig del batxillerat, el curs 2020-2021 (quadre 3), la previsió d’ingressos 
contempla la matriculació de 30 alumnes amb una taxa de matrícula de 200 € mensuals, 
corresponents a 2.000 € per curs i alumne, que donaria lloc a uns ingressos per matrícula de 
l’ordre de 60.000 €  (2.000 € per 30 alumnes), uns ingressos en concepte d’assegurances de 
16,8 €  i una aportació per part del Departament d’Ensenyament de 7.000 €  en concepte de 
despeses de funcionament per curs. En el bloc d’ingressos s’ha previst la possibilitat d’aplicar 
una taxa reduïda per bonificacions previstes a la tarifa (família monoparental, nombrosa, etc) 
que faria que els ingressos reals en concepte de matriculació fossin de l’ordre dels 45.000 € per 
curs de 30 alumnes. 
 

 
 
 
Pel que fa a l’apartat de despeses del mateix període, durant el curs 2020-2021, la previsió 
d’hores lectives dels dos primers anys de 1.050 hores i 910 hores respectivament, permet 
valorar en 182.299,60 €  la despesa de capítol I corresponent als sous i cotitzacions del 
professorat, que seria personal intern ja actualment d’alta en l’Institut del Teatre en la part que 
es pogués portar a terme l’acció de completar horaris amb ampliacions de jornades de 
professors, i personal extern contractat a partir de concursos en la part restant. Les despeses 
es completarien amb 2.159,09 €  de capítol II corresponents a despeses de funcionament de 
l’ensenyament, i al total de despeses de capítol I i II li ha estat aplicat un percentatge del 20 % 
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com a despeses indirectes que no caldria aportar econòmicament, però permet donar una 
imatge fidel de la repercussió global en la despesa per un import de 37.323,56 € . 
 
Del conjunt d’ingressos i despeses indicats es pot deduir que durant aquest període del 
batxillerat la cobertura de costos seria de l’ordre del 46,46 %. L'efecte de l’increment de la taxa 
per curs del grau professional fa que el percentatge de cobertura experimenti una variació fins 
al 56,95 %. 
 
 
Període final d’implantació del batxillerat, per a alumnes externs a l’Institut del Teatre 
(del curs 2021-2022 al curs 2022-2023) 
 
 
El tercer tram del batxillerat inclouria des del curs 2021-2022 al curs 2022-2023 (quadre 4), la 
previsió d’ingressos contempla la matriculació de 30 alumnes amb una taxa de matrícula de 
250 € mensuals, corresponents a 2.500 € per curs i alumne, que donaria lloc a uns ingressos 
per matrícula de l’ordre de 75.000  (2.500 € per 30 alumnes), uns ingressos en concepte 
d’assegurances de 16,8 €  i una aportació per part del Departament d’Ensenyament de 7.000 € 
en concepte de despeses de funcionament per curs. En el bloc d’ingressos s’ha previst la 
possibilitat d’aplicar una taxa reduïda per bonificacions previstes a la tarifa (família 
monoparental, nombrosa, etc) que faria que els ingressos reals en concepte de matriculació 
fossin de l’ordre dels 56.250 €  per  curs. 
 
 

 
 
Pel que fa a l’apartat de despeses del mateix període, des del curs 2021-2022 al curs 2022-
2023, la previsió d’hores lectives dels dos primers anys de 1.050 hores i 910 hores 
respectivament, permet valorar en 182.299,60€  la despesa de capítol I corresponent als sous i 
cotitzacions del professorat, que seria personal intern ja actualment d’alta en l’Institut del Teatre 
en la part que es pogués portar a terme l’acció de completar horaris amb ampliacions de 
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jornades de professors, i personal extern contractat a partir de concursos en la part restant. Les 
despeses es completarien amb 2.159,09€  de capítol II corresponents a despeses de 
funcionament de l’ensenyament, i al total de despeses de capítol I i II li ha estat aplicat un 
percentatge del 20 % com a despeses indirectes que no caldria aportar econòmicament, però 
permet donar una imatge fidel de la repercussió global en la despesa per un import de 
37.323,56 € . 
 
Del conjunt d’ingressos i despeses indicats es pot deduir que durant aquest període del 
batxillerat la cobertura de costos seria de l’ordre del 56,50 %. L'efecte de l’increment de la taxa 
per curs del grau professional fa que el percentatge de cobertura experimenti una variació fins 
al 67,00 %. 
 
Els costos directes i indirectes derivats de les activitats indicades en la relació dels imports, 
provenen de l’estudi i justificació econòmica de l’escenari i evolució del projecte de 6 cursos 
acadèmics, costos del batxillerat intern, costos del batxillerat extern fins al curs 2020-2021, 
costos del batxillerat extern des del curs 2021-2022 i de les previsions d’ingressos. 
 
La cobertura global durant el període inicial, cursos 2017-2018 i 2018-2019, batxillerat intern 
(tancat a alumnes de l’Institut del Teatre), del cost sobre l’import proposat és la següent: 
 
 
 

 
 
Es proposa una taxa de matrícula per alumnes de l’Institut del Teatre per al batxillerat intern per 
als tres primers cursos de 150,00 € mensuals.  
 
La previsió de despeses de setembre a desembre de 2017 s’estima en 31.251,36 € (despeses 
capítol 1) i 863,64 € (despeses capítol 2). Aquest cost s’assumeix amb càrrec al pressupost 
corrent i a ingressos per matrícules del període  setembre a desembre de 2017 amb una 
previsió estimada de 9.556,72 €. 
 
La cobertura global durant el període mig, cursos 2019-2020 i 2020-2021, batxillerat intern i 
obert a alumnes externs, del cost sobre l’import proposat és la següent: 
 
 

  Batxillerat intern 
 

Costos directes capítol I 149.746,10 

Costos directes capítol II 4.318,18 
Costos indirectes 30.812,86 

TOTAL COST  184.877,14 

INGRESSOS 
Batxillerat intern 

 

Ingressos  47.784,00 

TOTAL INGRESSOS 47.784,00 

Percentatge cobertura 25,85% 

  Batxillerat obert 
 

Costos directes capítol I 182.299,60 

Costos directes capítol II 4.318,18 

Costos indirectes 37.323,56 
TOTAL COST  223.941,34 

INGRESSOS 
Batxillerat obert 

 

Ingressos  104.034,00 

TOTAL INGRESSOS 104.034,00 

Percentatge cobertura 46,46% 
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Es proposa una taxa de matrícula per alumnes per al curs 2019-202 de 150,00 € mensuals i 
per al curs 2020-2021 de 200,00 € mensuals, on  s’obrirà el batxillerat a alumnes externs.  
 
La cobertura global durant el període final, cursos 2021-2022 i 2022-2023, batxillerat obert a 
alumnes externs, del cost sobre l’import proposat és la següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es proposa a partir del curs 2021-2022 una taxa de matrícula per alumnes de 250,00 € 
mensuals.  
 
S’ha considerat que resulta convenient aplicar l’increment de les taxes, des dels 150,00 €  
inicials als 250,00 € finals, des del curs 2021-2022, atès que en els trams inicials coincidirien 
els pagaments corresponents als ensenyaments de grau professional, de 1.190,58  € anuals, 
amb els 150,00 €  mensuals, 1.500,00 €  any, del batxillerat intern d’alumnes de l’Institut del 
Teatre, motiu pel qual la despesa podria resultar difícil d’assumir per part de l’alumnat. Des del 
curs 2021-2022 la taxa d’aplicació als ensenyaments de batxillerat s’equipararia a un import 
que es considera habitual en nivells similars, com és el cas de l‘Escola Sagrat Cor–Diputació, 
Salesians de Sarrià  o La Salle Gràcia. 
 
 

VII. COMPETÈNCIA PER APROVAR L’IMPLANTACIÓ DEL BATXILLERAT A 

L’INSTITUT DEL TEATRE 

 
  
Vist el que disposa l’article 5) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a les seves 
competències i finalitats, entre les que es troba la impartició d’ensenyaments reglats i no 
reglats, i d’altra formació, relativa a les arts de l’espectacle. 
 
Vist el que disposa l’article 12 b), g) i h) 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 -delegada parcialment a favor de la Direcció General de l’Institut, BOPB 
de 27.4.2016-, així com d’aprovació del pla anual d’activitats i programes i de l’ordenació 
acadèmica anual. 
 
Vist que, per sengles acords de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de dates 26 de juny 
de 2000 i 3 de maig de 2001, respectivament, s’aprovaren la formalització del conveni -la 
segona modificació del qual ara es proposa-, així com la seva primera modificació mitjançant 
addenda I. 
 

  Batxillerat obert 
des de 2021-2022 

Costos directes capítol I 182.299,60 

Costos directes capítol II 4.318,18 

Costos indirectes 37.323,56 

TOTAL COST  223.941,34 

INGRESSOS 
Batxillerat obert 

des de 2021-2022 

Ingressos  126.534,00 

TOTAL INGRESSOS 126.534,00 

Percentatge cobertura 56,50% 
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Per tot això, i a proposta de la Directora General i 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.- APROVAR l’addenda II al conveni aprovat per la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre en data 26 de juny de 2000 i formalitzat amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya en data 28 de gener de 2000    –modificat mitjançant addenda I 
formalitzada el 3 de maig de 2001-, per a la implementació a l’Institut del Teatre, a partir del 
curs acadèmic 2017-18, dels ensenyaments de Batxillerat integrat d’arts i dansa, d’acord amb 
el text que es transcriu a continuació: 
 

“SEGONA ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, I L’INSTITUT DEL TEATRE DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA IMPLANTACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE 
BATXILLERAT. 
 
 
Barcelona,  
 
 

REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Lluís Baulenas i Cases director general de Centres Públics del 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, nomenat mitjançant el Decret 
65/2016, de 19 de gener, que actua en nom i representació de l'esmentat Departament i 
en exercici de les competències que li delega la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, 
de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament 
(DOGC de 28.7.2011). 
 
D’altra banda, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Presidenta de l’Institut del Teatre, 
Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, i assistida pel secretari delegat Sr. 
Francesc Bartoll i Huerta, 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. 
 

MANIFESTEN 
 
1. Que amb data 28 de gener de 2000 es va signar un conveni entre el Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Institut del Teatre de la Diputació 
de Barcelona per a la creació d’un conservatori de grau mitjà de dansa (centre 
públic), amb codi en el Registre de centres, 08059342, situat a Barcelona, al carrer 
de Sant Pere Més Baix, número 7, amb una capacitat de 180 llocs escolars, de 
titularitat de la Diputació de Barcelona. 
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2. Que les especialitats que té autoritzades des de la seva creació, regulades pel Reial 
Decret 1254/1997, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els aspectes bàsics del 
currículum del grau mitjà dels ensenyaments de dansa són: 

 
- Dansa clàssica 
- Dansa contemporània 
- Dansa espanyola. 

 
3. Que l’article 47.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que 

les administracions educatives han de facilitar la possibilitat de cursar 
simultàniament els ensenyaments artístics professionals i l’educació secundària. 
Que amb l’objectiu de fer-ho efectiu, es poden adoptar les mesures adients 
d’organització i d’ordenació acadèmica que inclouen, entre d’altres, les 
convalidacions i la creació de centres integrats. 

 
4. Que el 3 de maig de 2001, mitjançant una addenda al conveni de creació, es va 

crear l’Institut d’educació secundària i artística “Institut del Teatre”, amb una línia 
d’educació secundària obligatòria i una línia de grau mitjà de dansa. Així, des del 
curs acadèmic 2000-2001 el centre està autoritzat a impartir a més del grau 
professional de dansa, un currículum integrat de grau professional de dansa i l’ESO 
per als alumnes del centre que tenen edat de cursar l’educació secundària 
obligatòria. Amb aquesta mateixa addenda, el centre es trasllada a la plaça 
Margarida Xirgu, s/n de Barcelona. 

 
5. Que l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona ha sol·licitat autorització per 

impartir els ensenyaments de batxillerat integrat (que conté la modalitat d’arts i els 
estudis professionals de dansa). 

 
Pels motius manifestats, d’acord amb l’establert en el Decret 142/2008, de 15 de juliol, 
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat, i d’acord amb la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, ambdues administracions acorden subscriure 
aquesta addenda al conveni de creació amb subjecció als següents: 
 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte de l’addenda. 
 
L’objecte d’aquesta addenda és la implementació dels ensenyaments de batxillerat 
integrat (que conté la modalitat d’arts i els estudis professionals de dansa) regulat pel 
Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 
batxillerat. 

 
Aquestes especialitats s’impartiran d’acord amb la normativa esmentada i d’acord amb 
la seva pròpia regulació curricular. 
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Segon. Compromisos del titular de l’institut del Teatre 
 
La programació de l’oferta educativa, l’admissió d’alumnes, les normes d’organització 
del centre educatiu, les titulacions del professorat i qualsevol aspecte relacionat amb 
l’activitat acadèmica del centre s’ajusta al règim que estableix el Departament 
d'Ensenyament. 
 
Tercer. Configuració del centre. 

 
El centre creat per conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament, en data 28 de gener de 2000, i modificat 
mitjançant addenda amb data 3 de maig de 2001, passa a tenir, amb aquesta addenda, 
la configuració següent: 
 
Ensenyaments autoritzats: 
 

- Una línia dels ensenyaments professionals de dansa clàssica, contemporània i 
espanyola. 

- Una línia dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria. 
- Una línia dels ensenyaments de batxillerat integrat (en la modalitat d’Arts). 

 
La capacitat màxima simultània dels alumnes es manté en 180 llocs escolars. 
 
Quart. Temporització de la implementació del batxillerat. 
  
La implementació del batxillerat és portarà a terme de la manera següent: 
 

Curs escolar Batxillerat 
2017-2018 1r curs: Batxillerat integrat d’arts i dansa 

2018-2019 1r i 2n curs: Batxillerat integrat d’arts i dansa 

 
Cinquè. Compromisos de les administracions. 
 
L’efectivitat i la implementació dels ensenyaments està condicionat al fet que almenys 
un 60% dels alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria es matriculin a aquest 
batxillerat integrat en un període màxim de tres cursos acadèmics. 
 
El titular de l’Institut del Teatre es farà càrrec de les despeses de personal. 
 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, es farà càrrec 
de les despeses de funcionament dels ensenyaments de Batxillerat integrat que 
s’implanten amb motiu d’aquesta addenda, mitjançant la transferència que s’efectuï a la 
Diputació de Barcelona per finançar les despeses per la impartició dels ensenyaments 
de l’educació secundària obligatòria, d’acord amb la programació educativa per a cada 
curs escolar. D’acord amb l’article 204.2 de la Llei 12/2009, el finançament per al 
funcionament dels centres de titularitat de les corporacions locals des dels 
pressupostos de la Generalitat han de prendre com a referent els criteris aplicats als 
centres anàlegs de titularitat de la Generalitat. 
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Sisè. Vigència i durada 
 
La vigència d’aquesta addenda és des de la data de la seva signatura, i els efectes són 
des de l’inici del curs acadèmic 2017-2018. 
 
Passat el primer curs d’implantat el batxillerat integrat, es revisarà el sistema de 
sostenibilitat i s’analitzarà el nombre d’alumnes que promocionen al segon curs 
mitjançant la comissió de seguiment. 
 
Setè. Causes de resolució 
 
Seran causes de resolució d’aquesta addenda: 
 
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts. 
c) La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de   les parts, 

sorgides de circumstàncies imprevistes. 
d) Les causes generals establertes per la legislació vigent 
 
Vuitè. Comissió de seguiment 
 
Hi haurà una comissió de seguiment formada per 4 persones: el director/a de l’Institut 
del Teatre o persona en qui delegui, un representant de la Diputació de Barcelona i dos 
representants del Departament d'Ensenyament. 
 
Es reunirà com a mínim una vegada a l’any i tindrà la funció de resoldre totes les 
qüestions que puguin sorgir de l’aplicació d’aquest conveni.  
 
Novè. Interpretació 
 
Les qüestions litigioses sobre interpretació, modificació, resolució i els efectes d’aquesta 
addenda que no es puguin resoldre de mutu acord  per la comissió de seguiment les  ha 
de resoldre la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
El que disposa aquesta addenda s’inscriurà en el Registre de Centres del Departament 
d'Ensenyament. 
 
I en prova de conformitat signen les parts per duplicat exemplar i a un sol efecte en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament d’aquest document.” 
 
 
 

Segon.- NOTIFICAR els presents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per al seu coneixement i efectes.” 
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8. Dictamen que proposa informar i elevar a l’òrgan competent de la Diputació 

de Barcelona la  modificació de la tarifa de taxes i preus públics de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre.  

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la modificació de l’ordenança de taxes i preus 
públics. 
 
 
 
La Direcció General, d’acord amb el Pla Estratègic, proposa completar el projecte 
d’escola integrada amb la implantació del batxillerat en arts: modalitat arts escèniques 
per al curs 2017-2018 (Veure punt anterior). 
 
Als efectes de la seva matrícula, es proposa una taxa per a alumnes de l’Institut del 
Teatre per als tres primers cursos, des del 2017-2018 fins al 2019-2020, de 150,00 € 
mensuals, amb un còmput anual de 10 mesos. Des del curs 2020-2021 s’obrirà el 
batxillerat a la ciutat de Barcelona, passant la taxa de matrícula mensual a 200,00 €. 
Finalment des del curs 2021-2022 la taxa de matrícula quedaria fixat en 250,00 € 
mensuals. 
 
D’altra banda, es proposa incrementar la taxa per curs que figura a l’apartat 1.2. 
Dansa, grau professional, augmentant l’import de 1.090,58 € a 1.190,58 €, per tal 
d’actualitzar l’import que no es modificava des de la Junta de Govern de 22 de maig de 
2013. Aquesta variació en l’import de la taxa compensarà en part el percentatge de 
cobertura durant la implantació del batxillerat, de forma que en el període inicial la 
cobertura de costos passaria del 25,85 % al 38,56 % , durant el període mig la 
cobertura de costos passaria del 46,46 % al 56,95 %, i en el tercer tram, durant el 
període final, passaria de 56,50 % al 67,00 %: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Període inicial del batxillerat, per a alumnes de l’Institut del Teatre (del curs 2017-2018 
al curs 2019-2020) 
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Període mig del batxillerat, per a alumnes externs a l’Institut del Teatre (curs 2020-
2021) 
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Període final d’implantació del batxillerat, per a alumnes externs a l’Institut del Teatre 
(del curs 2021-2022 al curs 2022-
2023)

 
 

 
 
Als efectes de l’Ordenança de Preus i taxes, dins l’apartat 1. Matrícules, es crea un 
nou apartat 1.3. batxillerat en arts: modalitat arts escèniques per al curs 2017-2018.  
 
La incorporació d’aquest nou apartat dins l’estructura de la tarifa suposa que l’anterior 
punt 1.3 passa a 1.4 Ensenyaments artístics superiors de dansa i art dramàtic. 
 
A L’Ordenança de l’Institut del Teatre, les modificacions es sintetitzen com segueix: 
 
 

1.2. Dansa, grau professional:   

 1.090,58 545,29 (*) 

             - Curs: 1.190,58 595,29 (*) 

 
 

1.3. Batxillerat en arts: modalitat arts escèniques 
 

  

             - Pagament mensual 150,00 75,00 (*) 
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1.4. Ensenyaments artístics superiors de dansa i art dramàtic 
 

 

             - Crèdit ECTS (European Crèdit Transfer System 32,18 16,09 (*) 

 
 
Atesa l’anunciada abstenció del Sr. Josep Altayó, la Junta de Govern aprova per 
majoria el dictamen de la Presidència i adopta els acords següents: 
 
“Atesa la necessitat de modificar la tarifa de Taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, 
en allò que afecta a l’apartat de Serveis i activitats epígraf II. Ensenyaments reglats. Curs 
acadèmic 2017-2018. 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica de la 
proposta de modificació de la tarifa de taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
Vist el que estableixen els articles 20 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLLRHL), aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 33.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, correspon al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació de les Ordenances. 
 
Vist l’article 12 k) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern 
la competència d’adoptar els acords de proposta en relació amb l’exercici de competències 
reservades al Ple i a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 
 
 

A C O R D S  
 
 
Primer.- INFORMAR I ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona la modificació de la tarifa 
de taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, segons Annex I que s’adjunta: 

 

Serveis i Activitats 

 

• II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2017-2018 

 

Segon.- DONAR trasllat a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona i a la Secretaria 
Acadèmica de l'Institut del Teatre de l’anterior acord als efectes de la seva tramitació. ” 
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9. Dictamen que proposa aprovar el procediment per a l’admissió als 
ensenyaments de Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre 
per al curs 2017-2018 i els criteris per a l’avaluació dels preinscrits als estudis 
de tècniques de les arts de l’espectacle. 

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo,  per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a la regulació de l’admissió de 
l’alumnat a l’ESTAE. 
 
 
 
Per al curs 2017-2018, l’ESTAE oferta 24 places en diferents especialitats, de 
conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de data 15 de març de 2017 que aprova 
els criteris i directrius per a l’elaboració del POA per al curs acadèmic 2017-18, el qual 
valida les ràtios aplicables als ensenyaments i  els recursos disponibles de què 
disposa l’Organisme per poder portar a terme la seva activitat docent. 
 
A conseqüència d’això, es considera necessari aprovar el procés d’admissió als 
ensenyaments, i els criteris per a l’avaluació dels preinscrits als estudis de tècniques 
de les arts de l’espectacle. 
 
Els alumnes que repeteixin curs tenen dret preferencial a l’ocupació d’aquestes 24 
places. Es reservaran 5 places per als aspirants estrangers, que en cas de no ser 
cobertes passaran a augmentar el nombre restant de places. 
 
En cas que el nombre d’inscrits per al curs 17/18 superi les places ofertades, 
l’admissió a l’escola es farà atenent a la valoració que efectuarà la Comissió 
d’Admissions sobre la idoneïtat del candidat en relació al perfil professional del títol. 
L’avaluació es farà segons allò que s’estableix al punt 3 de la convocatòria. 
 
Per poder realitzar la inscripció, és necessari tenir 18 anys i algun dels requisits 
acadèmics següents. 

 
Títol de Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats 
Cicle formatiu de grau mig + prova d’accés als cicles formatius de grau superior 
Títol de tècnic/a superior (CFGS) 
Títol de tècnic/a especialista (FP2) 
Qualsevol títol oficial superior  
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys 

 
El procés d’admissió consta de les fases següents: 

 

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

 

La Comissió d’Admissions per al curs 17/18 constarà d’un President, tres Vocals i un 
Secretari: 

President: Jordi Planas Vandrell 
Vocal: Aleix Soler Castañé 
Vocal: Jordi Massó Soler 
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Vocal: Ricard Horta Bernús 
Secretaria: Laura Gutiérrez Rodríguez 

 

Suplents: 
Fiorella Giudicessi Ureta 
Albert Castan Girona 
Luis Martinez Barrios 

 

Per dur a terme el procés d’admissió han d’assistir-hi un mínim de quatre membres de 
la Comissió d’Admissions. 

Calendari del procés d’admissió per al curs 17/18: 
 

Dimarts dia 4 de juliol del 2017 a les 12 hores es faran públiques les llistes provisionals 
d’admesos. 
 
El candidat podrà reclamar per escrit la revisió de la seva valoració fins a les 12 hores 
del dimecres dia 5 de juliol de 2017. Les revisions sol·licitades es faran dijous dia 6 de 
juliol de 10 a 12 hores. Divendres dia 7 de juliol de 2017 a les 12 hores es faran 
públiques les llistes definitives d’admesos. 
 

Inscripció al curs 
 

Les persones seleccionades hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria 
Acadèmica de l’ESTAE al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre. La 
matrícula es formalitzarà els dies 10, 11 i 12 de juliol del 2017. 

 
Convocatòria de setembre 

 
La inscripció es realitzarà a l’Institut del Teatre Centre Territorial del Vallès, Pl. Didó, 1, 
Terrassa, del 7 de juliol a l’1 de setembre de 2017 a les 12 hores ambdós inclosos. 
 

Calendari del procés d’admissió per al curs 17/18 (convocatòria de setembre): 
 

Dimarts dia 5 de setembre del 2017 a les 18 hores es faran públiques les llistes 
provisionals d’admesos. El candidat podrà reclamar per escrit la revisió de la seva 
valoració fins a les 18 hores de dimecres dia 6  de setembre de 2017. Les revisions 
sol·licitades es faran dijous dia 7 de setembre de 10 a 12 hores. Divendres dia 8 de 
setembre de 2017 a les 12 hores es faran públiques les llistes definitives d’admesos. 
 
 

Valoració final global  
 

Es composa per la suma dels punts obtinguts en totes les etapes multiplicats pel 
factors que s’expressen. Els candidats s’ordenaran per l’ordre de prelació resultant i 
tenint en compte en nombre màxim d’alumnes per especialitat. 
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Concepte ítem % 

Currículum acadèmic Nota mitjana de la formació requisit per a 
l’accés 

30 

Formació en l’àmbit de l’espectacle i les 
arts 

Altres formacions tècniques i científiques 

Altres formacions relacionades 

Altres formacions no relacionades 

Idiomes 10 

Currículum professional Experiència en Arts Escèniques 15 

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

5 

Carta de Motivació Carta de Motivació 10 

Entrevista personal Adequació al perfil professional del títol 20 

Comunicació Verbal 10 
 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) va ser creada per acord 
de la Junta de Govern de l'Organisme Autònom Institut del Teatre en data 15 de març de 1999 
per tal d’oferir una nova línia d’ensenyaments no reglats de formació inicial que tingués com a 
objectiu proporcionar els coneixements i les bases tecnològiques que ajudessin a avançar amb 
rigor i seguretat en les exigents tasques de les professions tècniques de les arts de l’espectacle 
en viu.  
 
Els ensenyaments que desplega l’ESTAE es realitzen en col·laboració amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) i la Fundació Politècnica de Catalunya, i es desenvolupen a 
l’empara de la disposició addicional 32 de la LOE (Llei Orgànica d’Educació) que preveu 
l’establiment de Cicles de Formació Professional de grau mitjà i grau superior relacionats amb 
les arts escèniques.   
 
Actualment l’ESTAE atorga diplomes equivalents a un cicle formatiu superior de formació 
professional en tres especialitats:  
 

• Tècniques de so 
• Luminotècnia 
• Maquinària escènica 

 
Aquestes especialitats s’ajusten de ple als perfils definits per l’INCUAL (Instituto Nacional de 
Cualificaciones Profesionales) i l’ICQP (Institut Català de Qualificacions Professionals).  
 
Els ensenyaments tenen una durada de dos anys acadèmics i ofereixen un ampli ventall de 
sortides laborals, totes elles relacionades amb l’activitat en viu davant el públic, com poden ser, 
música, teatre, dansa, òpera, cabaret, convencions d’empreses, campanyes publicitàries, 
mítings, fires, congressos, etc. 
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Per al curs 2017-2018, l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) 
oferta 24 places en diferents especialitats, de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre de data 15 de març de 2017 que aprova els criteris i directrius per a 
l’elaboració del POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) per al curs acadèmic 2017-18, de les 
Escoles  i Centres de l’Institut del Teatre, el qual valida les ràtios aplicables als ensenyaments i  
els recursos disponibles de què disposa l’Organisme per poder portar a terme la seva activitat 
docent. 
 
A conseqüència de tot això, es considera necessari aprovar el procés d’admissió als 
ensenyaments, i els criteris per a l’avaluació dels preinscrits als estudis de tècniques de les arts 
de l’espectacle. 
  
Vist el que estableix el decret 102/2010, de 3 d’agost, que regula l’autonomia dels centres 
educatius. 
 
Vist que l’Institut del Teatre com a Organisme Autònom gaudeix de l’autonomia per a la gestió 
dels seus respectius interessos i en l’àmbit de les seves competències. 
 
Vistes les Bases 69.2) i 71.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre 
per a l’exercici 2017, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de 
l’Organisme que no comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes 
a fiscalització prèvia. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR el procediment per a l’admissió als ensenyaments de les arts de 
l’espectacle per al curs 2017-18 que imparteix l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de 
l'Espectacle (ESTAE) de l’Institut del Teatre amb les condicions que tot seguit es detallen: 
 

“CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ A L’ENSENYAMENT DE 
TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE PER AL CURS 2017-2018 
 
 
Es convoca el procés d’admissió per al curs 2017-2018 als estudis de Tècniques de les 
Arts de l’Espectacle (ESTAE), de l’Institut del Teatre 
 

1.Places ofertades 

 
El nombre de places ofertades és de 24 segons allò establert al dictamen aprovat per la 
Junta de Govern de l’organisme autònom de l’Institut del Teatre, en data 15 de març de 
2017: Aprovació dels criteris i directrius per a l’elaboració del POA (Pla d’Ordenació 
Acadèmica) per al curs acadèmic 2017/2018 de les Escoles i Centres de l’Institut del 
Teatre.  
 
Els alumnes que repeteixin curs tenen dret preferencial a l’ocupació d’aquestes places. 
Es reservaran 5 places per als aspirants estrangers, que en cas de no ser cobertes 
passaran a augmentar el nombre restant de places. 
 
En cas que el nombre d’inscrits per al curs 17/18 superi les places ofertades, l’admissió 
a l’escola es farà atenent a la valoració que efectuarà la Comissió d’Admissions sobre 
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la idoneïtat del candidat en relació al perfil professional del títol. L’avaluació es farà 
segons allò que s’estableix al punt 3 de la present convocatòria. 
 

2.Inscripció 

 
La inscripció, es realitzarà a l’Institut del Teatre Centre del Vallès, Pl. Didó, 1, Terrassa, 
del 20 d’abril al 23 de juny de 2017 -ambdós inclosos-. 
 
Per poder realitzar la inscripció, és necessari tenir 18 anys i algun dels requisits 
acadèmics següents. 
 

Títol de Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats 
Cicle formatiu de grau mig + prova d’accés als cicles formatius de grau 

superior 
Títol de tècnic/a superior (CFGS) 
Títol de tècnic/a especialista (FP2) 
Qualsevol títol oficial superior  
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys 

 
No obstant això, podran inscriure’s a l’escola els aspirants que no tinguin els requisits 
acadèmics i que acreditin experiència laboral relacionada amb les competències 
professionals d’aquests estudis. La inscripció està condicionada a la valoració individual 
del seu CV professional.   
 
Els candidats estrangers hauran d’acreditar formacions reglades de nivell equivalent a 
l’espanyol segons la “Classificació Internacional Normalitzada d’Educació” (CINE) 
vigent. 
 
Les persones que vulguin inscriure’s a l’ESTAE hauran d’adjuntar a la sol·licitud la 
documentació següent: 
 

Imprès d’inscripció (veure annex I) 
Fotocòpia DNI      
Fotocòpia del certificat d’estudis de Batxillerat, CFGS, estudis equivalents o 

certificat de superació de les proves d’accés a CFGS o de la prova 
d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. 

Currículum Vitae amb fotografia 
Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si n’és el cas. 
Carta de motivació (breu exposició dels motius pels quals vols fer aquests 

estudis) Màxim 300 paraules. 
 

3.Procés d’admissió  

 
L’objectiu del procés d’admissió, que es durà a terme en el cas que el nombre d’inscrit 
superi al de places ofertades, és establir l’ordre de prelació per determinar els 
candidats admesos.  
 
Si el nombre d’inscrits no supera el nombre de places ofertades es consideraran 
admesos tots els candidats que compleixin els requisits especificats al punt dos de la 
present convocatòria.  
 

3.1.Fases del procés d’admissió: 

 
El procés d’admissió consta de les fases següents: 
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Avaluació del currículum formatiu 
Avaluació del currículum professional 
Avaluació de la carta de motivació 
Entrevista personal 

 
Els criteris de valoració per a l’obtenció de l’ordre de prelació dels candidats són 
els que s’especifiquen a l’Annex II d’aquesta convocatòria. 
 
En cas d’empat a les puntuacions entre dos o més candidats, l’ordre s’establirà 
en el mateix ordre de la data i hora del registre de la inscripció al procés 
d’admissió. 

 

3.2.Composició de la Comissió d’Admissions per al curs 17/18. 

 
La Comissió d’Admissions constarà d’un President, tres Vocals i un Secretari: 

 
President: Jordi Planas Vandrell 
Vocal: Aleix Soler Castañé 
Vocal: Jordi Massó Soler 
Vocal: Ricard Horta Bernús 
Secretaria: Laura Gutiérrez Rodríguez 

 
Suplents: 

 
Fiorella Giudicessi Ureta 
Albert Castan Girona 
Luis Martinez Barrios 

 
Per dur a terme el procés d’admissió han d’assistir-hi un mínim de quatre 
membres de la Comissió d’Admissions. 

 

3.3.Publicació de resultats del procés d’admissió  i reclamacions. 

 
Un cop finalitzat el procés d’admissió, l’òrgan de selecció farà pública l’acta amb 
la relació provisional d’admesos al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre, (Plaça 
Margarida Xirgu, s/n de Barcelona), al de la seu del centre del Vallès de l’institut 
del Teatre (Plaça Didó 1, Terrassa) i al web (www.institutdelteatre.cat). 
 
En l‘esmentada acta l’òrgan seleccionador farà pública la llista de candidats que 
havent superat el procés no han resultat admesos. Aquests aspirants formen part 
d’una llista de suplències per cobrir possibles substitucions derivades de 
qualsevol incidència. La llista de suplències es farà atenent a l’ordre de puntuació 
obtingut pels candidats emprant els criteris establerts al document Annex II. 
 
El candidat podrà presentar reclamació, per escrit, de la llista provisional 
d’admesos en un termini d’un dia hàbil a partir de l’endemà de la seva publicació.  
Aquesta reclamació es presentarà  al registre del Centre del Vallès de l’Institut 
del Teatre (Plaça Didó, 1, 08221 Terrassa) en horari de 10h a 14h (dies 
laborables). 
 
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà 
d’interposar recurs d’alçada davant la Presidència de la Diputació de Barcelona, 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
  
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri 
oportú, en defensa dels seus interessos. 
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Per tal de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels/de les 
candidats/-es 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 candidat als 
efectes de conèixer els resultats.  

 

3.4.Calendari del procés d’admissió per al curs 17/18: 

 
Dimarts dia 4 de juliol del 2017 a les 12 hores es faran públiques les llistes 
provisionals d’admesos. 
 
El candidat podrà reclamar per escrit la revisió de la seva valoració fins a les 12 
hores del dimecres dia 5 de juliol de 2017. 
 
Les revisions sol·licitades es faran dijous dia 6 de juliol de 10 a 12 hores. 
 
El divendres dia 7 de juliol de 2017 a les 12 hores es faran públiques les llistes 
definitives d’admesos. 
 

4.Inscripció al curs 

 
Les persones seleccionades hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria 
Acadèmica de l’ESTAE al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre. 
 
La matrícula es formalitzarà els dies 10, 11 i 12 de juliol del 2017. 
 
El fet de no formalitzar la matrícula en el període indicat comportarà la renúncia a la 
plaça. 
 

5.Publicació de la convocatòria 

 
Aquesta convocatòria s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre l’endemà de 
la seva publicació. 
 

6.Convocatòria de setembre 

 
En cas que un cop efectuat el procés d’admissió hagin resultat places vacants per al 
primer curs dels estudis “Tècniques de les Arts de l’Espectacle”, podrà iniciar-se un 
segon procés o “convocatòria de setembre” que s’ajustarà a tot allò establert en els 
punts anteriors i que s’efectuarà segons el calendari següent: 

6.1.Inscripció 

 
La inscripció es realitzarà a l’Institut del Teatre Centre Territorial del Vallès, Pl. 
Didó, 1, Terrassa, del 7 de juliol a l’1 de setembre de 2017 a les 12 hores 
ambdós inclosos. 
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6.2.Calendari del procés d’admissió per al curs 17/18 (convocatòria de 
setembre): 

 
Dimarts dia 5 de setembre del 2017 a les 18 hores es faran públiques les llistes 
provisionals d’admesos. 
 
El candidat podrà reclamar per escrit la revisió de la seva valoració fins a les 18 
hores de dimecres dia 6  de setembre de 2017. 
 
Les revisions sol·licitades es faran dijous dia 7 de setembre de 10 a 12 hores. 
 
El divendres dia 8 de setembre de 2017 a les 12 hores es faran públiques les 
llistes definitives d’admesos. 
 

6.3.Inscripció al curs 

 
Les persones seleccionades hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria 
Acadèmica de l’ESTAE al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre. 
 
La matrícula es formalitzarà el dia 8 de setembre de 2017. 
 
El fet de no formalitzar la matrícula en el període indicat comportarà la renúncia a 
la plaça. 

 

7. Estudiants estrangers 

 
Els estudiants estrangers han de poder acreditar l’admissió al centre amb molta 
l’antelació a efectes de tramitar les sol·licituds d’ajuts en els seus països d’origen i els 
visats d’estudiant a Espanya entre d’altres documentacions. Sovint, les sol·licituds 
d’admissió a l’escola es produeixen amb un o dos anys d’anticipació. En aquests casos, 
la Comissió d’Admissions podrà -a efectes de tràmits administratius en el seu país 
d’origen- certificar l’admissió provisional de l’estudiant. L’admissió serà a càrrec de les 
places reservades per a estrangers del curs corresponent. 

 
 
Segon.-  APROVAR els criteris per a l’avaluació dels preinscrits als estudis de tècniques de les 
arts de l’espectacle que tot seguit es detallen: 
 

“CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ DELS PREINSCRITS ALS ESTUDIS DE 
TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE. 
 
En cas que el nombre de preinscrits per al curs 17/18 superi les places ofertades, 
l’admissió a l’escola es farà atenent a la valoració que efectuarà  la Comissió 
d’Admissions sobre la idoneïtat del candidat en relació al perfil professional del títol. 
L’avaluació es farà a partir de la documentació presentada i del resultat de l‘entrevista 
personal. 
 
Documentació del candidat per a la inscripció:  
 

• Imprès de preinscripció 
• Fotocòpia DNI      
• Fotocòpia del certificat d’estudis de Batxillerat, CFGS, estudis equivalents o 

certificat de superació de les proves d’accés a CFGS o de la prova d’accés a la 
universitat per a majors de 25 anys. 

• Currículum Vitae amb fotografia 
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• Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si n’és el cas. 
• Carta de motivació (breu exposició dels motius pels quals vols fer aquests 

estudis) Màxim 300 paraules. 
 
La Comissió d’Admissions està composada pel Director de l’ESTAE, Coordinadors 
d’especialitat, Coordinador d’estudis de l’UPC  i Secretari Acadèmic. 
 
Els criteris i barems per a establir l’ordre de prelació del candidats seran: 
 

Avaluació del currículum formatiu: 
 
Només es valoraran les titulacions i cursos dels què s’acrediti certificació i hi consti el 
nombre d’hores. 

 

Nota mitjana de la formació requisit per a l’accés  

 

Qualificació Punts 

Aprovat 10 

Notable 20 

Excel·lent 30 

 

Formació en l’àmbit de l’espectacle i les arts: 

 
Titulacions i cursos amb certificació oficial i que es puguin relacionar amb les 
àrees següents: 
 
- Cultura de l’espectacle (Història, música, dansa, teatre,...) 
- Tècniques i processos aplicats a l’espectacle 
 
 

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  1  

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 10 

Cicle Superior FP (o equivalent) 20 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 40 

  

 Altres formacions tècniques i científiques: 

 
Formació en matèries que formen la base de coneixements científics en què es 
fonamenten les assignatures tècniques dels estudis de Tècniques de les arts 
de l’espectacle (electricitat, mecànica, electrònica, dibuix tècnic...) 
 

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  1  

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 10 

Cicle Superior FP (o equivalent) 20 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 40 
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Altres formacions relacionades: 

 
Formació en matèries diverses que complementen les del perfil professional del 
títol  (Cursos de Gestió, Prevenció de riscos laborals, ofimàtica, TIC...) 

 

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  1  

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 10 

Cicle Superior FP (o equivalent) 20 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 40 

 

Altres formacions no relacionades: 

 
Formacions no incloses en els apartats anteriors 

 

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  1  

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 10 

Cicle Superior FP (o equivalent) 20 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 40 

 

Idiomes: 

Cursos d’idiomes (altres no cooficials de l’estat) 
  
 

Nivell Punts 

Bàsic 5  

Intermedi 10  

Superior 20  

 

Avaluació del Currículum Professional 
 

Experiència en Arts Escèniques  

 
Es valorarà l’experiència en arts escèniques (teatre, música, dansa, ...) i els 
esdeveniments, tant a l’àmbit  professional com a l’amateur  
 

Activitat Professional punts 

Per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores /set. 2 

Per mes treballat per contractes de 21 a 35 hores/set. 4 

Per cada programa aportat 6 
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Activitat Amateur punts 

Per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores /set. 1 

Per mes treballat per contractes de 21 a 35 hores/set. 2 

Per cada programa aportat 3 

 

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

 
Es valorarà la participació assídua a activitats professionals, de lleure i 
voluntariat  

 

Activitat  punts 

Activitats relacionades amb les arts (excloses les arts escèniques) i 
el patrimoni cultural. 

10 

Activitats de caire social 10 

Activitats esportives 10 

 

 Avaluació de la carta de motivació 
 

Es valoraran els ítems: 
 

Ítem 
Excel·lent 
(5 Punts) 

Bo 
(4 Punts) 

Insuficient 
(2 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Pertinència dels 
elements de 
justificació 

Expressen alta 
motivació i 

profund 
coneixement de 
l’entorn de les 

arts escèniques 

Expressen 
motivació i 

relatiu 
coneixement de 
l’entorn de les 

arts escèniques 

Expressen 
escassa 

motivació i 
relatiu 

coneixement 
de l’entorn de 

les arts 
escèniques 

No aporten 
informacions 

que justifiquen 
l’interès 

personal. No 
tenen relació 

amb les AAEE 

Organització de 
les idees 

Expressa les 
idees amb 

evident 
coherència  i 

lògica  
Exposició 

estructurada 

Expressa les 
idees 

adequadament 

Expressa les 
idees de 
manera 

confosa i poc 
estructurada 

Confós, 
mancat de 
lògica 

Expressió formal Rica, amb 
incursions a 

l’argot 
professional 

d’AAEE 

Normal. 
Correcta en 
l’expressió 

Excessiva-
ment 

col·loquial 

Inapropiat per 
a l’expressió 

en el context i 
finalitat 

Presentació Molt bona Bona Alguna  errada 
en format o 
estructura 

Format 
inadequat a 
les finalitats 
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  Entrevista personal 
 
L’entrevista personal s’orientarà a complementar les informacions acadèmiques 
i professionals aportades pel candidat i a relacionar-les en el seu conjunt amb 
les següents competències clau del perfil professional del títol. 
 

Adequació al perfil professional del títol 

 

Ítem 
Excel·lent 
(5 Punts) 

Bo 
(4 Punts) 

Insuficient 
(2 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

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

Expressa 
il·lusió i 

coneixement 
del context 

professional de 
les AAEE 

Mostra interès 
però 

desconeix el 
context 

Mostra 
interès però 

no pensa 
més enllà 

No mostra 
interès. Les 

AAEE no són la 
seva primera 

opció  

Autonomia/ 
Iniciativa  

Ha 
desenvolupat i 
liderat activitats 
o projectes en 
l’àmbit creatiu, 
o social o de 

l’emprenedoria 
Demostra tenir 

criteri propi i 
capacitat 

d’autocrítica 
 

Demostra 
tenir criteri 

propi i 
capacitat 

d’autocrítica 
Ha participat 
en projectes  

 

En el seu 
CV no 

destaca la 
participació 
o impuls de 
projectes 
personals 

Mancança 
manifesta de 

criteri propi. No 
expressa haver 
desenvolupat 
cap projecte 

personal 

Capacitat de 
treball en equip 

Expressa bon 
equilibri entre 

activitats 
acadèmiques i 

les de 
participació i 

treball en equip 
del CV 

Ha liderat 
equips 

Expressa bon 
equilibri entre 

activitats 
acadèmiques i 

les de 
participació i 

treball en 
equip 

Dificultats 
en justificar  
els valors de 

l’equip en 
les activitats 
que declara 

No expressa ni 
justifica la 

necessitat de 
treballen equip. 

No justifica 
l’absència 

d’altres  
activitats en el 

seu CV 

Maduresa  Segur de si 
mateix 

Confiança en la 
seva capacitat 
de superar el 

estudis. Coneix 
les seves 

mancances 

Segur de si 
mateix 

Confiança en 
la seva 

capacitat de 
superar el 
estudis.  

Insegur. 
Relaciona 

amb 
dificultat les 

seves 
mancances 

amb el 
procés 

formatiu que 
vol enfrontar 

Molt insegur. 
No relaciona 

adequadament 
les seves 

mancances amb 
el procés 

formatiu que vol 
enfrontar 

 
 

Gestió de 
l’estrès durant 
l’entrevista 

Tranquil·litat. 
Domini de sí 

mateix 

No mostra 
especial 

intranquil·litat. 
Senyals 

Senyals 
inequívocs 
d’inquietud 

amb 

L’excés de 
nerviosisme 
interfereix 

negativament 
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d’inquietud que 
no 

interfereixen 
en  l’entrevista 

dificultats 
d’autocontrol 

en l’entrevista 

 

Comunicació Verbal 

 

Ítem 
Excel·lent 
(5 Punts) 

Bo 
(4 Punts) 

Insuficient 
(2 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Facilitat 
d’expressió 

Manté el 
discurs i  

alimenta el 
diàleg amb 

l’entrevistador 

Manté el discurs Expressió 
vacil·lant 

Pauses no 
justificades  

No invita a 
mantenir el 

diàleg. 
Interrupcions 

Claredat en 
l’articulació 
de les idees  

Expressa les 
idees amb 

evident 
coherència  i 

lògica  

Expressa les 
idees 

adequadament 

Expressa les 
idees de 

manera un tant 
confosa 

Confós, mancat 
de lògica 

Capacitat 
de síntesi  

Respostes 
clares, 

concises i 
informatives 

Respostes 
clares i 

informatives 

Les respostes 
s’estenen per 

altres aspectes 
annexes no 
rellevants 

Les respostes 
divaguen i no 

es corresponen 
a les preguntes 

formulades 

Escolta 
activa 

Escolta amb 
atenció i sense 

interrompre. 
Fa signes 

d’haver entès 

Escolta amb 
atenció i sense 

interrompre 
 

Escolta amb 
atenció, 

interromp a 
l’entrevistador 

No mostra 
atenció a 

l’entrevistador, 
interromp a 

l’entrevistador 

Vocabulari Ric, amb 
incursions a 

l’argot 
professional 

d’AAEE 

Normal Excessivament 
col·loquial 

Inapropiat per a 
l’expressió en 

el context 
acadèmic 

 

Valoració final 
 
Composta per la suma dels punts obtinguts en totes les etapes multiplicats pel factors 
que s’expressen. 
 
Els candidats s’ordenaran per l’ordre de prelació resultant i tenint en compte en nombre 
màxim d’alumnes per especialitat. 
 
 

Concepte ítem % 

Currículum acadèmic Nota mitjana de la formació requisit per a 
l’accés 

30 

Formació en l’àmbit de l’espectacle i les arts 

Altres formacions tècniques i científiques 

Altres formacions relacionades 
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Altres formacions no relacionades 

Idiomes 10 

Currículum professional Experiència en Arts Escèniques 15 

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

5 

Carta de Motivació Carta de Motivació 10 

Entrevista personal Adequació al perfil professional del títol 20 

Comunicació Verbal 10 

 
 
Tercer.- APROVAR la Comissió d’admissió que tindrà la següent composició: 
 

• El Director de l’ESTAE o persona en qui delegui en condició de President de la 
Comissió. 

• El Cap d’estudis o persona en qui delegui 
• El Cap d’Especialitat de maquinària escènica o persona en qui delegui 
• Un representant de la Universitat Politècnica de Catalunya 

 
La Secretària de la Comissió serà la persona que ocupi el lloc de Secretària Acadèmica de 
l’ESTAE o persona en qui delegui. 

 
 

Quart.- APROVAR el model de sol·licitud normalitzada per a la inscripció al procés d’admissió 
a l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle del curs 2017-2018 que s’adjunta 
a l’annex I d’aquest dictamen.  
 
 
Cinquè.- DONAR DIFUSIÓ de la documentació referida als punts anteriors a  la web i al tauler 
d’anuncis de l'Institut del Teatre de la Plaça Margarida Xirgu s/n de Barcelona i de la Plaça 
didó, 1 de Terrassa. 
 
 
Sisè.- FACULTAR la Directora General de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes 
necessaris per fer efectius els acords anteriors. 
 
 
 
 
10.Dictamen que proposa aprovar l’autorització per a la realització d’un Curs de 

formació continuada per a tècnics de teatres municipals “Estructures i 
resistència de materials (Rigging II)” sol·licitat per l’Oficina de Difusió 
Artística de la Diputació de Barcelona.  

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’oferta d’un curs de formació 
específica. 
 
 
L'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona (ODA) és un servei 
especialitzat que dóna suport a les polítiques locals de difusió i promoció de les arts 
escèniques, la música, la dansa i les arts visuals i promou projectes de cooperació 
amb els ajuntaments per a la difusió de les arts als municipis. 
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Els objectius de l’ODA són: 
 
• Impulsar circuits de difusió artística (exposicions, espectacles, concerts, etc.) per a 

les programacions municipals. 
• Prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de teatre, música, dansa i 

d'arts visuals que porten a terme els ajuntaments. 
• Crear i formar nous públics per al teatre, la música, la dansa i les arts visuals. 
• Oferir un conjunt de serveis (informació sobre l'oferta artística, assessoraments 

tècnics, elaboració d'estudis de públics, propostes de formació, etc.) adreçats als 
responsables de la difusió, la creació i la producció artística municipals. 

 
Per assolir els seus objectius l’ODA ha desenvolupat programes i accions concretes, i 
entre elles, ha proposat la realització d’un curs adreçat a professionals en actiu dels 
teatres municipals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona denominat 
“Estructures i resistència de materials (Rigging II)”. En aquest sentit, l’ODA ha sol·licitat 
a l’ESTAE el disseny i organització de l’esmentat curs a la vista del seu coneixement i 
experiència.  
 
L’Institut del Teatre, per la seva banda, ha accedit a dita petició justificant aquesta 
col·laboració en el sentit següent: 
 

f) S’inclou dins el marc de les activitats de formació continuada pròpies de la 
Formació adreçada a professionals en actiu que imparteix l’ESTAE. 

g) L’activitat permet la participació de l’Institut del Teatre en en el marc de servei 
als municipis que presta la pròpia Diputació de Barcelona. 

h) L’ODA és una bona via d’accés per fer arribar al sector professional (Teatres i 
espais escènics municipals de la província de Barcelona) les activitats 
formatives de l’ESTAE. 

i) Reforça el posicionament de l’Institut del Teatre com a centre de referència pel 
que fa a les tècniques de les arts de l’espectacle i com a proveïdor d’aquests 
tipus de formacions. 

j) Finalment, el curs l’organitza la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació 
de Barcelona amb la col·laboració de l’ODA, i atès que l’Institut del Teatre és 
un Organisme depenent de la mateixa Corporació, procedeix la col·laboració. 

 
El Curs de “Estructures i resistència de materials (Rigging II)” tindrà lloc de l’11 al 25 
de maig de 2017 a les instal·lacions de l’ESTAE (seu del Centre Territorial del Vallès) i 
tindrà una càrrega lectiva de 35 hores. 
 
La valoració econòmica total del curs estableix una despesa de 2.254,23 € 
desglossada en els conceptes següents: 
 

• Retribucions dels docents� 2.054,48€ 
• Documentació, fungibles i imprevistos� 199,75€ 

 
La lectivitat d’aquest curs està assignada a dos docents de l’Institut del Teatre. D’una 
banda, a un professor la dedicació del qual resta compresa en les hores assignades 
en el POA del curs 2016-17, i per tant la seva participació en el curs no generarà hores 
a compensar o a retribuir de forma extraordinària. I, de l’altra, a un professor la 
dedicació del qual no resta compresa en el POA del curs 2016-17 i, per tant, les seves 
retribucions es percebran d’acord amb la “Instrucció per a la regulació de les activitats 
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docents no reglades de l’Institut del Teatre” aprovat per acord de la Junta de Govern 
de l’Institut del Teatre en data 20 de juliol de 2016. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona (ODA) és un servei especialitzat que 
dóna suport a les polítiques locals de difusió i promoció de les arts escèniques, la música, la 
dansa i les arts visuals i promou projectes de cooperació amb els ajuntaments per a la difusió 
de les arts als municipis. 
 
Els objectius de l’ODA són: 
 
• Impulsar circuits de difusió artística (exposicions, espectacles, concerts, etc.) per a les 

programacions municipals. 
• Prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de teatre, música, dansa i d'arts 

visuals que porten a terme els ajuntaments. 
• Crear i formar nous públics per al teatre, la música, la dansa i les arts visuals. 
• Oferir un conjunt de serveis (informació sobre l'oferta artística, assessoraments tècnics, 

elaboració d'estudis de públics, propostes de formació, etc.) adreçats als responsables de la 
difusió, la creació i la producció artística municipals. 

 
D’altra banda, l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de 
Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat 
d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, 
d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats 
l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de 
cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió 
de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació 
en la divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme 
per part d’altres administracions. 
 
Actualment, l’Institut del Teatre disposa, entre d’altres, de l’Escola Superior de Tècniques de 
l’Espectacle (ESTAE) que imparteix formació inicial en col•laboració amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya, mitjançant la Fundació Politècnica de Catalunya i que té com a 
finalitat el foment i la promoció de les activitats de formació permanent dels professionals de les 
empreses, i dels sectors econòmics i socials.  
 
Per assolir els seus objectius l’ODA ha desenvolupat programes i accions concretes, i entre 
elles, ha proposat la realització d’un curs adreçat a professionals en actiu dels teatres 
municipals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona denominat “Estructures i 
resistència de materials (Rigging II)”. En aquest sentit, l’ODA ha sol·licitat a l’ESTAE el disseny i 
organització de l’esmentat curs a la vista del seu coneixement i experiència.  
 
Els objectius d’aprenentatge i continguts del curs referenciat resten recollits a l’annex I del 
present dictamen.  La programació del curs s’adjunta com a annex II. 
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L’Institut del Teatre, per la seva banda, ha accedit a dita petició justificant aquesta col·laboració 
en el sentit següent: 
 

k) S’inclou dins el marc de les activitats de formació continuada pròpies de la Formació 
adreçada a professionals en actiu que imparteix l’ESTAE. 

l) L’activitat permet la participació de l’Institut del Teatre en en el marc de servei als 
municipis que presta la pròpia Diputació de Barcelona. 

m) L’ODA és una bona via d’accés per fer arribar al sector professional (Teatres i espais 
escènics municipals de la província de Barcelona) les activitats formatives de l’ESTAE. 

n) Reforça el posicionament de l’Institut del Teatre com a centre de referència pel que fa a 
les tècniques de les arts de l’espectacle i com a proveïdor d’aquests tipus de 
formacions. 

o) Finalment, el curs l’organitza la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració de l’ODA, i atès que l’Institut del Teatre és un 
Organisme depenent de la mateixa Corporació, procedeix la col·laboració. 

 
El Curs de “Estructures i resistència de materials (Rigging II)” tindrà lloc de l’11 al 25 de maig 
de 2017 a les instal·lacions de l’ESTAE (seu del Centre Territorial del Vallès) i tindrà una 
càrrega lectiva de 35 hores. 
 
La valoració econòmica total del curs ascendeix a la quantitat total de 2.254,23€ desglossada 
en els conceptes següents: 
 

• Retribucions dels docents� 2.054,48€ 
• Documentació, fungibles i imprevistos� 199,75€ 

 
La lectivitat d’aquest curs està assignada a dos docents de l’Institut del Teatre. D’una banda, a 
un professor la dedicació del qual resta compresa en les hores assignades en el Pla 
d’Ordenació Acadèmica (POA) del curs 2016-17, i per tant la seva participació en el curs no 
generarà hores a compensar o a retribuir de forma extraordinària. I, de l’altra, a un professor la 
dedicació del qual no resta compresa en el POA  del curs 2016-17 i, per tant, les seves 
retribucions es percebran d’acord amb la “Instrucció per a la regulació de les activitats docents 
no reglades de l’Institut del Teatre” aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre en data 20 de juliol de 2016 (núm. registre 121/2016).  
 
Cal remarcar que aquesta activitat no interfereix, en el cas dels docents de l’Institut del Teatre 
que hi participen, en la lectivitat assignada en el Pla d’Ordenació Acadèmica del curs 2016-17. 
 
Vist el que disposa l’article 12 h) relatiu a la competència de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre sobre l’aprovació de l’ordenació acadèmica anual.  
 
Per tot això, i a proposta del Gerent i  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 
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ACORDS  
 
 
Primer.- AUTORITZAR la realització del curs de formació continuada per a tècnics de teatres 
municipals “Estructures i resistència de materials (Rigging II)” sol•licitat per l’Oficina de Difusió 
Artística de la Diputació de Barcelona i que tindrà lloc a l’Escola Superior de Tècniques de les 
Arts de l’Espectacle (ESTAE) de l’11 al 25 de maig de 2017. 
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa màxima de DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE 
EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (2.254,23€) que anirà amb càrrec al vigent pressupost 
de l’Institut del Teatre d’acord amb el desglossament següent: 
 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Docents Institut del Teatre 15100/99600 2.054,48 € 

Documentació, fungibles i 
imprevistos 

221.17/99140 199,75 € 

 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Oficina de Difusió Artística  (ODA) de la Diputació de 
Barcelona per al seu coneixement i efectes.” 
 
 
 
 
11. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del “Seminari 

Teatre de l’Oprimit d’Augusto Boal” com a títol propi de l’Institut del Teatre 
per al curs acadèmic 2016-17. 

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’oferta d’un seminari de formació 
específica. 
 
 
 
La Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre ha proposat realitzar del 3 al 7 de 
juliol de 2017, un curs denominat “Seminari: El Teatre de l’Oprimit”. El Seminari 
s’adreça a tots aquells professionals interessats en poder utilitzar el teatre com a eina 
per afrontar els conflictes. Es tracta d’un mètode que pot aportar grans beneficis en els 
camps de la salut, el treball comunitari i l'educació. 
 
El  “Seminari: El Teatre de l’Oprimit” s’autofinançarà, atès que les despeses directes i 
indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels ingressos 
de les matrícules, i que la realització de l’esmentat seminari quedarà condicionada a 
l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de 2.400,00 €, 
que permetran la cobertura total de la despesa generada per l’activitat.  
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Concepte Import 

Docència  1.800,00€ 

Material fungible 200,00€ 

 
 
Tant la coordinació, com la preparació i la direcció, així com com la docència del 
seminari comportaran la contractació externa d’un professional, i, per tant, l’Institut del 
Teatre es farà càrrec dels honoraris del docent. 
 
El preu públic està fixat en 240,00 €  en concepte de matrícula. 
 
 
 
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. 
 
La Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre ha proposat realitzar a la finalització del curs 
acadèmic 2016-17, en concret, del 3 al 7 de juliol de 2017,  un curs denominat “Seminari: El 
Teatre de l’Oprimit”, tot d’acord amb el programa que s’adjunta a l’annex I. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II del qual es desprèn que el  “Seminari: El Teatre 
de l’Oprimit” s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta 
activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització de 
l’esmentat seminari quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a 
mínim, d’uns ingressos de DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (2.400,00€) que permetran la 
cobertura total de la despesa generada per l’activitat.  
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-
financera, que s’adjunta com a annex III, i que proposa un preu públic de DOS-CENTS 
QUARANTA EUROS (240,00€) en concepte de matrícula del  “Seminari: El Teatre de l’Oprimit” 
 
Vist que, tant la coordinació, com la preparació i la direcció, així com com la docència del 
seminari comportaran la contractació externa d’un professional, i, per tant, l’Institut del Teatre 
es farà càrrec dels honoraris del docent. 
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLLRHL), aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran 
establir preus públics per la prestació de serveis o per realització d’activitats de la competència 
de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 
20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir 
als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec 
d’aquests organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, 
aquest article que els organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin 
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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, la proposta de la seva 
aprovació a l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona, 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 de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 
 

ACORDS 
 

 
Primer.-  APROVAR el “Seminari: El Teatre de l’Oprimit” per al curs 2016-2017, d’acord amb el 
programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de DOS MIL QUATRE-
CENTS EUROS (2.400,00€). 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en DOS-CENTS QUARANTA EUROS (240,00€)  en 
concepte de matrícula del “Seminari: El Teatre de l’Oprimit”, de conformitat amb la memòria 
econòmico-financera que s’adjunta com a annex III, el qual no inclou l’assegurança escolar. 
 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del  “Seminari: El 
Teatre de l’Oprimit” a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en 
concepte de matrícules que sumin un import de DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS 
(2.400,00€). 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat seminari fins a un 
màxim de DOS MIL EUROS (2.000,00€) que anirà a càrrec del vigent pressupost de l’Institut 
del Teatre i desglossada en els conceptes següents: 
 

Concepte Aplicació 

pressupostaria 

Import 

Docència  99003/22618 1.800,00€ 

Material fungible 99003/22117    200,00€ 

 
 
Cinquè- ESTABLIR que  l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del  “Seminari: El 
Teatre de l’Oprimit” serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 34200/99003 del vigent 
pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Directora General i a la Gerència de l’Institut del Teatre per al 
desenvolupament de les actuacions requerides per a la implementació del  “Seminari: El Teatre 
de l’Oprimit”. 
 
Setè.- DONAR trasllat a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del 
preu públic referenciat en la present resolució. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del “Seminari: El Teatre de l’Oprimit” que s’aprova en 
la present resolució mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler d’edictes de 
l’Institut del Teatre.” 
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12. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del curs “Postgrau 

de les Arts Escèniques i Educació” per al curs 2017-2018 de l’Institut del 
Teatre. 

 
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació d’una oferta d’estudis 
de postgrau. 
 
 
 

L’Institut del Teatre presenta per al curs 2017-2018 el Postgrau d’Arts Escèniques i 
Educació, adreçat a llicenciats, graduats i professionals dels àmbits de les ciències de 
l’educació i de les arts escèniques. Aquest postgrau ofereix eines i recursos 
pedagògics vinculats a les arts escèniques. Es dota l’alumnat de coneixements teòrics 
i pràctics per poder integrar i sistematitzar aquests instruments i adquirir competències 
per poder aplicar-los en qualsevol moment.  

El curs de postgrau integra dos itineraris: el “Postgrau en Teatre i Educació” i el 
“Postgrau en Moviment i Educació” d’edicions anteriors, i cadascun d’ells està 
estructurat en mòduls i blocs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 47.520,00 €, amb una previsió estimada mínima de 
36 alumnes, per donar cobertura al conjunt de costos del mateix. 

La proposta de preu públic de la matrícula es fixa en 1.320,00 €, i s’ofereix la 
possiblitat de la matriculació d’alumnes en la modalitat de mòduls independents, fixant 
el preu per crèdit en 70,00 €. 

La docència per a la impartició del curs a l’edició 2017-2018 serà impartida, d’una 
banda, per professorat de l’Institut del Teatre i, per tant, les seves dedicacions 
valorades en 9.370,90 €, restaran contemplades al POA del curs 2017-18, l’aprovació 
del qual és prevista per al mes de juny d’enguany, i d’altra banda, serà impartida 
mitjançant col.laboracions de docents de professorat extern a l’Institut del Teatre, la 
qual cosa comportarà una contractació addicional per import de 21.881,60 €. 

 
El curs de postgrau en la seva totalitat té un cost total de 47.369,58 €: 
 

 

Concepte Import 
€ 

Honoraris docents interns 9.370,90 
Col·laboracions docents 21.881,60 
Dietes i desplaçaments 6.932,15 
Altres 1.290,00 

Total despeses 39.474,65 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària 
per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de 
difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, 
mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les 
seves sales teatrals. 
 
L’Institut del Teatre presenta per al curs 2017-2018 el Postgrau d’Arts Escèniques i Educació, 
adreçat a llicenciats, graduats i professionals dels àmbits de les ciències de l’educació i de les 
arts escèniques. Aquest postgrau ofereix eines i recursos pedagògics vinculats a les arts 
escèniques. Es dota l’alumnat de coneixements teòrics i pràctics per poder integrar i 
sistematitzar aquests instruments i adquirir competències per poder aplicar-los en qualsevol 
moment. El curs de postgrau integra dos itineraris: el “Postgrau en Teatre i Educació” i el 
“Postgrau en Moviment i Educació” d’edicions anteriors, i cadascun d’ells està estructurat en 
mòduls i blocs. El contingut del curs de postgrau figura definit a l’annex I del present dictamen. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, 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 
QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS VINT EUROS (47.520,00€), amb una previsió estimada 
mínima de 36 alumnes, per donar cobertura al conjunt de costos del mateix. 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, així 
com la proposta de preu públic de MIL TRES-CENTS VINT EUROS (1.320,00€) que ha de regir 
l’esmentat curs, s’ofereix la possiblitat de la matriculació d’alumnes en la modalitat de mòduls 
independents, fixant el preu per crèdit en SETANTA EUROS (70,00€), i que s’adjunta com a 
annex III a aquest dictamen. 
 
Vist que la docència per a la impartició del curs “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” 
per al curs 2017-2018 serà impartida, d’una banda, per professorat de l’Institut del Teatre i, per 
tant, les seves dedicacions valorades en 9.370,90€, restaran contemplades al Pla d’Ordenació 
Acadèmica (POA) del curs 2017-18, l’aprovació del qual és prevista per al mes de juny 
d’enguany,  i d’altra banda, serà impartida mitjançant col.laboracions de docents externs a 
l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà una contractació addicional per import de 
21.881,60€.  
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLLRHL), aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran 
establir preus públics per la prestació de serveis o per la realització d’activitats de la 
competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica 
l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir 
als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec 
d’aquests organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, 
aquest article que els organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin 
una còpia de la proposta i de l’estat econòmic del qual es desprengui que els preus públics 
cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre, que assigna a la Junta de Govern 
la competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de 
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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 de la Directora General i 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 curs “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” per al curs 2017-
2018, d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I d’aquest dictamen. El curs 
de postgrau en la seva totalitat té un cost total de QUARANTA-SET MIL TRES-CENTS 
SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (47.369,58€). 
  
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en MIL TRES-CENTS VINT EUROS (1.320,00€) del 
curs “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” per al curs 2017-2018, considerant que el 
curs de postgrau té dos itineraris: “Postgrau en Teatre i Educació” i “Postgrau en Moviment i 
Educació”. Aquest està estructurat en mòduls i blocs i, per tant, s’ofereix la possiblitat de la 
matriculació d’alumnes en la modalitat de mòduls independents, fixant el preu per crèdit en 
SETANTA EUROS (70,00€), de conformitat amb la memòria econòmico-financera que 
s’adjunta com a annex III. 
 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs 
“Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” per al curs 2017-2018 a l’obtenció per part de 
l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de 
QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS VINT EUROS (47.520,00€). 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat postgrau fins a un màxim 
de TRENTA-NOU MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS (39.474,65€), pels conceptes que es detallen, i a càrrec de les següents aplicacions 
pressupostàries del pressupost de l’Institut del Teatre: 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import 
€ 

Honoraris docents interns 13100/99600 9.370,90 
Col·laboracions docents 22618/99310 21.881,60 
Dietes i desplaçaments 23020/99310 6.932,15 
Altres 22117/99310 1.290,00 

Total despeses  39.474,65 
 
 
Cinquè.- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs “Postgrau de 
les Arts Escèniques i Educació” per al curs 2017-2018, serà comptabilitzat a l’aplicació 
pressupostària 34200/99310 del pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- 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.  
 
Setè.- DONAR trasllat a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del 
preu públic referenciat en el present dictamen. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del curs “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” 
per al curs 2017-2018 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 el curs i el preu públic del curs 
“Escenotècnia: Processos de la maquinària escènica” de l’Institut del Teatre. 

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’oferta d’un curs de formació 
específica. 
 
 
 
L’Institut del Teatre considera convenient desenvolupar un curs adreçat a personal que 
ja s’ha iniciat en les tasques de muntatges escènics i que vol progressar cap a tasques 
d’auxiliar tècnic en les aplicacions de la maquinària escènica. 
 
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 2.595,00 €. 
 
Es proposa un preu públic de 173,00 €. 
 
La docència serà impartida, d’una banda, per un professor de l’Institut del Teatre i, per 
tant, les seves dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent de 
l’Institut del Teatre per un import de 694,26 €, i d’altra banda, per dos professionals 
externs a l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà una contractació addicional per 
import de 1.080,00 €. 
 
El curs té un cost màxim en concepte de docència i material fungible de 2.162,50 €: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
L’Institut del Teatre considera convenient desenvolupar un curs adreçat a personal que ja s’ha 
iniciat en les tasques de muntatges escènics i que vol progressar cap a tasques d’auxiliar tècnic 

Concepte Import 
Docent Institut del Teatre (Jordi 
Massó) 

694,26 € 

Col·laboració docents externs a 
l’Institut del Teatre (Anna Cuscó i 
Oriol Piera) 

1.080,00 € 

Material, documentació... 388,24€ 
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en les aplicacions de la maquinària escènica. El contingut del curs figura definit a l’annex I del 
present dictamen. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, 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 DOS 
MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS (2.595,00€). 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, així 
com la proposta de preu públic de CENT SETANTA-TRES EUROS (173,00€) que ha de regir 
l’esmentat curs i que s’adjunta com a annex III a aquest dictamen. 
 
Vist que la docència per a la impartició del curs “Escenotècnia: Processos de la maquinària 
escènica” serà impartida, d’una banda, per un professor de l’Institut del Teatre i, per tant, les 
seves dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent de l’Institut del Teatre per 
un import de 694,26€, i d’altra banda, per dos professionals externs a l’Institut del Teatre, la 
qual cosa comportarà una contractació addicional per import de 1.080,00€.  
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLLRHL), aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran 
establir preus públics per la prestació de serveis o per la realització d’activitats de la 
competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica 
l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir 
als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec 
d’aquests organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, 
aquest article que els organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin 
una còpia de la proposta i de l’estat econòmic del qual es desprengui que els preus públics 
cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre, que assigna a la Junta de Govern 
la competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de 
l’Organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, proposar a l’òrgan 
corresponent de la Diputació de Barcelona la seva aprovació, i atès que els preus proposats 
cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i el 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 curs “Escenotècnia: Processos de la maquinària escènica” d’acord amb 
el programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de DOS MIL CINC-
CENTS NORANTA-CINC EUROS (2.595,00€). 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en CENT SETANTA-TRES EUROS (173,00€) del curs 
“Escenotècnia: Processos de la maquinària escènica” de conformitat amb la memòria 
econòmico-financera que s’adjunta com a annex III. 
 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs 
“Escenotècnia: Processos de la maquinària escènica” a l’obtenció per part de l’Institut del 
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Teatre d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de DOS MIL 
CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS (2.595,00€). 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs en concepte de 
docència i material fungible, fins a un màxim de DOS MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (2.162,50€), a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del 
vigent pressupost de l’Institut del Teatre: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Docent Institut del Teatre (Jordi 
Massó) 

15100/99600 694,26 € 

Col·laboració docents externs a 
l’Institut del Teatre (Anna Cuscó i 
Oriol Piera) 

22621/99140 1.080,00 € 

Material, documentació... 22117/99140 388,24€ 
 
Cinquè.- ESTABLIR que  l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs 
“Escenotècnia: Processos de la maquinària escènica” serà comptabilitzat a l’aplicació 
pressupostària 34200/99140 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- 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.  
 
Setè.- DONAR trasllat a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del 
preu públic referenciat en el present dictamen. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del curs “Escenotècnia: Processos de la maquinària 
escènica” mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis de l’Institut del 
Teatre.” 
 
 
 
 
14. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del  “Postgrau Actors i 

Guionistes per a l’audiovisual de l’Institut del Teatre”. 
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació d’una oferta d’estudis 
de postgrau. 
 
 
 
L’Institut del Teatre considera convenient implementar el curs de Postgrau de l’Institut 
del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual”  adreçat a graduats/des i 
professionals de l’àmbit de les arts escèniques i l’audiovisual que vulguin especialitzar-
se en els recursos interpretatius i en l’escriptura de guió per a la ficció en l’àmbit 
audiovisual: cinema i televisió. 
 
Aquest Postgrau és altament professionalitzador i pràctic. La formació es 
desenvoluparà reproduint les condicions d’un rodatge de ficció. Actors i guionistes, 
acuradament tutoritzats, aniran adquirint els coneixements teòrics i pràctics per 
afrontar futurs treballs audiovisuals acompanyats dels millors professionals del sector. 
En finaltizar el postgrau, els intèrprets tindran un videobook complet amb tots els 
treballs realitzats a partir d’un mínim de deu hores d’exposició pràctica.  
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L’entitat Societat General d’Autors i Editors (SGAE) i la Fundación de Artistas 
Intérpretes, Sociedad de Gestión (Fundació AISGE) es comprometen a aportar com a 
màxim la quantitat de 7.500,00 € i 19.950,00 €, respectivament, al postgrau de 
referència que juntament amb la previsió d’ingressos procedents de la matriculació no 
cobriran els costos, però es preveu la disponibilitat pressupostària suficient per cobrir 
la despesa amb càrrec al vigent pressupost de l’Institut del Teatre.   
 
La proposta de preu públic serà de 2.100,00 € per als alumnes de l’Institut del Teatre i 
de 2.625,00 € per als alumnes externs a l’Institut del Teatre 
 
La docència serà impartida, d’una banda, per un professor de l’Institut del Teatre i, per 
tant, les seves dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent de 
l’Institut del Teatre per un import de 1.234,24 €, i d’altra banda, per diferents 
professionals externs a l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà una contractació 
addicional per import de 72.260,00 €.  
 
El curs té un cost total de 107.429,09 €, el qual inclou un import de  17.904,85 € en 
concepte de despesa indirecta: 
 

Concepte Import 
Docent Institut del Teatre (Pere 
Riera Ortíz) 

1.234,24€ 

Docents externs a l’Institut del 
Teatre  

72.260,00 € 

Material i altres 16.030,00€ 
 
 
 
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. 
 
L’Institut del Teatre considera convenient implementar el curs de Postgrau de l’Institut del 
Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual”  adreçat a graduats/des i professionals de l’àmbit 
de les arts escèniques i l’audiovisual que vulguin especialitzar-se en els recursos interpretatius i 
en l’escriptura de guió per a la ficció en l’àmbit audiovisual: cinema i televisió. 
 
Aquest Postgrau és altament professionalitzador i pràctic. La formació es desenvoluparà 
reproduint les condicions d’un rodatge de ficció. Actors i guionistes, acuradament tutoritzats, 
aniran adquirint els coneixements teòrics i pràctics per afrontar futurs treballs audiovisuals 
acompanyats dels millors professionals del sector. En finaltizar el postgrau, els intèrprets 
tindran un videobook complet amb tots els treballs realitzats a partir d’un mínim de deu hores 
d’exposició pràctica.  
 
El contingut del postgrau figura definit a l’annex I del present dictamen. 
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Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, del qual es desprèn que l’entitat Societat 
General d’Autors i Editors (SGAE) i la Fundación de Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión 
(Fundació AISGE) es comprometen a aportar com a màxim la quantitat de 7.500,00€ i 
19.950,00€, respectivament, al postgrau de referència que juntament amb la previsió 
d’ingressos procedents de la matriculació no cobriran els costos, però es preveu la disponibilitat 
pressupostària suficient per cobrir la despesa amb càrrec al vigent pressupost de l’Institut del 
Teatre.   
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica que 
s’adjunta com a annex III a aquest dictamen, així com la proposta de preu públic que serà de 
DOS MIL CENT EUROS (2.100,00) per als alumnes de l’Institut del Teatre i de DOS MIL SIS-
CENTS VINT-I-CINC EUROS (2.625,00€) per als alumnes externs de l’Institut del Teatre, preus 
que han de regir l’esmentat curs. 
 
Vist que la docència per a la impartició del curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i 
guionistes per a l’audiovisual”  serà impartida, d’una banda, per un professor de l’Institut del 
Teatre i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent de 
l’Institut del Teatre per un import de 1.234,24€, i d’altra banda, per diferents professionals 
externs a l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà una contractació addicional per import de 
72.260,00€.  
 
Vist el que estableix l’article 41 i següents del Text Refós de la Llei  Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLLRHL) 
 
Vist que l’article 44.1 del TRLLRHL determina que els imports dels preus públics hauran de 
cobrir com a mínim el cost del servei prestat, si bé el mateix precepte preveu en el seu apartat 
segon que quan concorrin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 
aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l’apartat anterior (44.1). 
En aquests casos, hauran de consignar-se en els pressupostos de l’entitat les dotacions 
adients per a la cobertura de la diferència resultant si existís.   
 
Vist que en la tramitació del present expedient, concorren raons culturals i d’interès públic atès 
que el desplegament d’aquesta línia formativa, que serà única al territori, té un caràcter 
professionalitzador per als alumnes i mitjançant la qual obtindran una formació amb 
característiques tècniques i artístiques d’un rodatge de ficció. A més, la impartició del postgrau 
donarà un valor afegit a l’Institut del Teatre atès que recupera una docència pedagògica en 
l’audiovisual utilitzant unes instal·lacions ja existents (plató equipat amb multi càmera) 
adequades per dur-ho a terme.    
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per a cobrir la diferència entre els costos 
de l’activitat i els ingressos provinents dels preus públics fixats, tal com exigeix el mencionat 
article 44.2 TRLLRHL.   
 
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, proposa a l’ òrgan 
corresponent de la Diputació de Barcelona la seva aprovació, i atès que els preus proposats no 
cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria econòmica del servei. 
 
Vist l’article 3.3.a) de la Refosa de delegacions de la Diputació de Barcelona, aprovada per 
decret de la Presidència, de data 14 d’abril de 2016 (núm. 3048/2016) i publicada al BOPB de 
data 22 d’abril, d’acord amb el qual és competència de la Junta de govern de la Diputació 
“l’establiment o la modificació de preus públics quan l’import a percebre per la prestació 
individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat sigui superior a 601,01 Eur, per 
delegació del Ple.” 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i 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  
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ACORDS 
 
 
Primer.- APROVAR el curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a 
l’audiovisual”  d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost 
total de CENT SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS 
(107.429,09€), el qual inclou un import de  DISSET MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB 
VUITANTA-CINC CÈNTIMS (17.904,85 €), en concepte de despesa indirecta. 
 
Segon.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs de 
Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual”,   a l’obtenció per part de 
l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de 
QUARANTA-DOS MIL EUROS (42.000,00€) i en concepte d’aportacions econòmiques 
procedents d’entitats (SGAE i AISGE) de VINT-I-SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA 
EUROS (27.450,00€), fent un total de SEIXANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA 
EUROS (69.450,00€). 
 
Tercer.- ELEVAR a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el preu públic fixat en 
DOS MIL CENT EUROS (2.100,00) per als alumnes de l’Institut del Teatre i en DOS MIL SIS-
CENTS VINT-I-CINC EUROS (2.625,00€) per als alumnes externs a l’Institut del Teatre, del 
curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual” de conformitat 
amb la memòria econòmico-financera que s’adjunta com a annex III. 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa directa que comporta l’execució de l’esmentat postgrau en 
concepte de docència, fins a un màxim de VUITANTA-NOU MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE 
EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (89.524,24€), a càrrec de les següents aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost de l’Institut del Teatre: 
 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Docent Institut del Teatre (Pere Riera 
Ortíz) 

15100/99600 1.234,24€ 

Docents externs a l’Institut del Teatre  22618/99003 72.260,00 € 
Material i altres 22699/99003 16.030,00€ 

 
 
Cinquè.- ESTABLIR que  l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs de Postgrau 
de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual”   serà comptabilitzat a l’aplicació 
pressupostària 34200/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre i l’ingrés que 
correspongui derivat de les aportacions de les dues entitats (SGAE I AISGE) serà comptabilitzat a 
l’aplicació pressupostària 47000/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- 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.  
 
Setè.- DONAR trasllat a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del 
preu públic referenciat en el present dictamen. 
 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i 
guionistes per a l’audiovisual”  mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler 
d’anuncis de l’Institut del Teatre.” 
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15. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la despesa derivada del 

“Curs de Prevenció de Riscos Laborals on line per a tècnics de l’espectacle” 
de l’Institut del Teatre (edició 2017). 

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la modificació de la despesa i dels ingressos d’un 
curs, per major demanda. 
 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 15 de febrer de 2017, 
es va aprovar el “Curs Tècnic nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu 
(on line), edició 2017” . 
 
Al mateix acte es va aprovar el preu públic de matrícula acadèmica per import de 
207,00 € de conformitat amb la memòria economico-financera de la qual es desprenia 
que el curs s’autofinançaria, atès que les despeses directes i indirectes derivades 
d’aquesta activitat formativa per import de 3.092,69 € serien compensades pels 
ingressos de les matrícules sempre i quan els ingressos de les matrícules del curs, en 
el seu conjunt, sumessin un import mínim de 3.105,00 € i un mínim de 15 matrícules. 
 
Un cop finalitzat el període d’inscripció i matriculació, el Director de l’ESTAE ha 
informat que el nombre total d’alumnes matriculats supera en 7 persones les 
previsions inicials, fent un total de 22 alumnes. Per tant, en data 21 de març de 2017 el 
Director de l’ESTAE ha emès un informe manifestant que a la vista de l’èxit de 
matriculació a l’esmentat curs es proposa aprovar un increment de la despesa 
inicialment aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern de 1.461,06 € en 
concepte de despeses directes i indirectes, el que suposa un cost total del curs de 
4.553,75 €, despesa que restarà compensada amb l’increment dels ingressos de les 
matrícules.  
 
 
 
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 15 de 
febrer de 2017, es va aprovar el “Curs Tècnic nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle 
en viu (on line), edició 2017” de l’Institut del Teatre. 
 
Al mateix acte es va aprovar el preu públic de matrícula acadèmica per import de DOS-CENTS 
SET EUROS (207,00€) de conformitat amb la memòria economico-financera de la qual es 
desprenia que el curs s’autofinançaria, atès que les despeses directes i indirectes derivades 
d’aquesta activitat formativa per import de 3.092,69€ 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 3.105,00€ i vist així mateix, que la realització de l’esmentada activitat formativa 
quedava condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, dels ingressos corresponents 
a un mínim de 15 matrícules, import que permetria la cobertura total de la despesa generada 
per l’activitat.  
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Un cop finalitzat el període d’inscripció i matriculació, el Director de l’Escola Superior d’Arts de 
l’Espectacle (ESTAE) ha informat que el nombre total d’alumnes matriculats supera en 7 
persones les previsions inicials, fent un total de 22 alumnes.  
 
En aquest sentit, en data 21 de març de 2017, el Director de l’ESTAE ha emès un informe 
manifestant que a la vista de l’èxit de matriculació a l’esmentat curs es proposa la creació d’un 
altre grup de 7 estudiants donant així resposta a la demanda. A més, fa una valoració dels 
recursos necessaris per poder realitzar amb qualitat les classes previstes per al nou grup, tot 
tenint en compte les dades aprovades per acord de la Junta de Govern abans esmentades. 
 
A conseqüència de tot això, es produeix un increment de la despesa inicialment aprovada 
mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2017 de MIL QUATRE-CENTS 
SEIXANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS (1.461,06€) en concepte de despeses directes i 
indirectes, el que suposa un cost total del curs de QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-
TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (4.553,75€), despesa que restarà compensada 
amb l’increment dels ingressos de les matrícules.  
 
A la vista d’aquesta informació, la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat una 
nova memòria econòmica del “Curs Tècnic nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en 
viu (on line), edició 2017”, que s’adjunta com annex I, que substitueix l’anterior, tot i que es 
manté el preu públic aprovat per acord de la Junta de Govern de data 15 de febrer de 2017. 
 
D’aquesta memòria econòmica es desprèn que el referit curs mantindrà el seu caràcter 
autofinançat, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa 
seran compensades pels ingressos de les matrícules, i que la seva realització quedarà 
condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de 
QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS (4.554,00€), que permetran la 
cobertura total de la despesa deriva de l’esmentat curs.  
 
Atès que existeix disponibilitat de crèdit hàbil i suficient a les aplicacions pressupostàries 
detallades en la memòria econòmica del vigent pressupost de l’Institut del Teatre, per tal de fer 
front a l’increment de despesa directa identificada. 
 
En virtut de tot això, a proposta de la Gerència i de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
previ l'informe favorable de la Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern la adopció 
dels següents 
 

 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR el nombre de grups del “Curs Tècnic nivell bàsic en PRL per a tècnics de 
l’espectacle en viu (on line), edició 2017” de l’Institut del Teatre, en el sentit de crear-ne un nou 
de set persones, la qual cosa comporta incrementar els recursos necessaris per a la seva 
execució (despeses directes) d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva d’aquest 
dictamen, amb un increment del cost del curs de MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (1.217,55€).   
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Segon.- MODIFICAR, en conseqüència, la memòria econòmica-financera del curs “Curs Tècnic 
nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on line), edició 2017” introduint les 
noves valoracions econòmiques, que s’adjunta com annex I.  
 
Tercer.- AUTORITZAR l’increment de la nova despesa originada pel major nombre de matrícules 
formalitzades del curs “Curs Tècnic nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on 
line), edició 2017” per un import de MIL DOS CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA CINC 
CÈNTIMS (1.217,55€), en concepte d’honoraris de personal docent i material que anirà amb 
càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de l’Institut del Teatre: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Docents Institut del Teatre 15100/99600 578,55 € 

Col·laboracions docents externs a 
l’Institut del Teatre  

22621/99140 600,00 € 

Material, fotocòpies i imprevistos 22117/99140 39,00 € 
” 

 
 

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

Projectes d’Arts Escèniques Aplicades dels estudiants i graduats de l’Institut 
del Teatre. 

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a una convocatòria de beques.  
 
 
L’Institut del Teatre ha  proposat concedir beques per donar suport a projectes que 
utilitzin les arts escèniques aplicades com a mitjà d’intervenció social, educatiu o de 
salut. La beca sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionats amb tots els 
àmbits de les arts escèniques aplicades que pretenguin realitzar els estudiants dels 
darrers cursos de les escoles superiors de l'lnstitut del Teatre o graduats de l’Institut 
del Teatre, incloent les despeses de desplaçament, manutenció i allotjament en els 
casos de projectes que tinguin lloc fora de Catalunya. 
 
Les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades dels estudiants o graduats de 
l’Institut del Teatre tenen una dotació econòmica global de 6.000,00 €. 
 
La finalitat d'aquestes beques és donar suport a projectes orientats als àmbits 
següents o a la seva combinació: 
 
- Educatiu i socioeducatiu: escoles, centres de formació continuada o per a adults, 

universitats, esplais, centres oberts, casals de joves i altres projectes de grups o 
col·lectius que participen en processos vinculats a l’àmbit educatiu i socioeducatiu. 

- Salut: hospitals, centres d’atenció sanitària o sociosanitària, centres de dia i altres 
projectes de  grups o col·lectius que participen en processos vinculats a la salut.  

- Comunitari: projectes de convivència, de desenvolupament i de cohesió social en 
un barri, districte o localitats  de pertinença de les persones. , així com equipaments 
o projectes socials inclusius adreçats a col·lectius específics. 
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En el cas dels estudiants, podran obtenir el reconeixement acadèmic de fins a un 
màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat per la participació en activitat 
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.      
 
L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dues beques per un import màxim de 
3.000,00 € cadascuna. No obstant, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els 
imports unitaris de les Beques o augmentar-ne el nombre, sense depassar I'import 
total fixat per a la convocatòria. 
 
Les beques per a projectes en arts escèniques aplicades estan adreçades a:  
 
- Estudiants que s’hagin matriculat d’un mínim del 50% d’assignatures de tercer o 

quart curs d’alguna de les escoles superiors de I'lnstitut del Teatre.   
- Graduats de l’Institut del Teatre d’alguna de les escoles superiors que hagin 

obtingut el títol superior d’art dramàtic o el títol superior de dansa  a partir de l’any 
2013 (inclòs).   

 
El jurat de les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades dels estudiants i 
graduats de I'lnstitut del Teatre 2017 estarà format pels següents membres: 
 
- El/la director general de I'lnstitut del Teatre o persona que el/la substitueixi 
- El/la directora/a de I'ESAD o persona que el/la substitueixi  
- El/la directora/a del CSD o persona que el/la substitueixi 
- El/la coordinador/a acadèmic o persona que el/la substitueixi  
- El/la coordinador/a d’Arts Escèniques Aplicades o persona que el/la substitueixi 
-Un/a tècnic/a de l’Observatori d’Arts Escèniques Aplicades, que actuarà com a 
secretari/a del Jurat, amb veu i sense vot. 
 
 
Els projectes  es valoraran d'acord amb els criteris següents: 
 
1)  L’interès i qualitat artística de la proposta 
2)  L'interès i impacte social de la proposta 
3) L'adquisició de coneixement i/o competències professionals en arts escèniques 
aplicades a través de la pràctica. 
4) La coherència del projecte, així com l’adequació als objectius, al pla de treball i als 
recursos.  
5) L'historial acadèmic i/o currículum dels sol·licitants 
 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
1) L’interès i qualitat artística                    4 punts 
2) L'interès i impacte social                4 punts 
3) L'adquisició de coneixement i competències          4 punts 
4) La coherència i adequació del projecte,                  4 punts 
5) L'historial acadèmic i currículum dels sol·licitants   4 punts 
 
L’acord preveu també els condicionats del procediment de sol·licitud, el calendari 
d’actuacions, les obligacions dels beneficiaris, el procediment de justificació, etc... 
 
A proposta prèvia del Sr. Altayó s’obre un debat entorn a la qualificació de l’idioma 
castellà, envers la utilització que en el text s’hi fa, referit com a espanyol.  
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En un altre aspecte també es suggereix un canvi de les bases de la convocatòria, en el 
sentit de no demanar dels alumnes l’aportació de documentació que ja figura en el seu 
expedient acadèmic. 
 
S’acorda introduir aquestes dues matisacions en el text de les bases, de manera que 
el text que es sotmet finalment a la Junta de Govern incorpora ambdós suggeriments. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’article 21 del Reglament General de l'Institut del Teatre preveu la possibilitat d'establir 
programes d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels postgraduats en les 
diferents disciplines artístiques a la vida professional. Així mateix, els estatuts de l’Institut del 
Teatre recullen entre les seves finalitats, les activitats de formació i promoció en les diverses 
especialitats de les arts de l’espectacle.  
 
Amb aquest propòsit, l’Institut del Teatre ha  proposat concedir beques per donar suport a 
projectes que utilitzin les arts escèniques aplicades com a mitjà d’intervenció social, educatiu o 
de salut. La beca sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionats amb tots els àmbits 
de les arts escèniques aplicades que pretenguin realitzar els estudiants dels darrers cursos de 
les escoles superiors de l'lnstitut del Teatre o graduats de l’Institut del Teatre, incloent les 
despeses de desplaçament, manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin lloc 
fora de Catalunya. 
 
Les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades dels estudiants o graduats de l’Institut 
del Teatre tenen una dotació econòmica global de 6.000,00€ (SIS MIL EUROS). Aquesta 
despesa anirà imputada a l’aplicació pressupostària 99003 / 3200P / 481.06 del vigent 
pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions (LGS), així com allò previst 
als articles 12, 14.2 i 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 
de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de l’Ordenança, així 
com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix publicar el corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana 
i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
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  
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ACORDS 
 
 

Primer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió de les Beques per a Projectes d’Arts 
Escèniques Aplicades dels estudiants i graduats de l'Institut del Teatre per a l'any 2017, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
 
 

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

A L'ANY 2017 

 
 

1. OBJECTE I NATURALESA DE LES BEQUES 
 

1.1.L'objecte de la present convocatòria és regular, fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les beques per a projectes 
d’intervenció en Arts Escèniques Aplicades de l'lnstitut del Teatre, en la convocatòria de I'any 
2017. 
 
1.2. La concessió d'aquestes beques no genera cap relació laboral, vinculació administrativa o 
de prestació de serveis entre el becari i l'lnstitut del Teatre, ni donarà lloc a la seva inclusió en 
cap règim del sistema de seguretat social, ni per compte pròpi ni per compte d'altri, ni sota cap 
altre concepte. 

 
1.3. Aquestes beques són compatibles amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat 
nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. La suma de les subvencions, 
ajudes i recursos compatibles amb aquestes beques en cap cas no pot superar el cost total del 
projecte becat. 

 
1.4. Qualsevol càrrega o impost que generin les beques serà a càrrec dels beneficiaris. 
L'lnstitut del Teatre no assumeix cap responsabilitat per I'actuació del beneficiari, ni pels danys i 
perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització de l'activitat objecte de l'ajut, 
ni tampoc pels que pugui ocasionar a tercers. 

 
  

2. FINALITAT 
 

2.1. La finalitat d'aquestes beques és donar suport a projectes que utilitzin les arts escèniques 
com a mitjà d’intervenció comunitària, educativa o de salut. Són, per tant,  projectes orientats 
als àmbits següents o a la seva combinació: 

 
- Educatiu i socioeducatiu: escoles, centres de formació continuada o per a adults, 

universitats, esplais, centres oberts, casals de joves i altres projectes de grups o col·lectius 
que participen en processos vinculats a l’àmbit educatiu i socioeducatiu. 

- Salut: hospitals, centres d’atenció sanitària o sociosanitària, centres de dia i altres 
projectes de  grups o col·lectius que participen en processos vinculats a la salut.  
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- Comunitari: projectes de convivència, de desenvolupament i de cohesió social en un barri, 
districte o localitats  de pertinença de les persones, així com equipaments o projectes 
socials inclusius adreçats a col·lectius específics. 

 
2.2. S'entendrà per projecte I’informe detallat de l’activitat que es pretén realitzar i el pla 
proposat per executar-la. En aquest sentit, les accions proposades no poden haver començat 
amb anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds. 

 
2.3. Aquestes Beques s'emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per completar la 
formació i pràctica en arts escèniques aplicades dels estudiants i la promoció professional de 
graduats de les seves escoles superiors. Les Beques seran degudament tutoritzades i, en el 
cas dels estudiants, podran obtenir el reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 crèdits 
del total del pla d’estudis cursat per la participació en activitat culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació.      
 

 
3. DOTACIÓ DE LES BEQUES 

 
3.1. L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dues beques per un import màxim de 
3.000,00€ cadascuna. No obstant, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els imports 
unitaris de les Beques o augmentar-ne el nombre, sense depassar I'import total fixat per a la 
convocatòria  que s’especifica en el punt següent, atenent els criteris de valoració  establerts al  
punt 9.1. d'aquesta convocatòria, a l'interès del projecte presentat, a l’àmbit en què es 
desenvolupa, al seu cost econòmic i a la seva durada. El Jurat es reserva la possibilitat de 
declarar alguna i/o totes les Beques desertes. 

 
3.2. Per a la convocatòria 2017 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es 
destinarà per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà de 
6.000,00€ i anirà a càrrec de l'aplicació 99003 / 3200P / 481.06 del pressupost de I'lnstitut del 
Teatre aprovat per a l'any 2017. 

 
 

4. DESTINATARIS 
 

Les beques per a projectes en arts escèniques aplicades estan adreçades a:  
 
- Estudiants que s’hagin matriculat d’un mínim del 50% d’assignatures de tercer o quart curs 

d’alguna de les escoles superiors de I'lnstitut del Teatre.   
 
- Graduats de l’Institut del Teatre d’alguna de les escoles superiors que hagin obtingut el títol 

superior d’art dramàtic o el títol superior de dansa  a partir de l’any 2013 (inclòs).   
 

 
5. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

 
5.1. Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat que es publica com annex en aquesta 
convocatòria. S'hauran de presentar al Registre General de I'lnstitut del Teatre, Plaça 
Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona (de dilluns a divendres, en horari de 9:00 a 14:00 h), 
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sens perjudici de poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la Llei   
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
El model de sol·licitud també estarà disponible a la consergeria de la seu de Barcelona de 
l'lnstitut del Teatre i també es podrà descarregar a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre: 
www.institutdelteatre.cat. 
 
5.2. El termini de presentació de les sol·licituds i dels projectes serà  de 20 dies naturals a partir 
de la data de publicació en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). 
 
5.3. La sol·licitud anirà acompanyada de: 
 
a) Fotocòpia del DNI o passaport, o document oficial d'identitat corresponent en els supòsits 

de persones estrangeres.  
b) Si és estudiant de l’Institut del Teatre, fotocòpia del full de matriculació del curs 2016-17. En 

tot cas, aquesta documentació serà aportada d’ofici per l’Institut del Teatre. 
c) Si és graduat/da de l’Institut del Teatre, fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o del títol 

superior de dansa o del resguard de sol·licitud dels esmentats títols. L’Institut del Teatre 
informarà d’ofici en cas que els graduats/des hagin fet la corresponen tramitació del títol.  
 

d) Currículum o expedient  acadèmic dels sol·licitants. 
 
e) Memòria explicativa i detallada del projecte que es vol dur a terme, on es faci constar: 

 
1.  Tipus d'activitat proposada, objectius del projecte, motivacions i/o context  per 

desenvolupar-lo. 
2. Vinculació del projecte amb assignatures, competències o itinerari      professional  que 

el sol·licitant té previst desenvolupar.   
3. Pla de treball: detall d’accions, calendari, organització, recursos, comunicació, etc.   
4. Relació d’altres participants, entitats o institucions col·laboradores.  
5. Pressupost: relació dels diferents conceptes de despesa del projecte, quantificant-los, 

si s'escau, per unitats,  així com la relació d'altres ingressos. 
 

5.4 La memòria explicativa del projecte es lliurarà de la següent manera:  
 

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

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

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

5.5. La documentació acreditativa dels requisits i altres documents aportats juntament amb la 
sol·licitud, haurà d'estar en alguna de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o 
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castellà). Qualsevol documentació presentada en un altre idioma haurà d'anar acompanyada 
de la corresponent traducció jurada oficial, la qual donarà fe pública del contingut i de la fidelitat 
de la traducció. 
 
5.6. El/la sol·licitant podrà presentar com a màxim un únic projecte. 
 
5.7. La presentació de la sol·licitud comportarà l'acceptació del contingut d’aquesta 
convocatòria, així com la prestació del consentiment per publicar els noms i cognoms en cas 
d'haver estat objecte de selecció com a becat.  
 
5.8. L'incompliment dels requisits o del termini dels requisits o del termini de presentació de 
sol·licituds en els termes i formes que es detallen en aquesta convocatòria suposa la no 
admissió de la sol·licitud. 

 
 

6. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 
 

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 peticionari/a sol·licitant perquè esmeni les mancances o aporti 
els documents preceptius, en un termini de 10 dies a partir del dia següent a la comunicació, 
amb la indicació que si no ho fa s'entendrà que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 

 
7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE BEQUES 

 
El procediment de concessió de beques regulat a la present convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 

 
 

8. ÒRGAN TÈCNIC DE VALORACIÓ (EL JURAT) 
 

El Jurat examinarà i avaluarà conjuntament les sol·licituds rebudes dins el termini establert. 
Realitzarà l'estudi i avaluació dels projectes i elevarà en un sol acte una proposta de resolució a 
la Direcció General de l'lnstitut del Teatre per tal de concedir les beques. La resolució ha de ser 
motivada en aplicació dels criteris de valoració que preveu aquesta convocatòria. 
 
El jurat de les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades dels estudiants i graduats 
de I'lnstitut del Teatre 2017 estarà format pels següents membres: 
 
- El/la director general de I'lnstitut del Teatre o persona que el/la substitueixi 
- El/la directora/a de I'ESAD o persona que el/la substitueixi  
- El/la directora/a del CSD o persona que el/la substitueixi 
- El/la coordinador/a acadèmic o persona que el/la substitueixi  
- El/la coordinador/a d’Arts Escèniques Aplicades o persona que el/la substitueixi 
-Un/a tècnic/a de l’Observatori d’Arts Escèniques Aplicades, que actuarà com a secretari/a del 
Jurat, amb veu i sense vot. 
 



  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 

 

 125

La designació de les persones que formaran part d'aquest Jurat es publicarà al tauler d'anuncis 
de l'lnstitut del Teatre, mitjançant resolució de la Presidència de l'Organisme. 
 
El Jurat no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la majoria absoluta dels seus 
membres. 
 
L'abstenció i recusació dels membres de la comissió s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.  
 
El Jurat resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de la present convocatòria. 
 
9. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
9.1. Els projectes  es valoraran d'acord amb els criteris següents: 
 
1)  L’interès i qualitat artística de la proposta 
2)  L'interès i impacte social de la proposta 
3) L'adquisició de coneixement i/o competències professionals en arts escèniques aplicades a 
través de la pràctica. 
4) La coherència del projecte, així com l’adequació als objectius, al pla de treball i als recursos.  
5) L'historial acadèmic i/o currículum dels sol·licitants 
 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
1) L’interès i qualitat artística                   4 punts 
2) L'interès i impacte social              4 punts 
3) L'adquisició de coneixement i competències         4 punts 
4) La coherència i adequació del projecte,                 4 punts 
5) L'historial acadèmic i currículum dels sol·licitants  4 punts 
 
 
Per optar a les beques les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 10 punts en 
conjunt dels criteris abans esmentats. 
 
9.2. El Jurat pot sol·licitar, per escrit o mitjançant entrevista personal, informació 
complementària, dades i acreditacions que consideri necessàries en relació amb el projecte 
presentat i la trajectòria dels sol·licitants. 
 

 
10. VEREDICTE DEL JURAT I CONCESSIÓ DE LES BEQUES 
 
10.1 El Jurat emetrà el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris de valoració 
establerts en aquesta convocatòria en un termini màxim de tres mesos des de la data de 
finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'admissió al concurs.  
 
10.2 Una vegada emès el veredicte del Jurat elevarà una proposta de resolució per a la seva 
concessió a la Presidència de I'lnstitut del Teatre, la qual haurà de dictar resolució en un termini 
màxim de tres mesos a comptar des de la data de finalització del període de presentació 
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d'instàncies. Així mateix, la Directora General  de l'Institut del Teatre restarà facultada per a 
l'aprovació dels actes administratius necessaris per al desplegament del projecte premiat. 

 
10.3. La resolució de les beques es notificarà a les persones interessades. Es farà difusió 
pública dels resultats al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'lnstitut del Teatre: 
www.institututdelteatrecat.   
 
10.4. La concessió de la beca a un/a alumne/a o graduat/da I'exclou de la possibilitat de 
presentar-se a futures convocatòries d'aquestes Beques d’Arts Escèniques Aplicades. 

 
  

11. ACCEPTACIÓ DE LES BEQUES 
 
11.1 Els/les beneficiaris/àries, un cop se’ls hagi notificat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar la beca així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació 
haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de 
la notificació, presentant el document d’acceptació en el Registre General de l’Institut del 
Teatre, el qual es podrà descarregar a la web de l’Institut del Teatre (www.institutdelteatre.cat). 
 
En el cas que el projecte estigui vinculat a una entitat d’iniciativa social, caldrà aportar 
document d’aquesta organització conforme accepta  l’activitat becada.  
 
11.2 La tramitació del pagament de la beca s'iniciarà amb la presentació de la justificació 
prevista en el punt 15 de la present convocatòria i un cop acreditada per l’Institut del Teatre la 
realització de I'activitat compromesa en el projecte presentat a la convocatòria. 
 
11. 3 No obstant, els beneficiaris de les beques podran sol·licitar una bestreta no superior al 
50% de la beca concedida. La sol·licitud es podrà presentar a partir de la data de l’acceptació 
de la beca, on consti  la necessitat de l’avançament econòmic.   

  
11.4. En cap cas, l’import de les beques podrà ser superior a l’import consignat a la clàusula 3 
d’aquestes bases ni superior a les despeses justificades. 
 
11.5 Aquestes Beques estaran subjectes a la tributació fiscal que correspongui d’acord amb la 
normativa fiscal aplicable al perceptor. 
 
 
12. CALENDARI D'EXECUCIÓ 
 
12.1. Els projectes es realitzaran com a màxim en un any des de la data de la seva concessió.    
 
12.2. La durada de la beca no podrà ser objecte de pròrroga. 
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13. DRETS I OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
13.1. Mantenir la integritat del projecte presentat. Qualsevol altre canvi en el projecte o en el 
calendari presentat haurà de ser notificat prèviament per escrit i acceptat per la Coordinació 
Acadèmica de l’Institut del Teatre. 
 
13.2.Disposar d’un/a professional de referència de l’Institut del Teatre per fer el seguiment del 
projecte 
 
13.3. Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte a l'activitat per 
a la qual es concedeix l'ajut. 
 
13.4. Complir amb les obligacions de justificació, tal com es desenvolupen en el punt 15 
d'aquesta convocatòria. 

 
13.5 Notificar a l'lnstitut del Teatre els ajuts, ingressos o recursos obtinguts o demanats a 
d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
 
13.6. Fer constar en qualsevol publicitat, informació o publicació referida a I'activitat objecte de 
l'ajut, la frase: “Projecte realitzat gràcies a les Beques d’Arts Escèniques Aplicades de I'lnstitut 
del Teatre”. L'lnstitut pot efectuar un control previ del compliment d'aquesta obligació. 
 
13.7. Facilitar el retorn dels coneixements i competències adquirides a través de la memòria 
descrita en l’apartat  15. 2   i, a petició de l’Institut del Teatre, d’una  presentació pública per tal 
que se’n beneficiïn  els diferents col·lectius de l’Institut del Teatre.  
 
13.8 Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en particular, 
s’obliga a: 
 
-  Facilitar a l’Institut del Teatre la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra que li sigui 
requerida d’acord amb la normativa vigent. 
-  Comunicar a l’Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres 
anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present beca 
i puguin posar en risc l’interès públic. 
-  Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta 
que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal 
vigent en cada moment. 
- Establir relacions basades en el respecte, la diversitat i la coresponsabilitat; especialment en 
les persones en situació de fragilitat o manca d’autonomia personal.   
 
13.9 Proporcionar a l’Institut del Teatre una còpia  en el cas que l’activitat motiu de la Beca 
suposi la creació de material documental o audiovisual per a la seva possible difusió pública i 
conservació en l’arxiu. 
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14. SEGUIMENT DEL PROJECTE 
 

La Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre nomenarà tutors per a cadascun dels 
projectes, que en realitzaran el seguiment, i que, alhora, seran els representants del Jurat per 
resoldre les incidències que puguin sorgir en l’execució del projecte.  

 
 

15. JUSTIFICACIÓ 
 

La beca sufragarà la despesa d’una part dels projectes d’arts escèniques aplicades, incloent les 
despeses de desplaçament, manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin lloc 
fora de la província de Barcelona. 
 
15.1. La justificació de les beques serà presentada pels beneficiaris i abastarà exclusivament 
l'import de la beca. Tanmateix els beneficiaris hauran d'indicar el cost total del projecte becat. 
 
15.2. La justificació estarà conformada per: 
 
a) Una memòria justificativa de I'activitat desenvolupada en què consti  el procés seguit, 

tècniques emprades, coneixements o competències adquirides, resultats de l’activitat 
realitzada  i valoració final del projecte.   

 
b) La justificació del cost de l’activitat o memòria econòmica que haurà de contenir: 

- Relació classificada de despeses de I'activitat, amb identificació del creditor, concepte, 
data d'emissió, data de pagament i percentatge d'imputació de la despesa a la beca 
atorgada. 

- Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat I'activitat desenvolupada, 
amb indicació de I'import i la seva procedència. 

 
c) Justificants de despesa que consistiran en factures o documents de valor probatori 

equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (art.72.2 RLGS): 
 
- Les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, hauran d'adequar-se a 

l'activitat, seran despeses elegibles i s'hauran executat en l'àmbit temporal que fixa la 
convocatòria. 

- 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€. 

- Les factures hauran de reunir els següents requisits i dades ineludibles: 
 

� Número de factura. 
� Data d'expedició. 
� Nom i cognoms, raó o denominació social completa de qui expedeix la factura. 
� Nom i cognoms, raó o denominació social completa del/la destinatari/a, què haurà de 

tractar-se del/la beneficiari/a de la beca. 
� Número d'identificació fiscal. 
� Descripció de les operacions i el seu import. 
� Tipus impositiu/s aplicat/s a les operacions. 
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� 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. 
� ldentificació del proveïdor: raó social i ClF, o nom particular i NlF, adreça i telèfon. 
� Concepte de la despesa 
� lmport, especificant "lVA inclòs". 
� Que hi figuri el text: PAGAT/COBRAT. 
� Número, i en el seu cas, sèrie. 

 
d) En el cas de destinar despeses relatives al temps de dedicació personal al projecte, 

aquestes es podran justificar mitjançant la declaració responsable del beneficiat de la beca 
en la qual declari aquest temps, conjuntament amb un certificat de l’entitat en la qual es 
realitzi l’activitat que acrediti la dedicació efectuada. El model de declaració responsable i 
certificat es trobarà disponible a la pàgina web de l’Institut del teatre.  

 
e) Documents oficials acreditatius d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.  
 
15.3. Aquesta documentació es presentarà en el termini màxim d’1 mes a partir de la data de 
finalització del projecte. La seva presentació i valoració positiva condicionarà l'efectivitat del 
darrer pagament, tal com estableix el punt 11. 
 
15.4. En cas de no justificar, o no fer-ho correctament, es reduirà I'import de la beca concedida 
en el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats. 
 
 
16. AVALUACIÓ, REVOCACIÓ O RENÚNCIA A LES BEQUES 
 
16.1 La Coordinació Acadèmica i els tutors assignats de l’Institut del Teatre efectuaran 
l’avaluació de cadascun dels projectes. 
 
16.2 Es podrà revocar totalment o parcialment l'ajut, amb I'obligació de retornar els imports 
rebuts, si escau, en els supòsits següents: 
 
a) Manca d'assoliment en l'execució del projecte 
b) lncompliment de les obligacions previstes en aquesta convocatòria  
c) lncompliment de la finalitat per a la qual es van concedir les Beques o del pla de treball 

presentat 
d) La no acceptació per part del Jurat dels canvis esmentats a la base 13.1.  
e) Qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en l'activitat o la imatge de l'lnstitut del 

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

 
ANNEX I 

 
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LES BEQUES PER A PROJECTES D’ARTS ESCÈNIQUES 

APLICADES DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2017 
 

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

 
 

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

BEQUES PER A PROJECTES D’ARTS ESCÈNIQUES APLICADES DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE 2017 
 

  
 

II. Dades del sol·licitant: 
 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

  

Localitat  Codi 

Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

ESCOLA  Especialitat  
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III. Altres participants ( alumnes o graduats de l’Institut del Teatre): 
 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 

Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

ESCOLA  Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi 

Postal 

 

Telèfon  Adreça electrònica  

ESCOLA  Especialitat  

 
 
IV. Nom  i descripció del projecte  
 

 
Nom del projecte 

 
 
 
 

 
Actuació  bàsica a 
desenvolupar 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Breu descripció del 
projecte 
 

 

Institucions/entitats 
participants 

 
 
 
 

Calendari previst:  
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V. Pressupost de despeses i ingressos  desglossat  (es poden adjuntar com 
annex els documents que justifiquin aquest pressupost)  
 
 

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

sol·licitat, especificar: “cap”.  
 
 

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

 
 
VI. Observacions: 
 

 
 
 
 

 
Conceptes de despesa Previsió inicial  

Despeses 
realitzades 

Assignació de recursos humans      

Lloguers de material i infraestructures     
Subministraments (aigua, llum, etc)      
Comunicacions (tel., correus, etc.)     

Adquisició material fungible  (oficina, etc.)      
Transport i missatgeria     
Publicitat i propaganda     
Assegurances     
Viatges i desplaçament     
Treballs altres empreses      
Altres despeses     
     
Total Despeses     

Conceptes d’ingressos Previsió inicial  
Ingressos 
obtinguts 

Aportacions privades     
Taquillatge     
Quotes d’inscripcions     
Venda productes     
Publicitat i esponsorització     
Altres ingressos     
Total ingressos     
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VII. Documentació que s’adjunta: 
 
□ Fotocòpia DNI, passaport o document acreditatiu d’identitat de persones estrangeres 
□ Fotocòpia del full de matriculació del curs 2016-17  
□ Fotocòpia del títol o del resguard de sol·licitud de títol acadèmic 
□ Currículum o historial acadèmic 
□ Memòria explicativa 
 
 
 
VIII. Declaració: 
 
El/la sotasignant SOL·LICITA participar a les beques per a projectes d’arts escèniques 
aplicades de l’Institut del Teatre 2017, assumeix totes les responsabilitats que es puguin 
derivar de la seva realització, i DECLARA: 
 

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

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

 
 
Localitat i data 
 
Signatura del sol·licitant: 
 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ 
INSTITUT DEL TEATRE 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, s’informa a les persones interessades que les dades facilitades seran 
incloses en els fitxers “Registre de documents” i “IT_PREMIS_AJUTS” de la Diputació de 
Barcelona amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud. Així mateix, us fem saber que 
podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a 
la legislació vigent, mitjançant escrit que heu de presentar al Registre de la Diputació de 
Barcelona (Rambla de Catalunya, 126, Barcelona). 
   
En el cas que no desitgeu que les vostres dades personals formin part de la base de dades 
del Servei de Graduats de l’Institut del Teatre marqueu l’espai següent:   
 
□ No desitjo que les meves dades personal formin part de la base de dades del Servei de 
Graduats de l’Institut del Teatre” 
 
 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del 
qual és el següent: 
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“Extracte de l’Acord de 19 d’abril de 2017 de la Junta de Govern de l’Institut 
del Teatre, pel qual es convoquen les Beques per a Projectes d’Arts 
Escèniques Aplicades dels estudiants i graduats de l'Institut del Teatre per a 
l'any 2017 
 
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text 
complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació 
de les beques per a la formació i el perfeccionament es pot trobar al web, la 
intranet i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  

 
Primer. Beneficiaris: 
 
1.1. Les beques per a projectes en arts escèniques aplicades estan adreçades a:  

 
• Estudiants que s’hagin matriculat d’un mínim del 50% d’assignatures de tercer 

o quart curs d’alguna de les escoles superiors de I'lnstitut del Teatre.   
 

• Graduats de l’Institut del Teatre d’alguna de les escoles superiors que hagin 
obtingut el títol superior d’art dramàtic o el títol superior de dansa  a partir de 
l’any  2013, inclòs.   

 
Segon. Objecte. 
 
2.1. La finalitat d'aquestes beques és donar suport a projectes que utilitzin les arts 
escèniques com a mitjà d’intervenció comunitària, educativa o de salut. Són, per 
tant,  projectes orientats als àmbits següents o a la seva combinació: 

 
- Educatiu i socioeducatiu: escoles, centres de formació continuada o per a 

adults, universitats, esplais, centres oberts, casals de joves i altres projectes de 
grups o col·lectius que participen en processos vinculats a l’àmbit educatiu i 
socioeducatiu. 

 
- Salut: hospitals, centres d’atenció sanitària o sociosanitària, centres de dia i 

altres projectes de  grups o col·lectius que participen en processos vinculats a 
la salut.  
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- Comunitari: projectes de convivència, de desenvolupament i cohesió social en 
un barri, districte o localitats  de pertinença dels les persones. Així com 
equipaments o projectes socials inclusius adreçats a col·lectius específics. 

 
2.2. S'entendrà per projecte I’informe detallat de l’activitat que es pretén realitzar i 
el pla proposat per executar-la. En aquest sentit, les accions proposades no poden 
haver començat amb anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds. 

 
2.3. Aquestes beques s'emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per 
completar la formació i pràctica en arts escèniques aplicades dels estudiants i la 
promoció professional de graduats de les seves escoles superiors. Les Beques 
seran degudament tutoritzades i,en el cas dels estudiants, podran obtenir el 
reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis 
cursat per la participació en activitat culturals, esportives, de representació 
estudiantil, solidàries i de cooperació.  
 
     

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. 

 
3.1. L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dues beques per un import màxim de 
3.000,00€ cadascuna. No obstant, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els 
imports unitaris de les Beques o augmentar-ne el nombre, sense depassar I'import total 
fixat per a la convocatòria que s’especifica en el punt següent, atenent els criteris de 
valoració  establerts al  punt 9.1. d'aquesta convocatòria, a l'interès del projecte 
presentat, a l’àmbit en què es desenvolupa, al seu cost econòmic i a la seva durada. El 
Jurat es reserva la possibilitat de declarar alguna i/o totes les beques desertes. 
 
3.2. Per a la convocatòria 2017 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es 
destinarà per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà 
de 6.000,00€ i anirà a càrrec de l'aplicació 99003 / 3200P / 481.06 del pressupost de 
I'lnstitut del Teatre aprovat per l'any 2017. 

 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds i dels projectes serà  de 20 dies naturals a 
partir de la data de publicació en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). 
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Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que 
s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes 
al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua 
catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import màxim de 
SIS MIL EUROS (6.000,00€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 99003 / 3200P / 481.06 del 
vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a 
partir de la data de publicació en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes 
previstos a l’esmentada convocatòria, així com per als actes necessaris per fer efectius els 
acords indicats. 
 
Setè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
 
 
 
17. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria 

per a la concessió d’ajuts econòmics de l’Institut del Teatre per al curs 
acadèmic 2016-2017. 

 
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a una convocatòria d’ajuts 
econòmics.  
 
 
L’Institut del Teatre creu convenient convocar ajuts econòmics consistents en 
l’abonament d’una quantitat equivalent a una reducció de fins al 50% del preu de la 
matrícula realitzada per al curs 2016-2017 dels alumnes oficials de les diferents 
especialitats dels ensenyaments reglats de l’Institut del Teatre que reuneixin 
determinades condicions de situació econòmica familiar i d’aprofitament acadèmic. 

 
Per al curs acadèmic 2016-17 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es 
destinarà per a la concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 
7.975,60 € 
 
L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el 
curs 2016-17. No podran concedir-se ajuts econòmics per import superior a aquest 
percentatge referenciat ni per la quantia superior a la què es determini en la 
convocatòria. 
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Els alumnes que hagin obtingut un ajut econòmic en el curs acadèmic anterior (2015-
16) i tinguin les condicions per concedir-los un nou ajut en la convocatòria actual, 
podran rebre l’esmentat ajut, que consistirà en un abonament de fins al 50% del 
pagament real de la matrícula un cop descomptat l’ajut atorgat en el curs precedent. 

 
Podran ser beneficiari/àries d’aquests ajuts les persones físiques que reuneixin, en la 
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits: 
 
a) Tenir la condició d’alumne/a de l’Institut del Teatre en el curs 2016-17, de qualsevol 
de les escoles d’ensenyament reglat següents:   
 

• Escola Superior d’Art Dramàtic 
• Conservatori Superior de Dansa 
• Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de 

Dansa 
 
b) Haver-se matriculat del següent: 
 

• Per als alumnes del Conservatori Professional de Dansa:  
 

o Totes les assignatures del curs. 
 

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

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

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

parcial. 
 

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

 
c) Tenir aprovades totes les assignatures matriculades en convocatòria ordinària el 
curs 2016-17. 
 
d) No superar la renda familiar d’acord amb els llindars següents: 
 

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

 
 
La concessió dels ajuts serà determinada per una Comissió d’Ajuts Econòmics per a la 
convocatòria del curs acadèmic 2016-17, que estarà formada per: 
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• La Directora General o persona que la substitueixi, que actuarà de Presidenta 
de la Comissió. 

• El Gerent o persona que el substitueixi. 
• El Coordinador Acadèmic o persona que el substitueixi. 
• El/la Director/a de l’ESAD o persona que el substitueixi. 
• El/la Director/a de l’EESA/CPD o persona que el substitueixi 
• El/la Director/a del CSD o persona que el substitueixi. 
• La Secretària Acadèmica General de l’Institut del Teatre o persona que la 

substitueixi, la qual actuarà com a Secretària de la Comissió. 
 
Amb l’autorització de la Vicepresidència el Sr. Josep Altayó desglossa en dos punts la 
seva intervenció: 
 
1.- Subvenció que es reparteix linealment. No hi ha diferències segons les situacions 
econòmiques dels sol·licitants. Caldria establir-les, en funció de les possibilitats 
econòmiques. 
2.- Cal la incorporació de nous criteris, que ja ha proposat en anteriors ocasions, que 
facin l’ajuda més distributiva i ajustada a la situació econòmica dels sol·licitants. 
Sobretot, insisteix, més equilibrada. 
 
A partir de la intervenció del Sr. Altayó, en relació a la tarificació social que resulti més 
justa, es produeix un debat entre els membres de la Junta, en el qual hi participen a 
més del Sr. Altayó, els Srs. Martí Pujol i Jaume Ciurana.  
 
El Sr. Josep Altayó anuncia la seva abstenció en aquest punt de l’ordre del dia en base 
als motius adduïts anteriorment. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per majoria el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària 
per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de 
difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, 
mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les 
seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i 
suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
L’Institut del Teatre creu convenient convocar ajuts econòmics consistents en l’abonament 
d’una quantitat equivalent a una reducció de fins al 50% del preu de la matrícula realitzada per 
al curs 2016-2017 dels alumnes oficials de les diferents especialitats dels ensenyaments 
reglats de l’Institut del Teatre que reuneixin determinades condicions de situació econòmica 
familiar i d’aprofitament acadèmic. 
 
Atesa l’existència de consignació pressupostària suficient destinada a aquest fi, que figura a 
l’aplicació pressupostària 481.00/99003, per un total de 7.975,60 euros. 
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Vist el que disposa l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions (LGS), així com a allò 
previst als articles 12, 14.2 i 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 
de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de l’Ordenança, així 
com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix publicar el corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana 
i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent i de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ 
l’informe de la Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els 
següents 
 
 

ACORDS 
 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics als alumnes dels 
ensenyaments reglats de l’Institut del Teatre: Escola Superior d’Art Dramàtic, Conservatori 
Superior de Dansa i Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic – Conservatori Professional de 
Dansa, corresponent al curs acadèmic 2016-2017, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
 
“ 
 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PELS ALUMNES DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE DEL CURS ACADÈMIC 2016-17.  

 
 
 
Primera.- Objecte 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts econòmics que atorgui l’Institut del 
Teatre als alumnes dels ensenyaments reglats del curs acadèmic 2016-17:   
 
a) Escola Superior d’Art Dramàtic 
b) Conservatori Superior de Dansa 
c) Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 
 
Segona.- Finalitat 
 
La finalitat d’aquest ajut és finançar una part de la matrícula acadèmica dels alumnes del curs 
acadèmic anterior cursat a l’Institut del Teatre. 
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Tercera.- Quantia total màxima dels ajuts 
 
Per al curs acadèmic 2016-17 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà 
per a la concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 7.975,60 euros i anirà 
a càrrec de l’aplicació 481.00/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Aquest import serà repartit entre totes les sol·licituds rebudes que tinguin els requisits, tant 
acadèmics com econòmics, establerts a la clàusula sisena de la present convocatòria, sens 
perjudici de l’escola d’ensenyaments reglats en la que està matriculat el peticionari/a. 
 
L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el curs 
2016-17. No podran concedir-se ajuts econòmics per import superior a aquest percentatge 
referenciat ni per la quantia superior a la què es determini en la convocatòria. 
 
Els alumnes que hagin obtingut un ajut econòmic en el curs acadèmic anterior (2015-16) i 
tinguin les condicions per concedir-los un nou ajut en la convocatòria actual, podran rebre 
l’esmentat ajut, que consistirà en un abonament de fins al 50% del pagament real de la 
matrícula un cop descomptat l’ajut atorgat en el curs precedent. 
 
Quarta.-Requisits dels beneficiaris/àries 
 
Podran ser beneficiari/àries d’aquests ajuts les persones físiques que reuneixin, en la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds,  els següents requisits: 
 
a) Tenir la condició d’alumne/a de l’Institut del Teatre en el curs 2016-17, de qualsevol de les 
escoles d’ensenyament reglat següents:   
 

• Escola Superior d’Art Dramàtic 

• Conservatori Superior de Dansa 

• Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 

 
b) Haver-se matriculat del següent: 
 

• Per als alumnes del Conservatori Professional de Dansa:  

 
o Totes les assignatures del curs. 

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

Dansa:  

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

temps complet 

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

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

 
c) Tenir aprovades totes les assignatures matriculades en convocatòria ordinària el curs 2016-
17. 
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d) No superar la renda familiar d’acord amb els llindars següents: 
 

- Família d'1 membre............13.236,00 € 

- Família de 2 membres........22.594,00 € 

- Família de 3 membres........30.668,00 € 

- Família de 4 membres........36.421,00 € 

- Família de 5 membres........40.708,00 € 

- Família de 6 membres........43.945,00 € 

- Família de 7 membres........47.146,00 € 

- Família de 8 membres........50.333,00 € 

 
En cas que la situació econòmica del sol·licitant no s’adapti a aquesta classificació, caldrà fer-la 
constar de forma detallada per tal que la comissió d’ajuts econòmics la pugui estudiar. 
 
Cinquena.- Sol·licitud de concessió d’ajuts econòmics per al pagament d’una part de la 
matrícula 
 
La convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts econòmics i la sol·licitud per a la seva 
concessió, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOBP) a través de la 
Base Nacional de Subvencions, al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre i a la pàgina web de 
l’Institut del Teatre www.institutdelteatre.cat i estarà disponible a la Secretaria Acadèmica 
General de l’Institut del Teatre. 
 
Les persones que desitgin sol·licitar aquest ajut econòmic hauran de presentar una sol·licitud 
en el Registre General de l’Institut del Teatre, Pl. Margarida Xirgu, s/n, (de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h) sens perjudici de poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans previstos a 
la Llei 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 a la present 
convocatòria i que es pot descarregar a la pàgina web de l’Institut del Teatre, adreçada a la 
Excma. Sra. Presidenta de l’Institut del Teatre.  
 
El termini de presentació de sol·licitud d’ajuts econòmics serà del 26 de juny de 2017  al 7 de 
juliol de 2017 (ambdós inclosos).  
 
La sol·licitud haurà de ser complimentada facilitant totes les dades que es demanen i 
acompanyada de la següent documentació: 
 
a) Fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne, o document oficial d’identitat corresponent en el 
supòsit d’alumnes estrangers. 
 
b) Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any 2016, dels 
pares o tutors de l’alumne (conjunta o separada) en la qual estigui inclòs en la unitat familiar 
l’alumne que sol·licita l’ajut.  
 
c) En el cas que el sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i 
econòmica, haurà d’acreditar que disposa de mitjans econòmics suficients que permeten la 
seva independència, acreditant la titularitat o el lloguer del domicili habitual. En cas contrari, 
sempre que els ingressos acreditats resultin inferiors a les despeses suportades en concepte 
d’habitatge i altres despeses indispensables, s’entendrà no provada la independència.  
 



 142

En cas que el peticionari presenti la seva sol·licitud com a independent econòmicament caldrà 
aportar: 
 

1.- Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any 
2016 de tots els membres de la unitat familiar que convisquin amb el peticionari. 
 
2.- En cas que el peticionari sigui exempt de realitzar la declaració de renda, haurà 
d’aportar declaració responsable manifestant aquest aspecte, i certificat de l’Agència 
Tributària que acrediti oficialment aquesta exempció.  
 
3.- Fotocòpies de les nòmines dels dos últims mesos -precedents al termini de 
presentació d’instàncies- de totes les persones que formin la unitat familiar del 
peticionari.  
 
4.- Si és el cas, acreditació d’estar en situació de desocupació (d’atur) mitjançant 
certificat de demandant d’ocupació. 
 
5.- Si és el cas, acreditació de ser beneficiari de prestació de subsidi o de qualsevol 
tipus d’ajut econòmic procedent de les administracions públiques o privades, i de totes 
les persones de l’àmbit familiar.  
 
6.- Certificat de convivència emès per l’entitat oficial. 

 
d) Acreditació de tenir la condició de discapacitat, i de qualsevol membre de la unitat familiar 
que convisqui amb el peticionari (si és el cas).  
 
e) Document que acrediti el nombre de compte corrent del banc o caixa del peticionari segons 
el qual consti com a titular del mateix. 
 
f) Declaració responsable del sol·licitant en la qual consti: 
 
-  Altres fonts de finançament complementàries o qualsevol subvenció que s’obtingui per 
sufragar la despesa de la matrícula acadèmica 2016-17 de l’Institut del Teatre.  
 
- Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona beneficiària, tot 
explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La presentació d’aquesta declaració 
autoritza, implícitament, a l’Institut del Teatre, a consultar directament a la Tresoreria de la 
Seguretat Social i a l’Agència Tributària en relació als possibles deutes que la persona 
beneficiària d’aquests Ajuts econòmics pugui tenir amb els referits organismes públics.  
 
El document de declaració responsable  es pot descarregar a la web de l’Institut del Teatre 
www.institutdelteatre.cat 
 
La documentació acreditativa dels requisits i altres documents a aportar juntament amb la 
sol·licitud, haurà  d’estar en alguna de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o 
espanyol). Qualsevol documentació presentada en un altre idioma haurà d’anar acompanyada 
de la corresponent traducció jurada oficial la qual donarà fe pública del contingut i de la fidelitat 
de la traducció. 
 
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i formes 
que es detallen en aquesta convocatòria suposa l’exclusió del concurs. 
 
Sisena.- Rectificació de defectes o omissions de la documentació 
 
D’acord amb el que estableix la Llei 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 concessió, es requerirà a l’interessat perquè esmeni les mancances o aporti els documents 
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preceptius, en un termini de 10 dies a partir del dia següent de la comunicació, amb la indicació 
que si no ho fa s’entendrà que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
Les dades i documents no aportats, totalment o parcial, no es tindran en compte a efectes de la 
seva valoració. 
 
Setena.- Protecció de dades personals dels sol·licitants dels ajuts econòmics 
 
Les dades personals facilitades en la sol·licitud de concessió dels ajuts econòmics que 
s’annexa a la presenta convocatòria, en els documents adjunts a la sol·licitud i en el document 
d’acceptació de l’ajut econòmic, seran incorporades en el fitxer “IT_PREMIS_AJUTS” titularitat 
de la Diputació de Barcelona amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud i només podran ser 
cedides a tercers amb aquesta finalitat.   
 
De conformitat amb allò previst per la Llei Orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, els sol·licitants poden exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, en les condicions previstes en la legislació 
vigent, per mitjà d’un escrit que es podrà dirigir al registre de la Diputació de Barcelona situat a 
Rambla de Catalunya, 126, Barcelona (08008). 
 
Vuitena.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió dels ajuts econòmics regulats a la present convocatòria serà el de 
no concurrència competitiva. 
 
Novena.- Comissió d’ajuts econòmics  
 
Aquesta comissió serà l’òrgan que examinarà i avaluarà conjuntament les sol·licituds rebudes 
dins el termini establert. La Comissió realitzarà en un sol acte una proposta d’adjudicació 
d’ajuts econòmics per al seu atorgament, i també especificarà aquelles sol·licituds denegades i 
la seva motivació.   
 
La Comissió d’Ajuts Econòmics per a la convocatòria del curs acadèmic 2016-17 estarà 
formada per: 
 

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

• El Gerent o persona que el substitueixi. 

• El Coordinador Acadèmic o persona que el substitueixi. 

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

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

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

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

 
La designació de les persones que formaran part de la Comissió es publicarà al tauler 
d’anuncis de l’Institut del Teatre, mitjançant resolució de la Presidència de l’Organisme.  
 
La Comissió no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels 
seus membres. 
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L’abstenció i recusació dels membres de la comissió s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.   
 
La Comissió d’Ajuts Econòmics 2016-17 resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de la 
convocatòria. Aquesta interpretació no resultarà vinculant als efectes de la seva resolució per 
l’òrgan competent.  
 
Desena.- Resolució, notificació i règim de recursos 
 
Una vegada la Comissió d’ajuts econòmics hagi efectuat una proposta, degudament motivada, 
sobre la concessió i denegació dels ajuts econòmics sol·licitats, el seu President l’elevarà a la 
Presidència de l’Institut del Teatre, la qual haurà de dictar resolució en el termini màxim d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la celebració de la reunió de la Comissió. 
 
La resolució adoptada per la Presidència de l’Institut del Teatre sobre la concessió o denegació 
dels ajuts econòmics sol·licitats serà notificada a tots els sol·licitants en un termini màxim de 10 
dies des de la data de la seva aprovació, d’acord amb allò que preveu la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs 
d’alçada davant la Presidència de la Diputació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent al de la seva notificació. 
  
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en 
defensa dels seus interessos. 
 
Onzena.- Acceptació de l’ajut 
 
Els/les beneficiaris/àries, un cop se’ls hagi notificat l’acord de concessió, hauran d’acceptar 
l’ajut així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se 
de forma expressa en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, 
presentant el document d’acceptació en el Registre General de l’Institut del Teatre, el qual es 
podrà descarregar a la web de l’Institut del Teatre (www.institutdelteatre.cat). 
 
Dotzena.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquests ajuts, a més de les especificades a l’article 
14 de la Llei 38/2003 de Subvencions, les que tot seguit s’indiquen:  
 

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

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

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

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

 
Tretzena.- Forma de pagament 

 
El pagament dels ajuts atorgats s’efectuarà d’un sol cop dins de l’any 2017. 

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

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

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

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

 
Quinzena.- Compatibilitat amb altres ajuts econòmics 

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

 
Tanmateix, l’import total dels ajuts econòmics rebuts per la mateixa finalitat no podrà superar el 
cost total de la matrícula acadèmica del curs 2016-17. Els/les beneficiaris/àries hauran de 
comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol ajut econòmic o subvenció pública concurrent 
que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.  
 
Setzena.- Règim Jurídic 

 
En tot el que preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 3/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d’Execució dels Pressupost General per al present exercici, 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i demés legislació concordant. 

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

ANNEX 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER 
ALS ALUMNES DE L’INSTITUT DEL TEATRE DEL CURS ACADÈMIC 2016-2017  

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

 

Dades identificatives de l’alumne/a 
  

Nom i cognoms   

DNI/Passaport   

Domicili: 
carrer/avinguda/passeig 

  Núm. pis porta 

Municipi   Codi 
postal 
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Telèfon de contacte   

Adreça electrònica   

 
Estudis que cursa a l’IT 

  

 
Curs 

  

 
Documentació que s’adjunta: 
 

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

 
 

b) Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària a l’any 
2016, dels pares o tutors de l’alumne (conjunta o separada) en la qual estigui 
inclòs en la unitat familiar l’alumne que sol·licita l’ajut.  

 

 

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

 

 

 

En cas que el peticionari presenti la seva sol·licitud com a independent 
econòmicament caldrà aportar: 
 
1.- Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de 
l’any 2016 de tots els membres de la unitat familiar que convisquin amb el 
peticionari. 
 
2.- En cas que el peticionari sigui exempt de realitzar la declaració de renda, haurà 
d’aportar declaració responsable manifestant aquest aspecte, i certificat de 
l’Agència Tributària que acrediti oficialment aquesta exempció. 
 
3.- Fotocòpies de les nòmines dels dos últims mesos -precedents al termini de 
presentació d’instàncies- de totes les persones que formin la unitat familiar del 
peticionari. 
 
4.- Si és el cas, acreditació d’estar en situació de desocupació (d’atur) mitjançant 
certificat de demandant d’ocupació. 
 
5.- Si és el cas, acreditació de ser beneficiari de prestació de subsidi o de qualsevol 
tipus d’ajut econòmic procedent de les administracions públiques o privades, i de 
totes les persones de l’àmbit familiar. 
 
6.- Certificat de convivència emès per l’entitat oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Acreditació de tenir la condició de discapacitat, i de qualsevol membre de la 
unitat familiar que convisqui amb el peticionari (si és el cas).  
 

 

 

e) Document que acrediti el nombre de compte corrent del banc o caixa del 
peticionari mitjançant el qual consti com a titular del mateix. 
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f) Declaració responsable del sol·licitant en la qual consti: 
 
- Altres fonts de finançament complementàries o qualsevol subvenció que 
s’obtingui per sufragar la despesa de la matrícula acadèmica 2016-2017 de 
l’Institut del Teatre. 
 
- Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona beneficiària, 
tot explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
 
(El document de declaració responsable es pot descarregar a la web de l’Institut 
del Teatre www.institutdelteatre.cat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Altres observacions: 
 

 

 

 

 

 

 
 

SOL·LICITO ser declarat/da admès/sa a la convocatòria a què es refereix aquest document  i DECLARO 

l’acceptació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a alumnes de l’Institut del Teatre 

del curs acadèmic 2016-2017 

 

 

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

 

 

Signatura  del sol·licitant 

 

 
 
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE L’INSTITUT DEL TEATRE “ 
 
 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa l’apartat 
4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del qual és el següent: 
 
“Extracte de l’Acord de 19 d’abril de 2017 de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, 
per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics de l’Institut del 
Teatre per al curs acadèmic 2016-2017.  
 
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es 
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pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 
2016-2017 de l’Institut del Teatre es pot trobar al web, a la intranet i al tauler d’anuncis de 
l’Institut del Teatre.  
 
Primer. Beneficiaris: 
 
Podran ser beneficiari/àries d’aquests ajuts les persones físiques que reuneixin, en la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds,  els següents requisits: 
 
a) Tenir la condició d’alumne/a de l’Institut del Teatre en el curs 2016-17, de qualsevol de les 
escoles d’ensenyament reglat següents:   
 

• Escola Superior d’Art Dramàtic 

• Conservatori Superior de Dansa 

• Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 

 
b) Haver-se matriculat del següent: 
 

• Per als alumnes del Conservatori Professional de Dansa:  

 
o Totes les assignatures del curs. 

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

Dansa:  

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

temps complet 

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

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

 
c) Tenir aprovades totes les assignatures matriculades en convocatòria ordinària el curs 2016-
17. 
 
d) No superar la renda familiar d’acord amb els llindars següents: 
 

- Família d'1 membre............13.236,00 € 

- Família de 2 membres........22.594,00 € 

- Família de 3 membres........30.668,00 € 
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- Família de 4 membres........36.421,00 € 

- Família de 5 membres........40.708,00 € 

- Família de 6 membres........43.945,00 € 

- Família de 7 membres........47.146,00 € 

- Família de 8 membres........50.333,00 € 

 
En cas que la situació econòmica del sol·licitant no s’adapti a aquesta classificació, caldrà fer-la 
constar de forma detallada per tal que la comissió d’ajuts econòmics la pugui estudiar. 
 
Segon. Objecte. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació dels ajuts econòmics que atorgui l’Institut del 
Teatre als alumnes dels ensenyaments reglats del curs acadèmic 2016-17:   
 
a) Escola Superior d’Art Dramàtic 
b) Conservatori Superior de Dansa 
c) Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
 
Quart. Quantia. 
 
Per al curs acadèmic 2016-17 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà 
per a la concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 7.975,60 euros. 
 
Aquest import serà repartit entre totes les sol·licituds rebudes que tinguin els requisits, tant 
acadèmics com econòmics, establerts a la clàusula sisena de la present convocatòria, sens 
perjudici de l’escola d’ensenyaments reglats en la què està matriculat el peticionari/a. 
 
L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el curs 
2016-17. No podran concedir-se ajuts econòmics per import superior a aquest percentatge 
referenciat ni per la quantia superior a la què es determini en la convocatòria. 
 
Els alumnes que haguessin obtingut un ajut econòmic en el curs acadèmic anterior (2014-16) i 
tinguin les condicions per concedir-los un nou ajut en la convocatòria actual, rebran l’esmentat 
ajut, que consistirà en un abonament de fins al 50% del pagament real de la matrícula un cop 
descomptat l’ajut atorgat en el curs precedent. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de sol•licitud d’ajuts econòmics serà del 26 de juny de 2017  al 7 de 
juliol de 2017 (ambdós inclosos).” 
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Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que 
s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajuts 
al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua 
catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR les despeses que generi l’aplicació de la convocatòria anteriorment 
esmentada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 481.00/ 99003, per un import màxim de 
7.975,60 euros. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 26 de juny de 
2017  al 7 de juliol de 2017 (ambdós inclosos).  
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes 
previstos a l’esmentada convocatòria, així com per als actes necessaris per fer efectius els 
acords indicats. 
 
Setè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
 
 
 
18. Dictamen que proposa autoritzar les accions a desenvolupar durant 

l’exercici 2017 del “Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes” 
(PRAEC) de l’Institut del Teatre. 

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu al desplegament d’activitats en el 
marc del projecte de recerca PRAEC. 

 

 

Uns dels objectius establerts en els actes del Centenari de l’IT va ser el de “Potenciar 
la recerca específica de les arts escèniques des del punt de vista documental, històric i 
metodològic, i alhora impulsar la recerca sobre la pràctica artística i pedagògica”.  
 
Per assolir aquest objectiu es va proposar el desenvolupament del PRAEC (Projecte 
de Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes), fet en col·laboració amb el màxim 
nombre d’universitats i amb tots els estudiosos i especialistes que hi volguessin 
treballar.  
 
L’objectiu del PRAEC és desenvolupar, conjuntament amb altres entitats universitàries 
i acadèmiques, un projecte articulat, coherent i de col·laboració en l’àmbit de la recerca 
sobre les arts escèniques. El projecte s’ha concretat en la realització de tres accions: 
 

a) Un portal 
b) Una enciclopèdia 
c) Una publicació sobre la Història  
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A més dels investigadors individuals i en equip, el projecte compta amb el Centre de 
Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) i tota la seva activitat, establint 
línies de prioritat en la recerca, la conservació i la digitalització dels seus fons. 

 
Per acord de la Junta de Govern en data 4 d’abril de 2012, es va aprovar un conveni 
de col·laboració entre l’Institut Joan Lluís Vives, com a entitat que aglutina les catorze 
universitats del nostre àmbit lingüístic-cultural implicades en el PRAEC, i l’Institut del 
Teatre per a l’elaboració del Projecte de les Arts Escèniques Catalanes (PRAEC). 
Aquest conveni ha estat prorrogat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre, en data 15 de febrer de 2017, establint-ne la vigència fins al 12 de juliol de 
2018. 

 
L’Institut del Teatre ha assumit el lideratge i l’impuls inicial del PRAEC. Els 
representants universitaris aporten la transferència de coneixement i el compromís 
d’aportació -no retribuïda- al disseny i a la configuració d’aquests projectes a través de 
nombroses trobades entre els anys 2011-2016 de la Comissió Científica, o Plenari, i de 
les comissions específiques sobre cada tema (portal, enciclopèdia i història). Per la 
seva banda, l’Institut del Teatre ha assegurat la logística d’aquestes trobades, fetes a 
les seves instal·lacions, i per a les quals s’han sufragat les despeses dels 
representants de les diverses entitats implicades. 
 
Actualment, persisteix l’interès en continuar aprofundint en el PRAEC, per la qual cosa, 
d’acord amb l’informe del Coordinador del Projecte, Sr. Carles Batlle Jordà de data 4 
d’abril de 2017, s’estima que les previsions de la despesa màxima per a l’any 2017 
seran de 27.847,53 € (IVA inclòs) en concepte dels projectes següents: 
 

Concepte Import màxim 
Redacció Volum III- part 2017 3.700,00€ 
Redactors Enciclopèdia 10.095,00€ 
Coedició amb la UB- Volum II 5.000,00€ 
Base de dades + implementació EAEC al reservori 7.452,53€ 
Imprevistos 1.600,00€ 

TOTAL 27.847,53€ 
 
 
(Pel que fa a la despesa relativa a les tasques dels “Redactors Enciclopèdia”, la seva 
autorització es durà a terme mitjançant resolució de l’òrgan competent en matèria de 
contractació, per la qual cosa s’aproven en aquest dictamen únicament les despeses 
associades al PRAEC per a l’any 2017.) 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“A propòsit de la commemoració de l’efemèride del Centenari de l’Institut del Teatre (1913-
2013) es van proposar un seguit d’actes que, en el seu plantejament mateix, tenien la voluntat 
de ser una consolidació de la feina actual i alhora un projecte de futur de l’Organisme. 
 
Uns dels objectius establerts en els actes del Centenari va ser el de “Potenciar la recerca 
específica de les arts escèniques des del punt de vista documental, històric i metodològic, i 
alhora impulsar la recerca sobre la pràctica artística i pedagògica”.  
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Per assolir aquest objectiu es va proposar el desenvolupament del PRAEC (Projecte de 
Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes), fet en col·laboració amb el màxim nombre 
d’universitats i amb tots els estudiosos i especialistes que hi volguessin treballar.  
 
L’objectiu del PRAEC és desenvolupar, conjuntament amb altres entitats universitàries i 
acadèmiques, un projecte articulat, coherent i de col·laboració en l’àmbit de la recerca sobre les 
arts escèniques. El projecte s’ha concretat en la realització de tres accions: 
 

d) Un portal 

e) Una enciclopèdia 

f) Una publicació sobre la Història  

 
En el seu conjunt, es proposa estudiar totes les manifestacions escèniques del passat i 
l’actualitat, en qualsevol llengua –quan n’hi hagi- i abraçant tots els àmbits de les arts de 
l’espectacle. Es tracta, per tant, de rellegir el patrimoni dramatúrgic, amb especial èmfasi en la 
seva validesa o capacitat de recuperació, com també d’estudiar la pràctica escènica en el sentit 
més ampli i en tots els seus gèneres i manifestacions. A més dels investigadors individuals i en 
equip, el projecte compta amb el Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques 
(MAE) i tota la seva activitat, establint línies de prioritat en la recerca, la conservació i la 
digitalització dels seus fons.  
 
El projecte també estableix una projecció de futur en la política de publicacions, en paper o 
format digital, del propi Institut, així com també proposarà el producte o productes que millor 
sintetitzin les recerques i serveixin per canalitzar la difusió dels seus resultats a diversos nivells, 
de l’estrictament acadèmic al de la divulgació, a partir d’una planificació amb diversos terminis i 
objectius. Vinculat a aquest projecte es podria acollir i potenciar els treballs que estan fent 
alguns investigadors d’àmbits diferents de cara a recuperar i posar a l’abast les recerques en 
els diversos territoris i especialitats de les arts escèniques. De fet, l’Institut del Teatre ja recolza 
aquest projecte que en molt bona mesura també suposa una relectura del nostre patrimoni. 
 
A conseqüència de tot això, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 4 
d’abril de 2012, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Institut Joan Lluís Vives, com 
a entitat que aglutina les catorze universitats del nostre àmbit lingüístic-cultural implicades en el 
PRAEC, i l’Institut del Teatre per a l’elaboració del Projecte de les Arts Escèniques Catalanes 
(PRAEC). Aquest conveni ha estat prorrogat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre, en data 15 de febrer de 2017, establint-ne la vigència fins al 12 de juliol de 2018. 
 
L’Institut del Teatre ha assumit el lideratge i l’impuls inicial del PRAEC. Els representants 
universitaris aporten la transferència de coneixement i el compromís d’aportació -no retribuïda- 
al disseny i a la configuració d’aquests projectes a través de nombroses trobades entre els 
anys 2011-2016 de la Comissió Científica, o Plenari, i de les comissions específiques sobre 
cada tema (portal, enciclopèdia i història). Per la seva banda, l’Institut del Teatre ha assegurat 
la logística d’aquestes trobades, fetes a les seves instal·lacions, i per a les quals s’han sufragat 
les despeses dels representants de les diverses entitats implicades. 
 



  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 

 

 153

Actualment, persisteix l’interès en continuar aprofundint en el PRAEC, per la qual cosa, d’acord 
amb l’informe del Coordinador del Projecte, Sr. Carles Batlle Jordà de data 4 d’abril de 2017, 
s’estima que les previsions de la despesa màxima per a l’any 2017 seran de 27.847,53€ (IVA 
inclòs) en concepte dels projectes següents: 
 

Concepte Import màxim 
Redacció Volum III- part 2017 3.700,00€ 
Redactors Enciclopèdia 10.095,00€ 
Coedició amb la UB- Volum II 5.000,00€ 
Base de dades + implementació EAEC al reservori 7.452,53€ 
Imprevistos 1.600,00€ 

TOTAL 27.847,53€ 
 
Pel que fa a la despesa dels “Redactors Enciclopèdia”, la seva autorització es durà a terme 
mitjançant resolució de l’òrgan competent en matèria de contractació, per la qual cosa 
s’aproven en aquest dictamen únicament les despeses associades al PRAEC per a l’any 2017. 
 
En conseqüència, es considera procedent proposar l’autorització de les accions a desenvolupar 
durant l’exercici 2017, del “Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes” (PRAEC) 
de l’Institut del Teatre i la despesa màxima prevista per a l’any 2017, que es faran efectives 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 99200/226.37 del vigent pressupost de l’Institut del 
Teatre.  
 
En virtut de tot això, a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre, 
previ l'informe favorable de la Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

 
Primer.- AUTORITZAR les accions a desenvolupar per a l’any 2017 relatives al  
 “Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes” (PRAEC),  en virtut de l’apartat 3 
del conveni marc de col·laboració formalitzat entre l’Institut Joan Lluís Vives i l’Institut del 
Teatre, aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme en sessió de data 4 d’abril de 2012, 
prorrogat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en data 15 de febrer de 2017, 
establint la vigència fins al 12 de juliol de 2018. 
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa màxima prevista per a l’any 2017 per un import de VINT-I-
SET MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
(27.847,53€) -IVA inclòs- relativa al “Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes” 
(PRAEC), i que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 99200/226.37 del vigent pressupost 
de l’Organisme amb el desglossament següent: 
 

Concepte Import màxim 
Redacció Volum III- part 2017 3.700,00€ 
Redactors Enciclopèdia 10.095,00€ 
Coedició amb la UB- Volum II 5.000,00€ 
Base de dades + implementació EAEC al reservori 7.452,53€ 
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Imprevistos 1.600,00€ 
TOTAL 27.847,53€ 

 
Tercer.- DETERMINAR que la despesa per import de DEU MIL NORANTA-CINC EUROS 
(10.095,00€) relativa a la redacció dels articles de l’Enciclopèdia serà autoritzada amb 
l’aprovació del corresponent expedient de contractació.” 
 
 
 
 
19. Dictamen que proposa esmenar l’error material comès a les bases de la  

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

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a la correcció d’un error material.  

 

 

Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 15 de març de 2017 es 
van aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió del Premi Adrià Gual de 
l’Institut del Teatre 2017, mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
 
S’ha detectat que es va incórrer en un error material en el punt sisè de la part 
resolutiva del dictamen esmentat pel que fa al termini per a la presentació de les 
sol·licituds, error que s’ha fet palès a diferents clàusules i extractes de les bases que 
regeixen la convocatòria (tant a la versió en llengua catalana com a la versió en 
llengua castellana), i que afecta en concret al punt en què diu: 
 

“Sisè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 
2 al 14 de juliol de 2017 (ambdós inclosos)” 

 
I on ha de dir: 
 

“Sisè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 
3 al 14 de juliol de 2017 (ambdós inclosos)” 

 
 
 
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 15 de 
març de 2017 (núm. Registre 12/17) es van aprovar les bases i la convocatòria per a la 
concessió del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2017, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 
 
Vist que s’ha detectat que es va incórrer en un error material en el punt sisè de la part 
resolutiva del dictamen esmentat pel que fa al termini per a la presentació de les sol·licituds, 
error que s’ha fet palès a diferents clàusules i extractes de les bases que regeixen la 
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convocatòria (tant a la versió en llengua catalana com a la versió en llengua castellana), i que 
afecta en concret allà on diu: 
 

“Sisè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 2 al 14 
de juliol de 2017 (ambdós inclosos)” 

 
Ha de dir: 
 

“Sisè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 3 al 14 
de juliol de 2017 (ambdós inclosos)” 

 
 
Vist l'article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, 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. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 
 

ACORDS 
 
 

Primer.- RECTIFICAR l’error comès a l’acord sisè del dictamen aprovat per la Junta de Govern 
de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de data 15 de març de 2017 (núm. Registre 12/17) 
mitjançant el qual es van aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió del Premi Adrià 
Gual de l’Institut del Teatre 2017, en el sentit que allà on diu: 
 

“Sisè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 2 al 14 
de juliol de 2017 (ambdós inclosos)” 

 
Ha de dir: 
 

“Sisè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 3 al 14 
de juliol de 2017 (ambdós inclosos)” 

 
Aquesta esmena s’ha de fer extensiva als annexos i als extractes de la convocatòria, tant en 
llengua catalana com en llengua castellana. 
 
Segon.- APROVAR, de nou,  la convocatòria per a la concessió del Premi Adrià Gual de 
l’Institut del Teatre 2017, amb l’esmena introduïda, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
 
“ 
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CONVOCATÒRIA DEL PREMI ADRIÀ GUAL DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
El projecte original es presentarà de la següent manera:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Un representant del Grec Festival de Barcelona.  

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

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

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

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

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

 
2) Nombre i àmbit de participació dels graduats de I'lnstitut del Teatre en el projecte. 
 
3) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte presentat, que es mesurarà d'acord amb els 
següents paràmetres: 
 

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

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

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

• Generació de recursos propis. 

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

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

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

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

2) El nombre i l'àmbit de participació dels graduats de l'lnstitut del Teatre en el projecte: 2 
punts. 
3) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte: 2 punts amb el desglossament següent: 
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• Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte 
artístic. Fins a 0.5 punts. 

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

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

• Generació de recursos propis. Fins a 0.5 punts. 

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

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

• Número de factura. 

• Data d'expedició. 

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

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

• Concepte de la despesa. 

• lmport, especificant "lVA inclòs".  

• Que hi figuri el text: PAGAT/COBRAT.  

• Número, i en el seu cas, sèrie.  

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

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

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

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

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

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

ENREGISTRAMENT DEL PROJECTE. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.  

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

PROJECTE.  

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

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

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

ANNEX 
 

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

 

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

VI. Dades de la convocatòria:  

 
Denominació de la 
convocatòria:  

PREMI ADRIÀ GUAL 2017 
 
 

 
 
VII. Dades d’identificació del col·lectiu: 
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Nom o raó social  CIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

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

 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

 
 
 
IX. Dades dels graduats que participen al projecte: 

 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de graduació  a 

l’ Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

   

 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de Graduació a 

l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de llicenciatura 

Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  
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Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de Graduació a 

l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de Graduació a 

l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de Graduació a 

l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

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

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

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

TOTAL DESPESES 0,00 
 

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

  
  

TOTAL INGRESSOS 0,00 
 

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

RESULTAT 0,00 
 
 
XII. Altres observacions: 

 
 
 
 
 
 
  
XIII. Documentació que s’adjunta: 

 

Identificació del sol·licitant 

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

❏ Document acreditatiu d’estar en possessió dels drets d’autor 
 
 
XIV. Declaració: 

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

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

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

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

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

 
Tercer.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria (amb l’esmena introduïda), 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 19 d’abril de 2017 de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre, pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió, en règim de 
concurrència competitiva, del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2017.  
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BDNS (Identif.): 

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

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

Primer. Beneficiaris 

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

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

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

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

Segon. Objecte 

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

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

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

Tercer. Bases reguladores. 

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

Quart. Quantia. 

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

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

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

 
Quart.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana (amb l’esmena 
introduïda) 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. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 3 al 14 de 
juliol de 2017 (ambdós inclosos). 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes 
previstos a la convocatòria esmentada, així com per als actes necessaris per fer efectius els 
acords indicats. 
 
Setè.- PUBLICAR l’extracte (amb l’esmena introduïda) de la present convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i 
al Tauler d’anuncis electrònic de l’Institut del Teatre.” 
 
 
 
 
20. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 
 
El Gerent, Sr. Jordi Roig, exposa el seu informe, que concreta en el punt següent: 
 
 
1. Lliura als presents resum del calendari de les activitats més rellevants, així com de 

les actuacions previstes, que comenta punt per punt. 
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Data Horaris Activitat Lloc

Del 23/03 al 25/05/17 18.30h Programa de ràdio Això és un drama Sala d'Exposicions MAE

04/04/2017 - CPD. Dansa Ara Palau Sant Jordi Palau St. Jordi

6-7/04/17 - CPD. Tallers lliures Castelldefels Pendent

7-8/04/17 - CSD. Creadansa Pendent

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

20/04/2017
11.00h
16:30h ESAD. Jornada de portes obertes 2017 Institut del Teatre

21/04/2017 11.30 - 13.30h EESA/CPD. Celebració de la Diada de Sant Jordi Aula P0.D3

22 i 23/04/2017 Diversos horaris CSD al Sismògraf Olot

23/04/2017 Pendent CPD. Montgat. Tallers Lliures Montgat

24/04/2017 Pendent CPD. Tallers lliures Auditori de Terrassa Auditori de Terrassa

26/04/2017 11h Roda de premsa Dia Internacional de la Dansa Atri / Auditori

27/04/2017 21:00h Dijous a l'IT.UnDosTresUnDos Institut del Teatre

27-29/04/2017 Diversos horaris Activitats Dia Internacional de la Dansa Diversos espais

04/05/2017 12h Roda de premsa IT Teatre: ESQUERDES PARRACS ENDERROCS TNC

04/05/2017 20h Actuació IT Dansa Romans sur Isère (França)

6-7/05/17 10:00h IT Dansa. Audició 2017 Institut del Teatre

9 i 10/05/17 Pendent Prèvies ESQUERDES PARRACS ENDERROCS TNC

11-21/05/17
De dimecres a dissabte a les 20 h 

Diumenge a les 18 h IT Teatre. ESQUERDES PARRACS ENDERROCS TNC

12 -14/05/17 Pendent Actuacions IT Dansa Oldenburg (Alemanya) 

12 -14/05/17 Pendent Pràctiques Escenificació Plató

18/05/2017 19:00-20:30h Club de lectura de teatre: "Ivànov", d'Anton Txékhov Institut del Teatre (Centre del Vallès)

18/05/2017 19h Commemoració 40è aniversari Escola de mim i pantomima Teatre Estudi

20/05/2017 Tarda-nit Nit dels Museus Diversos espais

25-27/05/17 Pendent Pràctiques Escenificació Plató

CALENDARI ACTIVITATS I ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS DE L'INSTITUT DEL TEATRE ABRIL- MAIG 2017

abr-17

maig-17

 
 
 
 
El Vicepresident, abans de cloure, s’interessa per la possibilitat de recuperació del 
premi centenari Ignasi Iglesias, en relació a textos literaris inèdits.  
També es refereix al premi Frederic Roda, premi de textos teatrals. El Sr. Puigcorbé es 
planteja la possibilitat que pugui ser un premi escollit pels teatres municipals, 
configurant-se el jurat mitjançant els directors d’aquests teatres. 
 
La Sra. Puyo es refereix a la carta tramesa a Ignasi roda, president de l’ADB. No s’ha 
pogut concretar res sobre el premi Frederic Roda. Per aquest motiu sol·licita d ela 
Junta de Govern quina ha de ser la postura i pronunciament de l’institut del Teatre. Fa 
referència al contacte amb els altres germans, l’Alba i el Frederic Roda. Sobre la 
recuperació del premi Ignasi Iglesias, ja s’està estudiant aquesta possibilitat, avança la 
Sra. Puyo. La voluntat és totalment favorable a recuperar-lo, però no resultarà possible 
pel 2017. 
 
 
 
 
 
21. Precs i preguntes 
 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  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 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el Vicepresident 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 


