
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A C T A 
 
 

Corresponent a la sessió de la Junta de Govern de 
l’Organisme Autònom “Institut del Teatre” 

 
 
 
Data:  24 de gener de 2018 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  12:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  13:00 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Presidenta: 

Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
 
 
Vocals: 

Il·lma. Sra. Ana del Frago Barés 
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. Maria José Villarrubia Geriz 
 
 
Delegat de Secretaria a la Junta: 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
S’excusen: 

Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges (Reunió Liceu) 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
 
 



 

    
 

 

 
 

 

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 20 de 
desembre de 2017. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 1813 al 
2050 de l’any 2017 i del número 1 al 6 de l’any 2018. 
 

3. Ratificar les resolucions de la Presidència: Sense assumptes. 
 

4. Dictamen que proposa aprovar l’esmena d’error en l’aprovació de l’expedient de contractació de “Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”. Procediment obert. 
Pluralitat de criteris. 
 

5. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació privada relativa a la  “Coedició de diversos volums 
d’una col·lecció de textos teatrals”. Procediment obert. Pluralitat de criteris. 
 

6. Dictamen que proposa aprovar l’inici de l’expedient de resolució del contracte d’obres  del “Projecte 
d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) per incompliment 
de les obligacions contractuals per part de l’empresa contractista.  
 

7. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc amb l’Escola Superior Universitària de les Arts Escèniques, la 
Música i la Imatge (ESART).  
 

8. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del “Curs Tècnic de nivell bàsic en PRL per a tècnics 
de l’espectacle en viu (on line)”. Edició 2018.  
 

9. Dictamen que proposa modificar el curs del “Postgrau d’Arts Escèniques i acció social” de l’Institut del Teatre.  
 

10. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció d’un màxim de 5 
titulats/des de l’Institut del Teatre que han de formar part del procés formatiu “IT-TÈCNICA” per al curs 2017.-
18.  
 

11. Dictamen que proposa aprovar els criteris i directrius per a l’elaboració del POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) 
per al curs acadèmic 2018-19, de les Escoles  i Centres de l’Institut del Teatre.   
 

12. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació del  “Fons documental de 
l’escenògraf i figurinista Isidre Prunés”. 
 

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

14. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

15. Precs i preguntes 

 
 
 
 

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

celebrada el dia 20 de desembre 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 20 de desembre 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. 



  
 

 

 

 
La Presidenta demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni emetre’s 
vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 20 de 
desembre 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 1813 al 2050 de l’any 2017 i del número 1 al 
6 de l’any 2018. 

 
A indicació de la Presidenta, el Gerent, Sr. Roig, es remet al llistat lliurat als membres 
de la Junta de Govern, conjuntament amb la convocatòria, relatiu a la relació de tots 
els decrets dictats des de la darrera sessió de la Junta de Govern, que són els 
registrats amb els números 1813 al 2050 de l’any 2017 i del número 1 al 6 de l’any 
2018. 
 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
 
 
3. Ratificar les següents resolucions de la Presidència.  
 
No hi ha cap assumpte en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
 
4. Dictamen que proposa aprovar l’esmena d’error en l’aprovació de 

l’expedient de contractació de “Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”. Procediment obert. 
Pluralitat de criteris. 

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, el Sr. Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’esmena en un error material detectat a un 
contracte de serveis.  
 

Per acord de la Junta de Govern  de data 20 de desembre de 2017 es va aprovar l’expedient 
de contractació relatiu al “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de 
Barcelona de l’Institut del Teatre” per un pressupost biennal màxim de licitació de 
411.164,96 €, IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de 
86.344,64 €. 
 
Un cop publicat i en fase de presentació d’ofertes per part dels licitadors, s’ha detectat un 
error en les hores contemplades al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en 
concret, a la clàusula 4.1 s’ha intercanviat per error les hores diürnes i nocturnes. Malgrat 
això, no s’ha produït cap infracció de les normes de preparació del contracte. 
 
Aquest fet comporta que el preu de licitació consignat al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars s’hagi de modificar i, per tant, el seu valor estimat.  
 



 

    
 

 

 
 

 

Aquesta esmena comporta un endarreriment en la data prevista d’inici del contracte, fet que 
també obliga a ajustar la despesa del present expedient.   
 
El detall de modificacions és el següent: 
 
En les hores contemplades a la clàusula 1.4 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i, 
per tant, que afecten la clàusula 1.3 (preu de licitació), clàusula 1.4 (aplicacions 
pressupostàries), 1.6 (valor estimat) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, allà on 
diu: 
 
“ 

Hores laborables diürnes 8.000  hores 

Hores laborables nocturnes 4.000 hores 

Hores festives diürnes 
 
3.776 hores 
 

Hores festives nocturnes 7.552 hores 

 
Ha de dir: 
 

Hores laborables diürnes 8.000  hores 

Hores laborables nocturnes 4.000 hores 

Hores festives diürnes 
 
7.552 hores 
 

Hores festives nocturnes 3.776 hores 

 
 

Per tant, a la clàusula 1.3 (preu de licitació) del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
allà on diu: 
 

“El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es fixa en la quantitat de biennal de QUATRE-CENTS ONZE MIL CENT 
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (411.164,96€), IVA 
exclòs. 
 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

a) Part fixa Per a les vigilàncies periòdiques, un pressupost màxim biennal de 
408.386,24 EUR, més 85.761,11 EUR en concepte del 21 % d’IVA. 

b) Part variable Per a les vigilàncies puntuals, un pressupost màxim  biennal de 
2.778,72 EUR, més 583,53 EUR en concepte del 21 % d’IVA. 

 
Ha de dir: 
 



  
 

 

 

“El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es fixa en la quantitat de biennal de QUATRE-CENTS CINC MIL VUITANTA-
CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (405.085,60€), IVA exclòs. 
 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

c) Part fixa Per a les vigilàncies periòdiques, un pressupost màxim biennal de 
402.306,88 EUR, més 84.484,44 EUR en concepte del 21 % d’IVA. 

d) Part variable Per a les vigilàncies puntuals, un pressupost màxim  biennal de 
2.778,72 EUR, més 583,53 EUR en concepte del 21 % d’IVA. 

 
A la clàusula 1.4 (aplicacions pressupostàries) del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars allà on diu: 
 

“La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de QUATRE-CENTS 
NORANTA-SET MIL CINC-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS 
(497.509,60€) IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
227.01/99020 dels exercicis pressupostaris següents: 
 
Per als serveis de vigilància periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 164.715,78€ 
2019 247.073,67€ 
2020 82.357,89€ 

 
Per als serveis de vigilància puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 1.120,75€ 
2019 1.681,13€ 
2020    560,38€ 

Ha de dir: 
 

“La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de QUATRE-CENTS 
NORANTA  MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS (490.153,58€) IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  227.01/99020 dels exercicis pressupostaris següents: 
 
Per als serveis de vigilància periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 162.263,77€ 
2019 243.395,66€ 
2020  81.131,89€ 

 
Per als serveis de vigilància puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 1.120,75€ 
2019 1.681,13€ 
2020    560,38€ 



 

    
 

 

 
 

 

A la clàusula  1.6 (valor estimat) del Plec de Clàusules Administratives Particulars allà on diu: 
 

“El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de NOU-CENTS 
QUATRE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS 
(904.562,91€) IVA exclòs.  
 
Aquest import es desglossa de la manera següent: 
 

SERVEI 

Vigència inicial: Dos anys  411.164,96€ 
Possible pròrroga: Dos anys  411.164,96€ 

Modificacions En els termes de la clàusula 
2.3. d’aquest plec 82.232,99€ 

 TOTAL VALOR ESTIMAT  904.562,91€ 

“ 
Ha de dir: 
 

“El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de VUIT-CENTS 
NORANTA-UN MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 
(891.188,32€) IVA exclòs.  
 
Aquest import es desglossa de la manera següent: 
 

SERVEI 

Vigència inicial: Dos anys  405.085,60€ 
Possible pròrroga: Dos anys  405.085,60€ 

Modificacions En els termes de la clàusula 
2.3. d’aquest plec 81.017,12€ 

 TOTAL VALOR ESTIMAT  891.188,32€ 

 
 
Pel que fa al reajustament de la despesa, cal disminuir-la en 7.356,02 € IVA inclòs, resultant 
de l’error material, que afecta únicament als imports unitaris dels serveis de vigilància periòdics. 
 
La despesa pluriennal, doncs, resta distribuïda segons el següent desglossament: 
 
Per als serveis de vigilància periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 141.980,79€ 
2019 243.395,66€ 
2020  101.414,86€ 

 
 
 



  
 

 

 

Per als serveis de vigilància puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018    980,67€ 
2019 1.681,13€ 
2020    700,47€ 

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària del 
dia 20 de desembre de 2017 (núm. registre 183/2017) es va aprovar l’expedient de contractació 
relatiu al “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del 
Teatre” per un pressupost biennal màxim de licitació de QUATRE-CENTS ONZE MIL CENT 
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (411.164,96€), IVA exclòs, més 
el 21% d’IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de VUITANTA-SIS MIL TRES-CENTS 
QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (86.344,64€ ). Aquest 
pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

a) Part fixa Per a les vigilàncies periòdiques, un pressupost màxim biennal de 
408.386,24 EUR, més 85.761,11 EUR en concepte del 21 % d’IVA. 

b) Part variable Per a les vigilàncies puntuals, un pressupost màxim  biennal de 
2.778,72 EUR, més 583,53 EUR en concepte del 21 % d’IVA. 

 
La part variable, per a les vigilàncies puntuals, segons els següents preus unitaris màxims:  
 
Serveis puntuals de vigilància Preu unitari 

màxim IVA 
exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diurna  16,15 €/hora  21% 3,39 € 19,54 €/hora 

Hora laborable nocturna  17,65 €/hora  21% 3,71 € 21,36 €/hora 

Hora festiva diurna  17,34 €/hora  21% 3,64 € 20,98 €/hora 

Hora festiva nocturna  18,95 €/hora  21% 3,98 € 22,93 €/hora 

 
Vist que un cop publicat i en fase de presentació d’ofertes per part dels licitadors, s’ha detectat 
un error en les hores contemplades al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de la 
referida contractació, en concret, a la clàusula 4.1 s’ha intercanviat per error les hores diürnes i 
nocturnes i, per tant, cal esmenar l’error en el sentit que allà on diu: 
 

Hores laborables diürnes 8.000  hores 

Hores laborables nocturnes 4.000 hores 

Hores festives diürnes 
 
3.776 hores 
 

Hores festives nocturnes 7.552 hores 

 



 

    
 

 

 
 

 

Ha de dir: 
 

Hores laborables diürnes 8.000  hores 

Hores laborables nocturnes 4.000 hores 

Hores festives diürnes 
 
7.552 hores 
 

Hores festives nocturnes 3.776 hores 

 
Aquest fet comporta que el preu de licitació del referit expedient de contractació consignat al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars s’hagi de modificar i, per tant, el seu valor 
estimat.  
 
Atès que no s’ha produït cap infracció de les normes de preparació del contracte i que només 
es tracta d’una errada en la consignació de les hores festives diürnes i nocturnes, que afecta a 
la clàusula 1.4 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i, per tant, comporta una 
modificació de la clàusula 1.3 (preu de licitació), clàusula 1.4 (aplicacions pressupostàries), 1.6 
(valor estimat) i així com a model d’oferta del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Vist que aquesta esmena comporta un endarreriment en la data prevista d’inici del contracte fet 
que obliga a ajustar la despesa del present expedient.   
 
Vist l’article 109.2  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques que estableix que les administracions públiques poden rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els 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.   
 
Vist l’article 12.a2) dels vigents estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern per aprovar i adjudicar els expedients de contractació de serveis d’import 
superior a 60.101,00 €. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció 
delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109.2 de la LPACAP, l’error detectat en les hores 
contemplades a la clàusula 1.4 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i, per tant, que 
afecten la clàusula 1.3 (preu de licitació), clàusula 1.4 (aplicacions pressupostàries), 1.6 (valor 
estimat) del Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’expedient de contractació del 
“Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”  
aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de 
data 20 de desembre de 2017 (núm. registre 183/2017), en el sentit que allà on diu: 
 
 
 
“ 



  
 

 

 

Hores laborables diürnes 8.000  hores 

Hores laborables nocturnes 4.000 hores 

Hores festives diürnes 
 
3.776 hores 
 

Hores festives nocturnes 7.552 hores 

 
Ha de dir: 
 

Hores laborables diürnes 8.000  hores 

Hores laborables nocturnes 4.000 hores 

Hores festives diürnes 
 
7.552 hores 
 

Hores festives nocturnes 3.776 hores 

 
 

Per tant, a la clàusula 1.3 (preu de licitació) del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
allà on diu: 
 

“El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es fixa en la quantitat de biennal de QUATRE-CENTS ONZE MIL CENT 
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (411.164,96€), IVA 
exclòs. 
 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

c) Part fixa Per a les vigilàncies periòdiques, un pressupost màxim biennal de 
408.386,24 EUR, més 85.761,11 EUR en concepte del 21 % d’IVA. 

d) Part variable Per a les vigilàncies puntuals, un pressupost màxim  biennal de 
2.778,72 EUR, més 583,53 EUR en concepte del 21 % d’IVA. 

 
Ha de dir: 
 

“El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es fixa en la quantitat de biennal de QUATRE-CENTS CINC MIL VUITANTA-
CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (405.085,60€), IVA exclòs. 
 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

e) Part fixa Per a les vigilàncies periòdiques, un pressupost màxim biennal de 
402.306,88 EUR, més 84.484,44 EUR en concepte del 21 % d’IVA. 

f) Part variable Per a les vigilàncies puntuals, un pressupost màxim  biennal de 
2.778,72 EUR, més 583,53 EUR en concepte del 21 % d’IVA. 

 
 



 

    
 

 

 
 

 

A la clàusula 1.4 (aplicacions pressupostàries) del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
allà on diu: 
 

“La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de QUATRE-CENTS 
NORANTA-SET MIL CINC-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS 
(497.509,60€) IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
227.01/99020 dels exercicis pressupostaris següents: 
 
Per als serveis de vigilància periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 164.715,78€ 
2019 247.073,67€ 
2020 82.357,89€ 

 
Per als serveis de vigilància puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 1.120,75€ 
2019 1.681,13€ 
2020    560,38€ 

Ha de dir: 
 

“La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de QUATRE-CENTS 
NORANTA  MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS (490.153,58€) IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  227.01/99020 dels exercicis pressupostaris següents: 
 
Per als serveis de vigilància periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 162.263,77€ 
2019 243.395,66€ 
2020  81.131,89€ 

 
Per als serveis de vigilància puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 1.120,75€ 
2019 1.681,13€ 
2020    560,38€ 

 
A la clàusula  1.6 (valor estimat) del Plec de Clàusules Administratives Particulars allà on diu: 
 

“El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de NOU-CENTS 
QUATRE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS 
(904.562,91€) IVA exclòs.  
 
 
 



  
 

 

 

Aquest import es desglossa de la manera següent: 
 

SERVEI 

Vigència inicial: Dos anys  411.164,96€ 
Possible pròrroga: Dos anys  411.164,96€ 

Modificacions En els termes de la clàusula 
2.3. d’aquest plec 82.232,99€ 

 TOTAL VALOR ESTIMAT  904.562,91€ 

“ 
Ha de dir: 
 

“El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de VUIT-CENTS 
NORANTA-UN MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 
(891.188,32€) IVA exclòs.  
 
Aquest import es desglossa de la manera següent: 
 

SERVEI 

Vigència inicial: Dos anys  405.085,60€ 
Possible pròrroga: Dos anys  405.085,60€ 

Modificacions En els termes de la clàusula 
2.3. d’aquest plec 81.017,12€ 

 TOTAL VALOR ESTIMAT  891.188,32€ 

 
“ 

 
Segon.- AJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa autoritzada inicialment en el sentit de 
disminuir-la en SET MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS 
(7.356,02€) IVA inclòs, resultant de l’error material comès i que afecta únicament als imports 
unitaris dels serveis de vigilància periòdics, d’acord amb el següent desglossament.  
 
Per als serveis de vigilància periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 -2.452,00 € 
2019 -3.678,00€ 
2020  -1.226,00€ 

 
 
Tercer.- AJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa del contracte als nous efectes d’inici 
previstos, el que comportarà la despesa pluriennal que consta al següent desglossament: 
 
 
Per als serveis de vigilància periòdics: 
 
 



 

    
 

 

 
 

 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 141.980,79€ 
2019 243.395,66€ 
2020  101.414,86€ 

 
Per als serveis de vigilància puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018    980,67€ 
2019 1.681,13€ 
2020    700,47€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos de l’any 2019 i 2020. 
 
 
Quart.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars (amb les rectificacions 
introduïdes), que juntament amb el Plec de prescripcions tècniques particulars han de regir 
aquesta contractació. 
 
Cinquè.- PROSSEGUIR la contractació mitjançant procediment obert i amb pluralitat de criteris 
d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 150 i 157 a 161 Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(TRLCSP). 
 
Sisè.-  PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de licitació als diaris oficials que 
correspongui  i al  perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.   
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords al servei de Contractació de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, als efectes de la seva intervenció en els actes de licitació i assistència 
a la Mesa de contractació.” 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE 
PER AL “SERVEI DE VIGILÀNCIA, PROTECCIÓ I CONTROL D’ACCÉS A LA SEU DE 
BARCELONA DE L’INSTITUT DEL TEATRE”. PROCEDIMENT OBERT. PLURALITAT DE 
CRITERIS. 
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1) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 
 
És objecte del present Plec la contractació de serveis promoguda per l’Institut del Teatre, del 
contracte de serveis, consistent en els “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu 
de Barcelona de l’Institut del Teatre”. 
 
En aquesta contractació s’han tingut en compte consideracions de caràcter social per a 
respondre a l’obligació que tenen les administracions públiques de vetllar per la qualitat en 
l’ocupació. Per aquest motiu s’ha previst en la clàusula 2.2, relativa a les condicions especials 
d’execució, el contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució 
del contracte, i durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions laborals 
que estableixi el Conveni col·lectiu estatal d’empreses de seguretat vigent o conveni d’empresa 
que el millori entre d’altres i, com a criteri d’adjudicació (clàusula 1.11), la possibilitat d’oferir 
formació per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del contracte.  
 
 
El Codi CPV que correspon és 79714000-2 (serveis de vigilància) 
 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la no divisió en 
lots i la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a la Memòria 
inclosa a l’expedient.  
 
 
1.3) Pressupost de licitació 

 
El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris, es fixa 
en la quantitat de biennal de QUATRE-CENTS CINC MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (405.085,60€), IVA exclòs. 
 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

e) Part fixa Per a les vigilàncies periòdiques, un pressupost màxim biennal de 
402.306,88 EUR, més 84.484,44 EUR en concepte del 21 % d’IVA. 

f) Part variable Per a les vigilàncies puntuals, un pressupost màxim  biennal de 
2.778,72 EUR, més 583,53 EUR en concepte del 21 % d’IVA. 

 
 
La part variable, per a les vigilàncies puntuals, segons preus unitaris màxims de licitació 
s’estableixen pels imports següents: 
 

Serveis puntuals de vigilància Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diurna  16,15 €/hora  21% 3,39 € 19,54 €/hora 

Hora laborable nocturna  17,65 €/hora  21% 3,71 € 21,36 €/hora 

Hora festiva diurna  17,34 €/hora  21% 3,64 € 20,98 €/hora 

Hora festiva nocturna  18,95 €/hora  21% 3,98 € 22,93 €/hora 
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El nombre estimat d’hores a realitzar serveis puntuals de serveis  de vigilància durant el període 
de vigència inicial del contracte serà el següent: 

Hores laborables diürnes 48 hores 

Hores laborables nocturnes 32 hores 

Hores festives diürnes 48 hores 

Hores festives nocturnes 32 hores 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost màxim de licitació de 
la part fixa i, els preus unitaris màxims definits com a tipus de licitació de la part variable, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, i tenint en compte que les 
retribucions del personal que presti el servei no podran ser inferiors a les establertes al 
conveni col·lectiu aplicable del sector o conveni d’empresa que el millori. 
 
El pressupost màxim de la part variable del contracte, formulat en termes de preus unitaris, s’ha 
calculat en base a les estimacions dels serveis a realitzar durant l’execució del contracte i no 
suposa una obligació de despesa per part de l’Institut del Teatre, atès que aquesta es 
determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant la vigència del contracte. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos al Plec de 
Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona (en endavant PCAG). 

 
 

1.4) Aplicacions pressupostàries 
 
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de QUATRE-CENTS NORANTA  MIL 
CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (490.153,58€) IVA 
inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària  227.01/99020 dels exercicis 
pressupostaris següents: 
 
Per als serveis de vigilància periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 141.980,79€ 
2019 243.395,66€ 
2020  101.414,86€ 

 
Per als serveis de vigilància puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018    980,67€ 
2019 1.681,13€ 
2020    700,47€ 
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Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos.  

 
L’Institut del Teatre reajustarà les imputacions pressupostàries, per adequar-les a l'import de 
l'oferta econòmica de l'empresa proposada com adjudicatària. 
 
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
 
El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de dos anys  a comptar des de l’inici de la 
prestació del servei, prevista inicialment per a l’1 de juny de 2018. 

 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 26.1.g) del 
TRLCSP. 

 
Quant a la pròrroga: 

 
El contracte serà prorrogable de forma expressa i de mutu acord, sense que la durada de la 
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre (4) anys.  
 
1.6) Valor estimat  
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de VUIT-CENTS NORANTA-UN MIL CENT 
VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (891.188,32€) IVA exclòs.  
 
Aquest import es desglossa de la manera següent: 
 

SERVEI 

Vigència inicial: Dos anys  405.085,60€ 
Possible pròrroga: Dos anys  405.085,60€ 

Modificacions En els termes de la clàusula 
2.3. d’aquest plec 81.017,12€ 

 TOTAL VALOR ESTIMAT  891.188,32€ 

 
Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents 
s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament. 
 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecta a regulació 
harmonitzada es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 
157 a 161 del TRLCSP. 
 
 
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present 
contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de 2.500,00 euros.  
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1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions  
 
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini que 
s’estableixi en l’anunci corresponent, al Servei de Contractació, c/ Londres, 55 5a. Planta, 
08036- Barcelona, scon.publicitat@diba.cat, telèfon 93.402.25.64 i fax 93.402.06.47,  de dilluns 
a divendres laborables, de 9:00 hores a 14:00 hores, podent ésser també enviada per correu. 
En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de les 14:00 hores a l’Oficina de 
Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva 
tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax al dit Servei el mateix dia de la seva presentació, 
sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les 
proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la 
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, degudament signada, en DOS sobres, en els termes següents: 
 
 
 

SOBRE NÚM. 1  
 
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació del “Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre” 
presentada per ...……......." i haurà de contenir la documentació següent: 

 
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar 

amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de 
contractació (DEUC). 
 
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions següents:  

 
- part I relativa a la informació sobre el procediment de contractació i el poder 

adjudicador: emplenar. En el cas de contractacions conjuntes, indicar els noms de 
tots els ens contractants.  

 
- part II relativa a la informació sobre l’operador econòmic: 

 
- apartat A (contractació reservada): només consignar en sentit afirmatiu quan 

així s’hagi previst en el PCAP, 
 
- apartat A (lots): indicar el/s número/s de lot/s a què es presenta, si escau,  
 
- apartat A (llista oficial d’operadors econòmics autoritzats): emplenar. 

 
El licitador inscrit en una llista oficial o registre oficial no haurà de complimentar 
els apartats del DEUC amb informacions i dades que ja hi constin de forma 
actualitzada.  
 
A aquests efectes, cada licitador ha de saber quines dades estan inscrites i 
actualitzades en la corresponent llista oficial o registre. En cas que les citades 
dades no estiguin inscrites o que, en cas d’estar-hi, no estiguin actualitzades, el 
licitador les haurà de complimentar en els apartats del DEUC corresponents. 
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En cas de disposar de classificació empresarial hauran d’indicar-ne el grup, 
subgrup i categoria corresponents. 
 
*en el cas de llistes oficials espanyoles, poden ser el ROLECE (Registre Oficial 
de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat) o el RELI (Registre de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya). 
 
*en el cas d’empreses no nacionals que pertanyen a Estats membres de la UE, 
es podrà consultar al dipòsit de certificats en línia e-Certis. 

 
- apartat B (informació sobre els representants de l’operador econòmic): 

emplenar, 
 

- apartat C (informació sobre el recurs a la capacitat d’altres entitats): emplenar, 
 
- apartat D (subcontractistes): emplenar només quan ho exigeixi el PCAP, 

 
- part III relativa a motius d’exclusió: emplenar,  

 
- part IV relativa als criteris de selecció: emplenar només el primer incís, en sentit 

positiu o negatiu. No és necessari que el licitador empleni la resta d’apartats en 
constar en el PCAP, 

 
- part V relativa a la reducció del nombre de candidats qualificats: no emplenar, 

 
- part VI relativa a les declaracions finals: emplenar. 

 
El DEUC s’ha de presentar en format paper i signat pel/pels legal/s representants de 
l’empresa. El formulari normalitzat de DEUC està disponible en l’enllaç següent: 
 
Versió en català:  
http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/ni/docs/DEUC-cat.pdf 
 
Versió en castellà:  
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases-espd/filter?lang=es 
 

 
ADVERTIMENT  

-Quan l’operador econòmic participi en la licitació pel seu compte però recorri a 
solvència externa d’altres entitats, cal que cadascuna d’aquestes presenti un 
DEUC per separat. 
 
-Quan un grup d’operadors econòmics participin conjuntament en el procediment de 
contractació (Unió Temporal d’Empreses, UTE), cadascun d’ells ha d’aportar el 
corresponent DEUC. 
 
-Quan els contractes estiguin dividits en lots i els criteris de selecció variïn d’un lot a 
un altre, el DEUC haurà de complimentar-se per cada lot o cada grup de lots als què 
s’apliquin els mateixos criteris de selecció. 
 

b) Altres declaracions responsables de compliment de les condicions establertes per 
contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el 
model que consta com ANNEX 1 al PCAP.  
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Les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic han de 
complir-se abans de la finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord 
amb l’article 146.5 TRLCSP. 

 
De conformitat amb l’article 146.4 TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present 
Plec. 

 
 
SOBRE NÚM.  2  

 
Portarà la menció “Proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la 
contractació del “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona 
de l’Institut del Teatre”. ..................................., presentada per .......……..." i haurà de 
contenir la documentació següent: 
 

• Proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica, d’acord amb el 
model que consta com a ANNEX 2 del PCAP. 

 
 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera 

i professional o tècnica i altres requeriments  
 
La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel licitador 
proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.18 del present plec i en els 
termes que es detallin en el requeriment. 
 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents  
 
� Disposar de la solvència següent:  
 

a) Solvència econòmica i financera: 
 

o Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 3 
anys en l’àmbit al que es refereix aquest contracte.  
 
Import mínim: 248.000,00€ 
 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes 
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués 
inscrit, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar 
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el 
volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
b) Solvència professional o tècnica: 

 
• Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que 

inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa. 
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Mínim: En aquesta relació han de constar serveis o treballs de característiques 
similars a l’objecte del contracte per un import total de 248.000,00€ IVA exclòs. 
 
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims: 
 
-Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal 
aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
-Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, 
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests 
treballs/serveis o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada 
pel representant legal de l’empresa licitadora. 

 
• Documentació acreditativa de la inscripció corresponent en el Registre general 

d’empreses de seguretat del Ministeri de l’Interior o en el Registre especial 
d’empreses de seguretat de Catalunya, com a empresa de seguretat dedicada a la 
vigilància i protecció de béns, establiments, espectacles, certàmens o convencions. 

 
• Adscriure, d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, els mitjans personals i materials 

que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els 
següents: 

 
Personals 

1 coordinador que tingui l’habilitació com a cap de seguretat amb una antiguitat 
mínima de dos anys. 
 
Acreditació documental: Original o còpia compulsada de l’habilitació de cap de 
seguretat 
 

Materials 
 

• control electrònic de rondes i els seus punts de marcatge per cada planta de l’edifici 
• dos llanternes 
• farmaciola 
• telèfon smarphone amb les característiques següents: 

o sistema operatiu android 
o línia mòbil amb una connexió sempre disponible 
o Amb càmera i lector NFC 
o GPS 
o Radio 

• Un mínim de 2 equips de comunicació (walkie-talkie) adaptats a la freqüència de 
l’Institut del Teatre, sense cap càrrec econòmic per a l’Institut del Teatre. 

• Armilla amb protecció balística, antigavinet i antipunxó.  
 

Als efectes del que disposa l’article 223.f del TRLCSP s’estableix com a condició essencial del 
contracte el compliment dels compromisos d’adscripció de mitjans personals i materials i el seu 
incompliment es considerarà causa de resolució del contracte (Cl. 2.6 del PCAP). 

 
c) Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència 

econòmica i la tècnica  
 

La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà 
acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i 
categoria/es que tot seguit es detallen: 
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Grup: M  Subgrup: 2 Categoria:  2 o superior 
 
 Categoria RD 1098/2001: B o superior 

 (DT 2a i 3a RD 773/2015) 
 

1.11) Criteris d'adjudicació en els procediments oberts   
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més 
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació 
que es detalla per a cadascun d’ells: 
 

Criteris avaluables de forma automàtica  (100%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre 2) 
 
 
Criteri 1: Preu de licitació: ........................................................................fins a 80 punts 
 
Per determinar la puntuació de cada oferta es seguiran els criteris següents: 
 

• S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació i la màxima puntuació a 
l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

− Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
− Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a 

l’oferta més elevada. 
− Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per 
al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui 
superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 

− Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha 
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats 
percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es 
trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és 
inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor 
quantia. 

− En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels 
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una 
oferta en la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa 
de totes. 

− A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin 
individualment a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els 
termes establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà 
en compte, únicament, l’oferta més baixa. 

− La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 
Criteri 2: Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del 
contracte 
Oferta formativa (número d’hores a disposició de la Diputació/Organisme) per cadascun dels 
treballadors destinats a l’execució del 
contracte...............................................................................fins a un màxim de 10 punts 
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* La formació anirà a càrrec de l’empresa. 
 
* Els àmbits formatius i la tipologia dels cursos els establirà el responsable del contracte en 
funció de les necessitats del servei en els àmbits següents: 
 

− Mitjans tècnics de protecció. La seguretat física i la seguretat electrònica. 
− Els centres de control d’alarmes.  
− La detenció. 
− L’autoprotecció: plans d’emergència i evacuació, protecció davant 

artefactes explosius, ús d’equips contra incendi. 
− La protecció d’edificis: plans de protecció. 
− El control d’accessos: finalitat i organització.  
− El control de persones i objectes: paqueteria i correspondència.  
− Les rondes de vigilància: recorregut i freqüències. Procediment d’actuació. 
− La protecció de proves i indicis. Procediment de protecció. 
− La falsificació de documents d’identitat. 
− Col·laboració amb cossos i forces de seguretat. 

 
*Les hores que ofereixi l’empresa per formació es consideraran, en tot cas, temps de treball 
efectiu per a tots els treballadors i l’empresa, haurà de complir amb l’horari i dotació del servei 
que preveu la clàusula segona apartat 1 del Plec de Prescripcions Tècniques relativa a les 
característiques del servei objecte de licitació.  
 
*Les hores que ofereixi l’empresa són addicionals a les 20 hores obligatòries previstes a la 
clàusula segona, punt 9 del PPTP i s’hauran de realitzar dins del primer any de vigència del 
contracte. 
 
Valoració del criteri: Es valorarà el nombre d’hores ofertes a disposició de la Diputació. Per 
cada 1 hora de formació que s’ofereixi s’atorgarà 1 punt, fins a un màxim de 10 punts 
 
Criteri 3: Gestió del servei sota determinats estàndards: Responsabilitat Social de les 
Empreses (RSE) i/o Sistema de gestió de riscos de la informació 
(SGSI)....................................................................................................fins a 10 punts. 
Amb l’objectiu de fomentar la qualitat en la prestació del servei es puntuarà a les empreses que 
acrediten disposar dels certificats que es detallen tot seguit,  complir els requisits per obtenir-los 
o presentin una proposta equivalent. 
 
En el cas que les empreses disposin d’algun dels certificats de Responsabilitat Social següents: 
SGE 21, SA8000, AA1000, GRI, ISO26000, OHSAS 18001 o equivalents  o bé acreditin per 
qualsevol mitjà de prova complir els requisits exigits per a l’obtenció dels esmentats certificats, 
o bé presentin una proposta equivalent de RSE que es comprometin a aplicar en el marc de 
l’execució del contracte..............................5 punts  
 
En el cas que les empreses disposin del certificat del sistema de gestió de la seguretat de la 
informació en vigor ISO/IEC 27001:2017 o certificat equivalent expedit per organismes 
establerts en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o bé presentin una proposta 
equivalent de SGSI que es comprometin a aplicar en el marc de l’execució del 
contracte................................................................................................................5 punts 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els 
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 del 
TRLCSP. 
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1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
 
Tenen preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per empreses 
públiques o privades que tinguin a la plantilla un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat superior al 2 per cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus 
termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a 
l’adjudicació. 
 
A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 persones treballadores fixes, al % 
de persones treballadores fixes amb discapacitat en plantilla que acreditin caldrà sumar-li un 
2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb el % 
que acrediten les empreses amb 50 o més de 50 persones treballadores fixes.  
 
Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més avantatjosa i, a 
més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior 
al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi 
en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb 
discapacitat. 
 
En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que es durà a 
terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria. 
 
 
1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de 
les ofertes rebudes.  
 
 
1.14) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes. 
 
 
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades 
 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada 
s’hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents: 

 
• Que en el criteri 1 relatiu al “Preu de licitació” es doni alguna de les situacions previstes a 

l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i 

 
• Que en la resta de criteris s’hagi obtingut una puntuació igual o inferior a 10 punts. 
 
 
1.16) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 
103 TRLCSP. 
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1.17) Garantia definitiva  
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa serà de: 
 

Part fixa 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
Part variable 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs. 

 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 
96.1 TRLCSP.  
 
En cas que ho sol·liciti l’adjudicatari es podrà instrumentar mitjançant la retenció del primer o 
primers pagaments que s’efectuïn fins a cobrir l’import total de la garantia definitiva.  
 
L’acreditació de la constitució de la garantia definitiva no es podrà realitzar amb mitjans 
electrònics. 
 
 
1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel  licitador 

proposat com a adjudicatari  
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2 
del TRLCSP haurà de: 
 
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva.  
- Presentar els següents documents: 
 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document 
que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, 
a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el 
poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o 
d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte 
social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. 
Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran 
d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. 
En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. 

 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui 
validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.  
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la 
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, 
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a 
l’annex I del RGLCAP.  
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat 
amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 

 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació/Organisme per 
obtenir de forma directa la seva acreditació. 
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c) En relació amb l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i segons els supòsits 

següents: 
 
- En cas d’estar exempt: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a l’objecte 
del contracte (llevat que hagi autoritzat a la Diputació de Barcelona/Institut del Teatre per 
obtenir de forma directa la seva acreditació) i 2) una declaració responsable en què 
consti que està exempt de pagament i no s’ha donat de baixa de la matrícula de l’impost. 
 
- En cas d’estar subjecte a l’IAE i no estar exempt d’aquest impost, s’haurà de presentar: 
1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte (llevat que 
hagi autoritzat a la Diputació de Barcelona/Institut del Teatre per obtenir de forma directa 
la seva acreditació), 2) el rebut de l’impost del present exercici o de l’exercici anterior en 
el cas que no hagués finalitzat el termini de pagament i 3) una declaració responsable de 
no haver-se donat de baixa de la matrícula de l’impost. 

 
d) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera 

i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans 
que es va comprometre a adscriure al contracte (consignar només en cas d’exigència de 
compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec.  

 
e) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 

declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la 
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors, sempre que aportin la diligència 
d’inscripció i la declaració responsable que les circumstàncies reflectides en la diligència no han 
experimentat cap variació. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes 
assenyalats a l’article 151 TRLCSP. 
 
 
 
1.19) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. 

 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà 
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 

 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un 
termini màxim de 5 dies naturals a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
 
2) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
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Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, els següents: 

 
- El contractista haurà d’estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions legals 

siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte. 
 

- El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte de 
la present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant la Diputació de 
Barcelona/Organisme. 
 

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb la Diputació de Barcelona/Organisme, als principis ètics i a les regles 
de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’objectivitat i de transparència. 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 qualsevol 
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 contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

 
� No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
� Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 

corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en 
el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la 

documentació que li sigui requerida en relació als seus subcontractistes (en cas de ser 
prevista la subcontractació) o subministradors en els termes de l’article 228 bis 
TRLCSP. 
 

- En cas de finalització del termini de vigència inicial o de les possibles pròrrogues i no 
s’hagués formalitzat el nou contracte, el contractista s’obliga a continuar prestant 
l’objecte del contracte fins a la nova contractació. 

 
- El contractista haurà de destinar a l’execució del contracte els mitjans personals i 

materials que es descriuen a la clàusula setena del PPT. Els vigilants hauran de 
disposar de l’habilitació necessària pel desenvolupament de les funcions que es 
descriuen a la clàusula segona del Plec de prescripcions tècniques. El coordinador 
haurà de disposar d’habilitació de cap de seguretat amb una antiguitat mínima de 2 
anys. 

 
Als efectes del que disposa l’article 223.f del TRLCSP s’estableix com a condició essencial 
del contracte d’adscripció de mitjans personals i materials i el seu incompliment es 
considerarà causa de resolució del contracte. 
 

- El contractista lliurarà a l’Institut del Teatre, i si escau, al Gabinet de Prevenció i 
Seguretat de la Diputació de Barcelona:  
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1) Còpia de la comunicació del contracte realitzada davant del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya o del Ministerio del Interior, abans de l’inici de 
l’execució del contracte. 
 

2) Còpia de les comunicacions realitzades als vigilant de seguretat de l’existència de 
càmeres de videovigilància en determinades dependències de la Diputació així com 
la finalitat d’aquestes imatges, en un termini no superior a deu dies naturals des de 
la formalització del contracte. 
 

- El contractista:  
 

1) Estarà obligat a realitzar, sense cost addicional, els canvis d’horari en la prestació 
del servei que no comportin un increment o reducció de les hores totals previstes a 
la clàusula segona del Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
2) Estarà obligat a participar en la Comissió de Seguiment de Contractes de Serveis 

per controlar la correcta execució del contracte i el compliment de les obligacions 
de les condicions laborals dels treballadors adscrits a la dita execució. 
 

3) Haurà de presentar en el termini màxim de 4 mesos des de la signatura del 
contracte el calendari d’impartició de la formació dels treballadors. 

 
4) Haurà de justificar, durant el període d’execució del contracte i mitjançant la 

corresponent certificació, la realització per part dels vigilants dels plans de formació 
i d’actualització o especialització, la realització dels quals sigui establerta com a 
obligatòria reglamentàriament o ofertada en el criteri d’adjudicació corresponent. 

 
 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen i el seu 
incompliment constituirà infracció greu en els termes d’allò que disposa l’article 60.2.e) 
TRLCSP i sense perjudici d’allò que disposa la clàusula 2.6) del present Plec: 
 
 

- Garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució del contracte, i durant tota 
la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que estableixi el 
Conveni col·lectiu estatal d’empreses de seguretat vigent o conveni d’empresa que el 
millori. 
 

- Garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores 
destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació s'estendrà a tot el personal 
subcontractat pel contractista principal destinat a l'execució del contracte. 
 

- Garantir el pagament en temps i forma dels salaris del personal adscrit al contracte. 
 

- Garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte siguin iguals 
per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals equivalents. 
 

- En tots els casos i amb efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a 
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades 
que permetin comprovar aquests compliments. 
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2.3) Modificació del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text legal. 

 
En aquest cas es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord 
amb les condicions, abast i límits següents: 
 

- Part fixa: Es podran realitzar modificacions a l’alça quan per raons organitzatives 
(modificació de l’horari dels ensenyaments artístics) requereixi variar l’horari de 
vigilància periòdica del contracte. L’import a modificar es calcularà multiplicant el 
nombre d’hores a ampliar pel preu hora de prestació de servei de la vigilància.  

 
El preu hora de prestació dels serveis periòdic es calcularà dividint l’import 
d’adjudicació del contracte corresponent a la part fixa pel nombre d’hores estimades de 
prestació del servei.   
 

- Part variable: Es podran realitzar modificacions a l’alça quan l’Institut del Teatre actuï 
com a col·legi electoral (municipals, autonòmiques o estatals) o per celebracions de 
seminaris, actes, congressos, conferències, festivals, cursos o qualsevol altra activitat 
escènica, es pugui donar lloc a incrementar els serveis de vigilància puntuals. 

 
L’import a modificar es calcularà multiplicant el nombre d’hores a ampliar, pel preu hora 
adjudicat de prestació.  

 
Es podrà modificar el contracte de prestació del servei de vigilància tant en la part fixa com 
variable fins a un 20% del pressupost total previst per a la vigència inicial (IVA exclòs).  
 

 
2.4) Règim de pagament  
 
El contractista presentarà factures mensuals. 
 
El pagament es realitzarà per l’Institut del Teatre en els terminis establerts en l’article 216.4 
TRLCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del 
personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent 
del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
En el cas que s’hagi ordenat algun servei de vigilància puntual, es farà constar l’objecte, el 
nombre d’hores i l’import en la mateixa factura mensual corresponent. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses 
en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic hauran de presentar factures 
electròniques d’acord amb la normativa vigent. 
 
En totes les factures electròniques la identificació del centre gestor es farà  mitjançant els 
següents codis  DIR3: 

Oficina comptable (rol 01)   LA0005598 
Òrgan gestor (rol 02) LA0005598 

     Unitat tramitadora (rol 03)  LA0005598 
 
 
2.5) Revisió de preus  
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No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 
 
 
2.6) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes en els articles 223 i 308 del 
TRLCSP, les següents: 
 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar 
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o en els presents 
plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de la Diputació de 
Barcelona/Organisme puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 
 

- El fet d’haver-se produït 3 incompliments molt greus, recollits en la clàusula següent.  
 

- El fet d’haver-se produït 6 incompliments greus, recollits en la clàusula següent.  
 

- El fet d’haver-se produït 9 incompliments lleus, recollits en la clàusula següent.  
 

- El fet d’haver transcorregut 2 mesos i no hagi presentat la còpia de la comunicació del 
contracte realitzada davant del Departament d’Interior de la Generalitat o del Ministerio 
del Interior, sense justificació. 
 

- El fet d’haver transcorregut 1 mes des de l’inici del contracte (clàusula 2.1 PCAP) i no 
hagi presentat la còpia de la comunicació que fa referència la clàusula 2.7.2) del PCAP. 
 

- Les causes específiques de resolució del contracte respecte de la protecció de dades 
de caràcter personal recollides a la clàusula 2.19 del PCAP. 
 

- L’incompliment de les causes específiques que es detallen en les condicions especials 
d’execució, segons la clàusula 2.2 del PCAP. 
 

- L’incompliment de l’adscripció dels mitjans personals o materials a l’execució del 
contracte, segons la clàusula 1.10 del PCAP. 
 

- L’incompliment de les normes de prevenció de riscos laborals en relació amb els 
treballs efectuats, així com les normes de seguretat existents a l’Institut del Teatre per 
treballadors d’empreses externes. 
 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sense perjudici d’allò que disposa la 
clàusula següent, referida a les penalitats. 

 
 
2.7) Penalitats 
 
En el cas que l’Institut del Teatre opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitats següents: 
 
1. La no presentació de la còpia de la comunicació del contracte realitzada davant del 

Departament d’Interior de la Generalitat o del Ministerio del Interior, sense justificació, 
comportarà una penalitat econòmica de 50,00 €, IVA exclòs, per cada dia de retard respecte 
la data d’inici de prestació del servei, segons la clàusula 2.1 del PCAP. 
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2. La no presentació de la comunicació als vigilants de l’existència de càmeres de 
videovigilància en determinades dependències de la Diputació així com la finalitat 
d’aquestes imatges, comportarà una penalitat econòmica de 50,00 €, IVA exclòs, per cada 
dia de retard respecte la data d’inici de la prestació del servei, segons la clàusula 2.1 del 
PCAP. 
 

3. Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o 
de les condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les 
prestacions definides al contracte, s’imposaran penalitats fins al 10% del pressupost del 
contracte, que haurà de ser proporcional al grau d’incompliment, en els termes següents: 
 
Els incompliments es graduen en tres nivells: lleus, greus i molt greus.  
 

• per als incompliments considerats molt greus, una penalitat de 2.500,00 €. 
 

• per als incompliments considerats greus, una penalitat de 1.500,00 € 
 

• per als incompliments considerats lleus, una penalitat de 500,00 €. 
 
 
Constituiran incompliments molt greus, els següents: 
 

a) No tenir un tracte correcte envers els companys, comandament, personal i públic i no 
evitar cap tipus de discussió, segons el que s’estableix a la clàusula segona, punt 5.5.7 
del PPTP. 
 

b) No donar compliment a la clàusula segona, punt 5.3.4. del PPTP en el cas de detectar-
se comportaments estranys en algun dels vigilants de servei. 
 

c) No garantir que davant de baixes, vacances o qualsevol altra incidència de personal, el 
servei estigui atès amb tota la dotació de vigilància per torn necessària, a excepció que 
el descobert tingui la seva causa en un fet imprevisible o inevitable per al contractista 
(malaltia o accident del treballador assignat), el contractista informi immediatament de 
la situació a l’Institut del Teatre, i si escau, a CRA de la Diputació de Barcelona (mínim 
una hora abans de produir-se la manca de cobertura del servei) i el lloc de vigilància 
quedi cobert en el termini màxim de les dues (2) hores següents, segons el que 
s’estableix a la clàusula segona, punt 5.4.6 del PPTP. 

 
d) No facilitar els mitjans tècnics, materials indispensables i uniformitat reglamentària al 

seu personal per a la realització del servei, així com no assegurar-se que els vigilants 
prestin el servei vestint l’uniforme, portant visible el distintiu del càrrec, i portant els 
mitjans de defensa reglamentaris si s’escau, segons el que s’estableix a la clàusula 
segona, punts 7 i 8 del PPTP. 

 
e) Destinar a personal en el servei que no tingui la corresponent habilitació o acreditació 

professional com a vigilants de seguretat, segons el que s’estableix a la clàusula 
segona, punt 5.3.8 del PPTP. 
 

f) No fer ús de l’aplicació web a la que fa referència a la clàusula segona, punt 5.4.2 i 
5.5.19 del PPTP a través de la qual haurà de mecanitzar els aspectes indispensables 
del servei.  
 

g) Deixar el recinte desatès a no ser per un cas d’emergència, segons clàusula segona, 
punt 5.5.3 del PPTP 
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h) No tenir cura en la realització de treball i conservació de les màquines, útils,  eines i 
instal·lacions segons clàusula segona, punt 5.5.5 del PPTP 
 

i) No assistir a la reunió  inicial que organitzi el Gabinet de prevenció i Seguretat, segons 
el que s’estableix a la clàusula segona, punt 5.3.1 del PPTP. 
 

j) No donar compliment a l’obligació d’auxiliar i col·laborar amb les forces i cossos de 
seguretat segons clàusula segona, punt 5.5.1. del PPTP. 
 

k)  Demanar remuneració pels seus serveis, segons el que s’estableix a la clàusula 
segona, punt 5.5.17 del PPTP. 
 

l) No donar resposta als requeriments en matèria preventiva establerts en la clàusula 
segona, punt 5.3.7 del PPTP. 
 

m) No garantir la disponibilitat de dades dels mitjans tècnics, la linia mòbil de telèfon 
smartphone, segons clàusula segona, punt 7 del PPTP. 
 
 

Constituiran incompliments greus, els següents: 
 

a) Abandonar el lloc de treball o el servei sense causa justificada, segons clàusula 
segona, punt 5.5.2. del PPTP. 
 

b) Dedicar-se a jocs i distraccions greus dintre de la seva jornada de treball, segons 
clàusula segona, punt 5.5.14. del PPTP. 
 

c) No comunicar les novetats urgents en el serveis al Gabinet de Prevenció i Seguretat o 
al responsable de seguiment del contracte designat per aquest, segons clàusula 
segona, punt 5.5.18 del PPTP. 
 

d) No atendre al públic amb correcció i diligència, segons clàusula segona, punt 5.5.8. del 
PPTP. 
 

e) Excedir-se en les seves atribucions, segons clàusula segona, punt 5.5.10 del PPTP. 
 

f)  Mancances en l’observança i el compliment de l’operativa establerta i les ordres de 
servei, segons clàusula segona, punt 5.5.6 del PPTP. 
 

g) La voluntària disminució del rendiment de l’activitat habitual, inhibir-se i mostrar 
passivitat en el treball que afectés al bon funcionament del servei de vigilància, segons 
clàusula segona, punt  5.5.12 del PPTP. 
 

h) Deteriorar les dependències, equips i mobiliari que la Diputació /Organisme posi a la 
disposició del personal, a causa de mal ús per part del mateix, negligència o falta de 
control, segons clàusula segona, punt  5.5.20 del PPTP. 
 

i) No garantir la disposició, l’ús i el manteniment dels mitjans tècnics per a  la prestació 
del servei, segons clàusula segona, punt 7, 5.3.3 del PPTP. 
 

j) No assistir a la reunió trimestral de seguiment de l’execució del contracte de vigilància 
i/o a les reunions de la Comissió de seguiment que s’escaiguin, segons clàusula 
segona, punt  5.4.1 del PPTP. 
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k) No comunicar amb una antelació de 7 dies hàbils el seu canvi o substitució del 

coordinador, segons clàusula segona, punt  5.3.5 del PPTP. 
 

l) No presentar la documentació requerida en la clàusula segona, punt  5.3.2. del PPTP, 
com a màxim el dia abans de la reunió inicial. 
 

m) No presentar al Gabinet de Prevenció i Seguretat l’informe de les dades obtingudes de 
les verificacions del servei en la reunió trimestral de seguiment del contracte on 
s’especifiquin les anomalies detectades en les inspeccions i les incidències més 
rellevants que puguin ser d’interès per garantir la seguretat, segons clàusula segona, 
punt  5.4.1 del PPTP. 
 

n) No portar a terme un mínim de cinc inspeccions mensuals, segons clàusula segona, 
punt  5.4.2 del PPTP. 
 

o) No realitzar un programa inicial de formació per a tots aquells vigilants que s’incorporin 
de nou en el servei, centrat en el coneixement general de l’àmbit d’actuació, segons 
clàusula segona, punt  5.4.5 del PPTP. 
 

p) No justificar durant el període d’execució del contracte i mitjançant la corresponent 
certificació, la realització per part dels vigilants de seguretat dels cursos de formació 
permanent de 20 hores de durada, com a mínim, la realització dels quals és obligatòria 
segons l’article 57 del Reglament de seguretat privada, segons clàusula segona, punt  
9 del PPTP. 
 

q) No realitzar la formació corresponent en el cas que el Gabinet de Prevenció i Seguretat 
detecti mancances en la utilització del català per part d’algun previst a la clàusula 
segona, punt 9 del PPTP. 
 

r) No substituir a alguna persona del servei en el supòsit que el seu comportament no 
sigui el correcte, sempre i quan el Gabinet de Prevenció i Seguretat ho demani 
justificadament, en el termini màxim de 72 hores, i/o designar pel servei a un/a vigilant 
que ja s’hagi demanat de substituir-lo/la, segons clàusula segona, punt 11 del PPTP. 
 

s) No garantir les retribucions corresponents a tots aquells vigilants de seguretat que 
desenvolupin una activitat i/o categoria subjecta a un plus segons el conveni col·lectiu 
aplicable, segons clàusula segona, punt 10 del PPTP. 
 

t) No atendre les contingències relacionades amb el servei segons clàusula segona, punt 
5.4.3. del PPTP. 
 

u) No assistir qualsevol de les accions formatives que organitzi s’organitzin per part del 
Gabinet de Prevenció i Seguretat segons clàusula segona punts 5.4.4, 5.3.9 i 9  del 
PPTP. 
 

v) No donar resposta i conformitat a les peticions de serveis extraordinaris en un termini 
de 24 hores, segons clàusula segona, punt  5.3.6 del PPTP. 
 

w) Qualsevol mancança respecte a la clàusula segona, punt 6 del PPTP en relació als 
principis d’actuació dels vigilants de seguretat. 
 

x) No realitzar la formació necessària per donar compliment a les actuacions en cas 
d’emergència detallades al punt 9 del Plec de prescripcions tècniques en el termini d’un 
mes des de l’inici del contracte. 
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y) No comunicar al Tècnic redactor del Pla d’autoprotecció qualsevol incidència, accident 
o circumstància que hagi de ser analitzada i, si escau, incorporada al Pla 
d’autoprotecció.  
 

z) No comunicar al Tècnic de prevenció de riscos laborals qualsevol incidència, accident o 
circumstància que hagi de ser analitzada i, si escau, incorporada a l’avaluació de riscos 
laborals i/o a la coordinació d’activitats empresarials. 
 

aa) Destinar a personal en el servei que no hagi estat prèviament validat conforme 
compleix amb els requisits de prevenció de riscos laboral establerta a la clàusula 3.a.4 
del Plec de clàusules administratives.  
 

bb) Destinar a personal en el servei que no hagi estat prèviament validat conforme 
compleix amb els requisits associats al Pla d’autoprotecció  establerts al punt 9 del Plec 
de prescripcions tècniques.  
 
 

Constituiran incompliments lleus, els següents: 
 

a) La manca d’higiene i neteja personal i de la correcció en el vestuari del personal de 
servei, segons clàusula segona, punt  5.5.9 del PPTP. 
 

b) No presentar al GPS a tots els vigilants de nova incorporació al servei, segons clàusula 
segona, punt  5.4.2 del PPTP. 
 

c) Qualsevol mancança respecte a la clàusula segona, punt 8 del PPTP en relació a la 
forma de prestar el servei per part dels vigilants de seguretat. 

 
Les penalitats imposades es descomptaran en el moment de realitzar el pagament mensual del 
servei o, en el seu cas, de la garantia definitiva. 

 
Per l’incompliment o compliment defectuós de les prestacions que han servit per definir els 
criteris d’adjudicació i específicament pel no compliment de l’oferta formativa, la penalitat serà 
de 1.000,00 €. 
 
La no presentació de la documentació relativa a la coordinació d’activitats empresarials 
(clàusula 3.a.4 del present Plec) i formació associada al Pla d’autoprotecció (punt 8 del Plec de 
prescripcions tècniques) comportarà unes penalitats econòmiques equivalents al 0,15% del 
pressupost del contracte per cada dia de retard en el lliurament de la documentació.  
 

 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des 
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar 
mitjançant el corresponent document acreditatiu. 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques i la 
naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 
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2.10) Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a 
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin 
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’Administració, quan 
es compleixin els requisits establerts en l’article 226 del TRLCSP, i de la cessió no resulti una 
restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera 
persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa 
contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  
 
 
2.11) Subcontractació 
 
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació. 
 

 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de 
la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial.  

 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars/Projecte d’obres, pel Plec de 
Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona publicat en el BOPB de 30 de 
desembre de 2013, pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la seva normativa de desplegament, així com 
per la resta de normativa legal aplicable.     
 
 
2.14) Notificacions  
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics, 
en els termes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el 
qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi 
facilitat un número de telèfon mòbil. 
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L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones 
autoritzades en l'apartat de notificacions de la web del Consorci AOC 
(https://www.seu.cat/consorciaoc). 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 5 dies naturals en el cas de la 
notificació de l’adjudicació i 10 dies naturals en la resta de supòsits sense que s’hagi accedit al 
seu contingut.  
 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració 
social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de 
protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 
 
 
2.16) Assegurances 
 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un 
import mínim de 300.506,05 €. 
 
 
2.17) Lloc de prestació del servei objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte és a la seu de l’Institut del 
Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona. 
 
 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP, a la 
Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del Teatre. 
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador. 

 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital 
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació 
legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
El responsable del contracte supervisarà de manera periòdica el compliment de les obligacions 
que en matèria social s’hagin imposar al contractista directament en el present plec o hagin 
estat ofertades per aquest, així com les que derivin de la legislació social i laboral vigents.  
 
 
 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal  
 
D’acord amb l’art. 5 de la LOPD, s’informa que les dades de caràcter personal subministrades 
pel licitador durant el procediment de contractació o aportades pel contractista durant l’execució 
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del contracte seran incloses en els fitxers de què és responsable la Diputació de Barcelona, 
“Agenda i proveïdors” i “Contractació” les quals seran objecte de tractament exclusivament per 
a la gestió del present expedient de contractació i per al temps estrictament necessari per al 
seu compliment, sempre que una llei no disposi el contrari, i només seran cedides amb el seu 
consentiment o si ho autoritza una llei.  
 
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista durant l’execució del 
contracte seran incloses en el fitxer ““IT_REGISTRE_ACCESSOS”, les quals seran objecte de 
tractament per al control de les obligacions establertes als PPT a l’adjudicatari relatives al seu 
personal i de la seguretat de les dependències de l’Institut del Teatre. 
 
Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol 
altre dret que els corresponguin legalment, adreçant la seva sol·licitud, a través de la Seu 
electrònica https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp o mitjançant 
la presentació a qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de Barcelona que 
es poden consultar a http://www.diba.cat/web/registre/. 
 
Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el tractament de 
dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables, per part de l'adjudicatari, 
es relacionen a continuació els seus deures i obligacions en relació amb el tractament de les 
dades, tal i com es preveu a la LOPD i al Reglament que la desenvolupa, així com al 
Reglament General de Protecció de Dades d’obligat compliment a partir del 25 de maig de 
2018.  
 
I. Objecte de l’encàrrec del tractament 
 
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita a la contractista, encarregada del tractament, per 
tractar per compte de l’Institut del Teatre, responsable del tractament, les dades de caràcter 
personal necessàries per prestar el servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de 
Barcelona de l’Institut del Teatre. 
 
El tractament consistirà en: la captació i control d’imatges pel sistema de videovigilància 
corporatiu, el control de matrícules dels vehicles que accedeixen al recinte, el control de les 
persones que accedeixen a les instal·lacions, així com, en cas necessari, la posterior 
comunicació als cossos de seguretat.  
 
Concreció dels tractaments a realitzar: 
 

x Recollida  x Registre  
□ Estructuració  x Modificació 
□ Conservació x Extracció 
X Consulta □ Comunicació per transmissió 
□ Difusió □ Interconnexió 
x Acarament □ Limitació 
X Supressió □ Destrucció 
□ Organització x Comunicació 
□ Altres:..................   

 
 
 
 
 
II. Identificació de la informació afectada 
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Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, l’Institut 
del Teatre, responsable del tractament, posa a disposició de la contractista, encarregada del 
tractament, la informació que es descriu a continuació:   
 

− Imatges captades a través del sistema de videovigilància. 
− Matrícules i altres dades dels vehicles, i dades d’identificació dels conductors dels 

vehicles autoritzats. 
− Dades identificatives bàsiques de les persones que accedeixin a través de control 

d’accés: nom complert, DNI. 
 
III. Durada 
 
Aquest acord té la durada establerta al punt 1.5 dels presents Plecs 
 
Una vegada finalitzat aquest contracte, l'encarregat del tractament ha de suprimir qualsevol 
dada o còpia (en qualsevol format) que estigui en el seu poder. 
 
IV. Obligacions de l’encarregat del tractament 
 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 
 

a)       Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva 
inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les 
dades per a finalitats pròpies.  
 
b)      Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 
 
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD 
o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats 
membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable. 
 
c)       Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte del responsable, que contingui:  
 

•    El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de 
cada responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del 
representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de 
dades. 
•    Les categories de tractaments efectuats per compte del responsable. 
•   Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat. 

 
d)      No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa 
del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 
 
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el 
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar 
les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir 
a la comunicació. 
 
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha 
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d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest 
dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic. 
 
 
e)        Subcontractació 
 
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte 
que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per 
al normal funcionament dels serveis de l'encarregat. 
 
f)         Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les 
quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi 
l’objecte. 
 
g)         Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es 
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir 
les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment 
segons s’estipula al punt 5.1.2 dels PPT. 
 
h)        Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es 
compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior. 
 
i)          Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de 
les persones autoritzades per tractar dades personals. 
 
j)          Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets 
següents: 
 

•   Accés, rectificació, supressió i oposició 
•   Limitació del tractament 
•   Portabilitat de dades 
•   A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa 
l’elaboració de perfils)  

 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions 
individualitzades automatitzades, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de 
comunicar per correu electrònic a l'adreça lopd@diba.cat. La comunicació s’ha de fer de 
forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut 
la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per 
resoldre la sol·licitud.  
 
k)      Dret d’informació 
 
L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la 
informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el 
format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable, abans 
d’iniciar la recollida de les dades. 
 
l)      Notificació de violacions de la seguretat de les dades 
 
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació 
indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, i a través del sistema 
informàtic posat a disposició, de les violacions de la seguretat de les dades personals al 
seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant 
per documentar i comunicar la incidència. 
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La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 
 

•   Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades 
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat 
d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades 
personals afectats. 
•   Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt 
de contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
•   Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 
dades personals. 
•   Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la 
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures 
adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.  

 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, 
la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 
 
m)    Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte 
relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 
 
n)      Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 
l'autoritat de control, quan escaigui. 
 
o)       Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar 
que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions 
que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.  
 
p)       Implantar les mesures de seguretat següents:   
 
Quan accedeixin als sistemes d’informació de la Diputació/Organisme, les mesures de 
seguretat establertes per aquesta als PPT i les que seran facilitades des del Gabinet de 
Prevenció i Seguretat de manera complementària. 
 
En tot cas, cal implantar mecanismes per: 
 

•    Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents 
dels sistemes i serveis de tractament. 
•    Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en 
cas d'incident físic o tècnic. 
•    Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 
•    Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 

 
q)     Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de 
contacte al responsable.  
 
r)      Destí de les dades 
 



 
 

 41

Destruir les dades, una vegada complerta la prestació. Una vegada destruïdes, 
l'encarregat n’ha de certificar la destrucció per escrit i ha de lliurar el certificat al 
responsable del tractament. 
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 

                 
V. Obligacions del responsable del tractament 
 
Correspon al responsable del tractament: 
 

a)    Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest 
document. 
 
b)    En el cas que pertoqui, fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades 
personals de les operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregat.  
 
c)     Fer les consultes prèvies que correspongui.  
 
d)     Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi el RGPD. 
 
e)      Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 

 
 
3) 3) DADES ESPECÍFIQUES  
 
3.a) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SERVEIS 
 
 
3.a.1) Sistema de determinació del preu del contracte 
 
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, en 
base a preus referits a components de la prestació pel que fa a la part fixa (corresponent a als 
serveis de vigilància periòdics) i en preus hora pel que fa a la part variable (corresponen als 
serveis de vigilància puntuals). 

 
 
3.a.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del 

contracte 
 
La Diputació/Organisme realitzarà les comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del contracte 
d’acord amb les previsions de la clàusula segona del Plec de prescripcions tècniques. 
 
 
3.a.3) Facultat de la Diputació /Organisme sobre manteniment d’estàndards de qualitat 

en la prestació del servei 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als 
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que 
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les 
regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi 
aquests nivells i regles, l’Institut del Teatre n’informarà al contractista i aquell haurà de 
substituir-la en el termini més breu possible. 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients 
per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de 
vacances, absències i/o malalties. 
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3.a.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial  
 
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del 
contractista a les dependències de l’Institut del Teatre, i en funció del risc que comporta, el 
contractista, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la 
formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a elaborar i 
trametre al Servei promotor l’avaluació de riscos pels serveis contractats i la planificació 
preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per l’Institut del Teatre. 

 
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa de prevenció de riscos 
laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos detectats i les 
mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Així 
mateix, el contractista haurà d’acreditar per escrit, en el termini assenyalat al paràgraf anterior, 
l’existència d’una adequada organització preventiva, concert del servei de prevenció aliè o 
altres; el compliment del deure d’informació i formació als treballadors implicats en els treballs 
d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb motiu de la 
concurrència empresarial. Per cada treballadora haurà de lliurar justificant d’aptitud mèdica 
(Vigilància de la salut), així com rebut de lliurament dels equips de protecció individual (si 
escau, d’acord amb el que estableixi l’avaluació de riscos). D’altra banda, haurà de retornar 
adequadament emplenats, signats i segellats els diferents rebuts associats a la informació 
lliurada per l’Institut del Teatre en relació amb els riscos del centre de treball. 
 
El contractista, en un termini màxim de trenta dies naturals a comptar des del següent al de la 
formalització del contracte, restarà obligat a lliurar còpia dels certificats de formació en ús de 
desfibril·ladors i primers auxilis indicats als punt 9 dels Plecs tècnics. 
Si es produeixen modificacions en relació amb el pla de treball, riscos existents, nous 
treballadors o d’altres que incideixin en la seguretat i la salut dels treballadors caldrà informar i 
justificar els canvis garantint els interessos generals de la prevenció de riscos. Aquestes 
modificacions, si escau, suposaran l’actualització de la documentació indicada anteriorment 
(quan es tracti de nous treballadors, la documentació s’ha d’enviar prèviament a la seva 
incorporació). 

 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels 
principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les 
diferents activitats desenvolupades a les dependències de la l’Institut del Teatre i l’adequació 
entre els riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de 
coordinació: 

 
• L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l’Institut del Teatre i el contractista. 
• La celebració de reunions periòdiques entre la l’Institut del Teatre i el contractista. 
• La impartició d’instruccions. 

 
   
3.a.5) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 

 
Als efectes previstos a l’article 120 del TRLCSP, es fa constar que l’actual prestadora dels 
serveis de vigilància de la seu de Barcelona és l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA i que les condicions dels contractes laborals dels treballadors afectats 
són les que es relacionen tot seguit:   
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3.a.6) Propietat dels treballs 
 
No és procedent. 
 
 
Barcelona, 15 de gener de 2018 
 
El Gerent de l’Institut del Teatre 
 
 
 
 
Jordi Roig i Viñals 
 
El Secretari delegat que subscriu, informa                                  
el present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, la qual cosa es fa constar als 
efectes del que disposa la disposició addicional 
segona apartat 7è del TRLCSP. 

La Interventora Delegada que subscriu, informa el 
present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, la qual cosa es fa constar als efectes 
del que disposa la disposició addicional segona 
apartat 7è del TRLCSP. 

  
El Secretari Delegat 
 
 
 
Francesc Bartoll i Huerta 

La Interventora Delegada 
 
 
 
 
Ma. José Villarrubia Gériz  

 
DILIGÈNCIA.- Faig constar que el present Plec de Clàusules Administratives Particulars ha 
estat aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària reunida en data 24 de gener 
de 2018.  
 
Barcelona, 24 de gener de 2018. 
 
El Secretari Delegat 
 
Francesc Bartoll i Huerta 

 Conveni col·lectiu aplicable Conveni Col·lectiu Estatal d'empreses de Seguretat 
privada  

TIP 
CATEGORIA 

PROFESSIONAL ANTIGUITAT TIPUS 
CONTRACTE 

HORES  
ANY 

ALTRES 
COSTOS 

LABORALS  
€/MES 

124916 
Vigilant 01-09-2011 Indefinit 1782 

90,82€ 
Plus per cap 

d’equip 
200370 Vigilant 07-02-2016 Indefinit 1782  
185546 Vigilant 01-09-2011 Indefinit 1782  
193101 Vigilant 01-09-2011 Indefinit 1782  
227031 Vigilant 07-03-2016 Indefinit 1782  
143996 Vigilant 01-09-2011 Indefinit 90  
176527 Vigilant 24-01-2015 Indefinit 268  
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ANNEX I AL PCAP 
“Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre” 

 
NÚM. EXPEDIENT 2017/131 

SEC 2017/0010880 
 

Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional 
 

A INSERIR EN EL SOBRE NÚMERO 1 DE CADA LOT  
 

"El Sr./La Sra......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta 
a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA 
RESPONSABLEMENT: 
 
- Que el perfil d’empresa és el següent: 

 
Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 

una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 2 
milions d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 10 
milions d’euros. 

 

Mitjana empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o 
balanç general anual no superior als 43 milions 
d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual superior als 43 milions d’euros. 

 

 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors 

d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes 
les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades 
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.  

 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 

de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics 
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, 
de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 

Tribunals espanyols. 
 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes en l’article 2 del RD 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment 
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alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les persones 
treballadores amb discapacitat.  

 
� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 

 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 
� SÍ  � NO   

 
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos 

al PCAP.  
� SÍ  � NO 

 
- Respecte de l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 
� Està subjecta a l’IVA. 
� Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 

la  no-subjecció o l’exempció. 
 

- Respecte de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
 
� Està subjecta a l’IAE. 
� Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 

la  no-subjecció o l’exempció. 
 

- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza la Diputació 
de Barcelona/Organisme perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions 
competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

� SÍ  � NO 
 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  
 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    
    
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita 
circumstància, per escrit, a l’Institut del Teatre per tal de fer la modificació corresponent o 
revocar l’autorització de notificació electrònica. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui 
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 
contractació, per tal que l’Institut del Teatre pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests 
efectes. 

 
(Lloc, data, signatura i segell).” 
 
Barcelona, 15 de gener de 2018 
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El Gerent Aprovat per acord de la Junta de 
Govern de data 24 de gener de 2018 

 El Secretari Delegat 
 
Jordi Roig i Viñals Francesc Bartoll i Huerta 

 
 
 
 

ANNEX 2 AL PCAP 
 

De la contractació consistent en el “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la 
seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”. 
 

NÚM. EXPEDIENT 2017/131 
 

SEC 2017/00010880 
 

A INSERIR AL SOBRE NÚMERO 2 
 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm.........., assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa al “Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”, es compromet a 
portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques 
Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, 
amb els preus unitaris següents:  
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 
a. Per la part fixa: 

 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu 
màxim IVA 
exclòs 

Preu ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
ofertat IVA 
inclòs 

Serveis de 
vigilància 
periòdics 

402.306,88 
EUR € 

biennals (2 
anys) 

..................€ 
Biennals  
(2 anys) 

21% .........€ ..............€ 
Biennals 
(2 anys) 

  
B) Per la part variable els imports següents: 

 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei de vigilància i 
protecció privada 

Preu 
unitari 
màxim IVA 
exclòs 
(hora) 

Preu 
unitari 
ofertat 
IVA 
exclòs 
(hora) 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari 
ofertat IVA 
inclòs 
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Hora laborable diürna  16,15 
€/hora  

....€ hora 21% .........€ ......€ hora 

Hora laborable nocturna  17,65 
€/hora  

......€ 
hora 

 ........€ ........€ 
hora 

Hora festiva diürna  17,34 
€/hora  

    

Hora festiva nocturna  18,95 
€/hora  

    

 
 

2) OFERTA FORMATIVA PER CADASCUN DELS TREBALLADORS 
DESTINATS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Oferta formativa per treballador 

HORES OFERTADES DEL 
LICITADOR 

...........................hores de 

formació 

 
3) CERTIFICATS DE QUALITAT I/O GESTIÓ QUE ACREDITIN EL 

COMPLIMENT DEL CONTRACTE SOTA DETERMINATS ESTÀNDARDS: 
RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES (RSE) I/O SISTEMA 
DE GESTIÓ DE RISCOS DE LA INFORMACIÓ (SGSI) 
 

 
MARCAR AMB UN X L’OPCIÓ TRIADA PEL LICITADOR 

Certificat SGE 21, SA8000, 
AA1000, GRI, ISO26000, 
OHSAS 18001 o equivalents  o 
bé acreditin per qualsevol mitjà 
de prova complir els requisits 
exigits per a l’obtenció dels 
esmentats certificats, o bé 
presentin una proposta 
equivalent de RSE que es 
comprometin a aplicar en el 
marc de l’execució del contracte 

 

certificat del sistema de gestió 
de riscos de la informació en 
vigor ISO/IEC 27001:2017 o 
certificat equivalent expedit per 
organismes establerts en 
qualsevol Estat membre de la 
Unió Europea o bé presentin 
una proposta equivalent de 
SGSI que es comprometin a 
aplicar en el marc de l’execució 
del contracte 

 

 
(Lloc, data, signatura i segell)." 
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5. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació privada relativa a 
la “Coedició de diversos volums d’una col·lecció de textos teatrals”. 
Procediment obert. Pluralitat de criteris. 

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, i al 
Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposin els antecedents de l’expedient, relatiu a 
la contractació d’una coedició. 
 

 

L’Institut, complint el compromís institucional de la difusió de les arts escèniques, ha considerat 
important coeditar diversos volums d’una col·lecció de textos teatrals (llibres de 
dramatúrgia contemporània i/o repertori teatral i antologies). 
Per cobrir les necessitats d’aquest servei s’ha previst un pressupost biennal màxim de 
licitació, expressat en termes de preus unitaris, que es fixa en la quantitat de 47.205,08 €, IVA 
inclòs. 
 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports màxims següents: 

 
Producte Import preu 

unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import IVA Total import preu 
unitari màxim IVA 
inclòs 

Llibres de 
dramatúrgia 
contemporània 
i/o repertori 
teatral  

2.986,15 € 4% 119,45 € 3.105.60 € 

Antologies 3.881,99 € 4% 155,28 € 4.037,27 € 

 
 
Es proposa, doncs, autoritzar la despesa màxima pluriennal, expressada en termes de preus 
unitaris, de 47.205,08 €, IVA inclòs, d’acord amb el següent desglossament: 
 

Exercici Import 
2018 15.735,03€ 
2019 23.602,54€ 
2020   7.867,51€ 

 
 
S’interessa el Sr. Altayó pel tiratge que se’n farà. Es pregunta si aquest extrem està 
regulat. 
Resulta recomanable no deixar aquesta qüestió oberta, en ser no venial. Cal, a més, 
preveure una reserva per a l’IT i per la xarxa biblioteques. Per tant s’hauria de fixar el 
nombre d’exemplars. 
Indica la Presidenta que se lii facilitarà aquesta informació al Sr. Altayó. 
En altra ordre de coses apunta que en el document de la memòria apareix la figura del 
Cap dels serveis editorials. Segurament es deu referir al Cap dels Serveis Culturals. 
Cal esmenar-ho . 
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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, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, és un centre superior 
de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle que té, entre d’altres finalitats, 
la competència per l’edició directa o en col·laboració de llibres, revistes, cartells i qualsevol altre 
material imprès, fonogràfic, fotogràfic, cinematogràfic, de vídeo o enregistrat en qualsevol altre 
suport, relatiu a les arts escèniques i de l’espectacle.  

 
L’Institut, complint el compromís institucional de la difusió de les arts escèniques, ha considerat 
important coeditar diversos volums d’una col·lecció de textos teatrals (llibres de dramatúrgia 
contemporània i/o repertori teatral i antologies). 
 
L’Institut del Teatre no disposa dels recursos propis necessaris per realitzar dit encàrrec, per la 
qual cosa es justifica plenament la necessitat de la contractació externa mitjançant els 
procediments establerts a la normativa reguladora de contractació de les administracions 
públiques. 
 
Vista la memòria justificativa de les necessitats promoguda pel Cap dels Serveis Culturals  de 
l’Institut del Teatre.  
 
Atès que per cobrir les necessitats d’aquest servei s’ha previst un pressupost biennal màxim de 
licitació de la contractació, expressat en termes de preus unitaris, que es fixa en la quantitat de 
QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (47.205,08 €), IVA 
inclòs. 
 
 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports màxims següents: 

 
Producte Import preu 

unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import IVA Total import preu 
unitari màxim IVA 
inclòs 

Llibres de 
dramatúrgia 
contemporània 
i/o repertori 
teatral  

2.986,15 € 4% 119,45 € 3.105.60 € 

Antologies 3.881,99 € 4% 155,28 € 4.037,27 € 

 
Atès que s’han redactat els corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques, que hauran de regir en la contractació. 
 
En tractant-se d’un contracte privat i de conformitat amb l’article 20 del TRLCSP la present 
contractació es regirà pel que fa a la preparació, adjudicació i modificació, pel Plec de 
Clàusules Administratives Particular, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particular, pel Plec 
de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona, pel Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(TRLCSP) i la seva normativa de desplegament.  
 
Atès el que estableix l’article 174 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, cal autoritzar la despesa 
màxima pluriennal, expressat en termes de preus unitaris, de QUARANTA-SET MIL DOS-
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CENTS CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (47.205,08 €), IVA inclòs, es farà efectiva amb 
càrrec a l’aplicació pressupostaria 99200/227.17 del pressupost de l’Institut del Teatre d’acord 
amb el següent desglossament: 
 

Exercici Import 
2018 15.735,03€ 
2019 23.602,54€ 
2020   7.867,51€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos dels anys 2019 i  2020. 
 
Vist el que estableix l’art.14.c.3) dels vigents estatuts de l’Institut del Teatre, pel que fa a la 
competència de la Presidència per aprovar i adjudicar contractes privats de més de 6.010 € i 
que no superin els 60.101€.  
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Interventora 
Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació privada per a la  “Coedició de diversos volums 
d’una col·lecció de textos teatrals” per un pressupost pluriennal màxim de licitació, expressat en 
termes de preus unitaris,  de QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB VUIT 
CÈNTIMS (47.205,08 €), IVA inclòs. 
 
 
 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents: 

 
Producte Import preu 

unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import IVA Total import preu 
unitari màxim IVA 
inclòs 

Llibres de 
dramatúrgia 
contemporània 
i/o repertori 
teatral  

2.986,15 € 4% 119,45 € 3.105.60 € 

Antologies 3.881,99 € 4% 155,28 € 4.037,27 € 

 
Segon.- APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que han de regir la licitació, l’adjudicació i l’execució del contracte. 
 
Tercer.- PROCEDIR a licitar el referit contracte mitjançant procediment obert, en virtut d’allò 
que s’estableix als articles 150 i 157 al 161 del TRLCSP, i amb adjudicació mitjançant pluralitat 
de criteris.  
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa màxima pluriennal derivada d’aquesta contractació de 
QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (47.205,08 €), IVA 



 
 

 51

inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 99200/227.17 del 
pressupost de l’Institut del Teatre d’acord amb el següent desglossament: 
 

Exercici Import 
2018 15.735,03€ 
2019 23.602,54€ 
2020   7.867,51€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa, d’acord amb l’article 174  del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes 
Locals, a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i suficient en els 
corresponents pressupostos dels anys 2019 i  2020. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords al servei de Contractació de l’Àrea de Presidència de 
la Diputació de Barcelona, als efectes de la seva intervenció en els actes de licitació i 
assistència a la Mesa de contractació.” 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE ALS CONTRACTE 
PRIVAT PER A LA “COEDICIÓ DE DIVERSOS VOLUMS D’UNA COL·LECCIÓ DE TEXTOS 
TEATRALS” PROCEDIMENT OBERT. PLURALITAT DE CRITERIS 
 
 ÍNDEX   
  Pàg. 
   
1) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I 

D’ADJUDICACIÓ....................................................................................  
   
1.1) Definició de l'objecte del contracte....................................................................  
   
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte....................................................................  
   
1.3) Pressupost de licitació.......................................................................................  
   
1.4) Aplicacions pressupostàries..............................................................................  
   
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues.....................................................  
   
1.6) Valor estimat......................................................................................................  
   
1.7) Tramitació de l’expedient  i procediment d’adjudicació.....................................  
   
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat......................................................  
   
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions....................  
   

1.10) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica i altres requeriments.....................................  

   
1.11) Criteris d'adjudicació .......................................................................................  
   
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions................................  
   
1.13) Termini per a l’adjudicació.................................................................................  
   
1.14) Variants..............................................................................................................  
   
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades....................................................  
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1.16) Garantia provisional...........................................................................................  
   
1.17) Garantia definitiva..............................................................................................  
   

1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador 
proposat com a adjudicatari.................................................................  

   
1.19) Formalització del contracte................................................................................  
   
2) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ..........................  
   
2.1) Drets i obligacions de les parts..........................................................................  
   
2.2) Condicions especials d’execució.......................................................................  
   
2.3) Modificació del contracte...................................................................................  
   
2.4) Règim de pagament..........................................................................................  
   
2.5) Revisió de preus................................................................................................  
   
2.6) Causes de resolució..........................................................................................  
   
2.7) Penalitats...........................................................................................................  
   
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte........................................  
   
2.9) Termini de garantia del contracte......................................................................  
   
2.10) Cessió................................................................................................................  
   
2.11) Subcontractació.................................................................................................  
   
2.12) Confidencialitat de la informació........................................................................  
   
2.13) Règim jurídic de la contractació.........................................................................  
   
2.14) Notificacions.....................................................................................................  
   
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista........................................................................  
   
2.16) Assegurances....................................................................................................  
   
2.17) Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte...........................  
   
2.18) Responsable del contracte................................................................................  
   
2.19) Protecció de dades de caràcter personal..........................................................  
 
3) DADES ESPECÍFIQUES....................................................................................  
   



 
 

 53

3.a) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SERVEIS.........................  
   
3.a.1) Sistema de determinació del preu del contracte.................................................  
   
3.a.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 

contracte..............................................................................................................  
    
3.a.3) Facultat de la Diputació de Barcelona/Organisme sobre manteniment d’estàndards de 

qualitat en la prestació del servei..............................................  
   
3.a.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial...............................  
   
3.a.5) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball............  
   
3.a.6) Propietat dels treballs..........................................................................................  
   
   
Annex Model de declaració responsable per al compliment de la normativa nacional, 

procediment obert  
   
1) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 
 
És objecte del present Plec la contractació privada promoguda per l’Institut del Teatre 
consistent en la “Coedició de diversos volums d’una col·lecció de textos teatrals”. 
 
El Codi CPV que correspon és  79970000-4 (serveis d’edició) 
 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació 
del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.  
 
 
1.3) Pressupost de licitació 

 
El pressupost màxim biennal de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es fixa en la quantitat de QUARANTA-CINC MIL TRES CENTS VUITANTA-NOU 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (45.389,50 €) (IVA exclòs), més el 4% d’IVA per import 
de MIL VUIT-CENTS QUINCE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (1.815,58 €). 

 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents: 

 
Producte Import preu 

unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import IVA Total import preu 
unitari màxim IVA 
inclòs 

Llibres de 
dramatúrgia 
contemporània 
i/o repertori 
teatral  

2.986,15 € 4% 119,45 € 3.105.60 € 

Antologies 3.881,99 € 4% 155,28 € 4.037,27 € 
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris màxims 
definits com a tipus de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  
 
Les propostes hauran d’incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la present 
contractació. En absència d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es correspon amb el 
preu unitari tipus de licitació.  

 
El pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat en base a les 
estimacions de les obres que es pretenen editar durant l’execució del contracte i no suposa 
una obligació de despesa per part de l’Institut del Teatre, atès que aquesta es determinarà 
en funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte. 
 
Estimacions 
 

• 10 volums de dramatúrgia contemporània i/o repertori teatral 
• 4 volums d’antologies 

 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos al 
Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona (en endavant 
PCAG). 

 
 

1.4) Aplicacions pressupostàries 
 
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS 
CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (47.205,08 €), IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostaria 99200/227.17 del pressupost de l’Institut del Teatre d’acord amb el 
següent desglossament: 

 
Exercici Import 
2018 15.735,03€ 
2019 23.602,54€ 
2020   7.867,51€ 

 
Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos.  

 
 

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
 

Quant a la durada: 
 
 

El contracte tindrà una durada de dos (2) anys a comptar des de la formalització del contracte, 
que està previst per a l’1 de maig de 2018. 
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 26.1.g) del 
TRLCSP. 

 
Quant a la pròrroga: 
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El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre (4) anys.  
 
 
1.6) Valor estimat  
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de  
CENT TRES MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 
(103.851,18€) IVA exclòs.  
 

Contracte 47.205,08€ 
Pròrroga 47.205,08€ 
Modificació contracte 20%   9.441,02€ 
TOTAL 103.851.18 € 

Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents 
s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament. 
 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada 
es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un 
criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP. 

 
 
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present 
contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de 400 euros.  
 
 
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions  
 
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini que 
s’estableixi en l’anunci corresponent, al Servei de Contractació, c/ Londres, 55 5a. Planta, 
08036- Barcelona, scon.publicitat@diba.cat, telèfon 93.402.25.64 i fax 93.402.06.47,  de dilluns 
a divendres laborables, de 9:00 hores a 14:00 hores, podent ésser també enviada per correu. 
En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de 14:00 hores a l’Oficina de Correus i 
dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa 
mitjançant tèlex, telegrama o fax al dit Servei el mateix dia de la seva presentació, sense 
ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. 
Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, 
aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, degudament signada, en dos sobres, en els termes següents: 
 

SOBRE NÚM. 1  
 

Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació privada per a la 
“Coedició de diversos volums d’una col·lecció de textos teatrals” presentada per 
...……......." i haurà de contenir la documentació següent: 
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Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar 
amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex al PCAP.  
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització 
del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 TRLCSP. 

 
De conformitat amb l’article 146.4 TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec. 

 
SOBRE NÚM. 2  
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que 
depenguin d’un judici de valor per a la contractació privada per a la “Coedició de 
diversos volums d’una col·lecció de textos teatrals” presentada per .......……..." i haurà 
de contenir la documentació següent: 
 

• Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici 
de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) del present Plec, numerada i 
indexada. 
 

ADVERTÈNCIA 
La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap 
informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels 
criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica 
l’exclusió de la licitació. 
 

SOBRE NÚM. 3 
 
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica per a la contractació privada per a la  
“Coedició de diversos volums d’una col·lecció de textos teatrals” presentada per 
.......……..." i haurà de contenir la documentació següent: 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. 
.........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació privada per a la 
“Coedició de diversos volums d’una col·lecció de textos teatrals”, es compromet a 
portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, d’acord amb les següents 
condicions: 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 
  OFERTA DE LICITADOR 

Producte Preu unitari 
màxim IVA 
exclòs 

Preu unitari 
ofertat IVA 
exclòs 

Tipus 
% IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari 
ofertat IVA 
inclòs 

Llibres de 
dramatúrgia 
contemporània 

2.986,15 €     
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i/o repertori 
teatral  

Antologies 3.881,99 €     

 
(Lloc, data, signatura i segell). 

 
• Documents relatius als aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació, de 

conformitat amb la clàusula 1.11) del present Plec.  
 

 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 

professional o tècnica i altres requeriments  
 
El licitador haurà de complir les condicions següents  
 
� Disposar de la solvència següent:  
 

d) Solvència econòmica i financera: 
 

o Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 
3 anys en l’àmbit al que es refereix aquest contracte.  

 
Import mínim: 23.800,00€. 
 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes 
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués 
inscrit, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar 
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el 
volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
e) Solvència professional o tècnica: 
 

o Mitjans: Relació dels principals serveis realitzats en els darrers cinc (5) anys 
que siguin tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del present contracte 
que inclogui objecte, import, dates i el destinatari públic o privat d’aquest, 
signada pel representant legal de l’empresa. 

 
Acreditació documental:  
 

-Quan els serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 
certificats expedients o visats per l’òrgan competent. 
-Quan els serveis s’hagin realitzar en entitats del sector privat, mitjançant 
certificat expedient per l’empresa destinatària d’aquests subministraments o a 
falta d’aquest certificat, mitjançant declaració signada del representant legal de 
l’empresa 
 

• Adscriure, d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, els mitjans personals i materials 
que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els 
següents: 

 
Personals 

-1 tècnic titulat en estudis oficials relacionats amb el sector teatral amb experiència 
laboral contrastable en el sector. 
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-1 Tècnic titulat en estudis oficials de periodisme cultural a més d’una experiència 
demostrable en el sector editorial. 
 
Acreditació documental: Original o còpia compulsada de la titulació oficial i currículum 
vitae.  
 

 
1.11) Criteris d'adjudicació en els procediments oberts   
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més 
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació 
que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
 

Criteris que depenen d’un judici de valor (30%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre núm. 2) 
 
Criteri 1: Proposta d’execució de l’objecte del contracte amb el mínim impacte 
medioambiental i el màxim impacte al 
territori...................................................................................................Fins a 15 punts 
 
S’assignarà la màxima puntuació (15 punts) a la millor proposta. Es valoraran les propostes 
considerant els següents paràmetres: 

- Quantitat de processos que suposen l’edició publicació i comercialització dels títols que 
s’han produït en territori del principat. 

- Avaluació de les especificacions tècniques del material emprat en l’edició dels llibres. 
 
La resta d’ofertes es valoraran de forma proporcional. 
 
Criteri 2:  Proposta de comercialització i distribució  dels 
llibres......................................................................................................Fins a 15 punts 
 
S’assignarà la màxima puntuació (15 punts) a la millor proposta. Es valoraran les propostes 
considerant els següents paràmetres: 
 
Es valorarà la metodologia utilitzada, el programa de treball i cronograma en els tràmits per a la 
comercialització dels llibres. 
Dins de la metodologia es valorarà la reducció de terminis d’execució. 
La disponibilitat de temps per a les reunions i seguiments amb l’Institut del Teatre. 
La fiabilitat de les eines, recursos tècnics necessaris per a la bona execució de la 
comercialització i distribució dels llibres.   
 
La resta d’ofertes es valoraran de forma proporcional. 
 

Criteris avaluables de forma automàtica (70%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre núm. 3) 
 
Criteri 1: Preu ofertat..............................................................................Fins a 70 punts 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació. 
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S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta 

més elevada. 
• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a aquesta mitjana. 

• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a 
la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin 
superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova 
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el 
nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre 
les tres ofertes de menor quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del 
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 
 
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
 
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des 
del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el previst al Plec de Clàusules 
Administratives Generals de la Diputació de Barcelona. 

 
 
1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 15 dies a comptar des de la data d’obertura de les 
ofertes rebudes.  
 
 
1.14) Variants 
 
No és procedent en tractar-se d’un procediment negociat per raons tècniques. 
 
 
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades 
 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada 
s’hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents: 
 

• Que en el criteri 1 relatiu al “Preu de licitació” es doni alguna de les situacions 
previstes a l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i 

 
• Que en la resta de criteris s’hagi obtingut una puntuació igual o inferior a 5 punts. 
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1.16) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 
103 TRLCSP. 
 
 
1.17) Garantia definitiva 

 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import de licitació (IVA exclòs).  
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 
96.1 TRLCSP. 
 
 
1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel  licitador 

proposat com a adjudicatari  
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2 
del TRLCSP haurà de: 
 
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva, (cas de ser exigida i llevat que s’instrumenti 

mitjançant retenció en el preu). 
 
- Presentar els següents documents: 
 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document 
que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, 
a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el 
poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o 
d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte 
social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. 
Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran 
d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. 
En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. 

 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui 
validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.  
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la 
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, 
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a 
l’annex I del RGLCAP.  
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat 
amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 
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b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació/Organisme per 
obtenir de forma directa la seva acreditació. 

 
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera 

i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans 
que es va comprometre a adscriure al contracte (consignar només en cas d’exigència de 
compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec.  

 
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 

declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la 
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors, sempre que aportin la diligència 
d’inscripció i la declaració responsable que les circumstàncies reflectides en la diligència no han 
experimentat cap variació. 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes 
assenyalats a l’article 151 TRLCSP. 
 
 
1.19) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des 
del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 

 
 
2) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, els següents: 

 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 

contractual amb l’Institut del Teatre, als principis ètics i a les regles de conducta que 
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de 
transparència. 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 contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 
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� No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
� Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 

corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en 
el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la 

documentació que li sigui requerida en relació als seus subcontractistes (en cas de ser 
prevista la subcontractació) o subministradors en els termes de l’article 228 bis 
TRLCSP. 
 

- Altres. 
 
 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen i el seu 
incompliment constituirà infracció greu en els termes d’allò que disposa l’article 60.2.e) 
TRLCSP i sense perjudici d’allò que disposa la clàusula 2.6) del present Plec. 
 

• Que l'empresa contractista garanteixi la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de 
les persones treballadores destinades a l'execució del contracte. Aquesta 
obligació s'estendrà a tot el personal subcontractat pel contractista principal 
destinat a l'execució del contracte. A efectes de comprovació, el contractista 
haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una 
declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment. 

• El contractista durà a terme l’edició del llibre assignat amb les característiques 
indicades a l’apartat 3 dels plecs de prescripcions tècniques que regeixen 
aquesta contractació. 

• El contractista farà constar que la publicació és una coedició entre l’Institut del 
Teatre i el contractista. Els logotips d’ambdues entitats figuraran a la coberta 
del llibre. Pel que fa a l’Institut, també el logotip de la Diputació sortirà a la 
contracoberta i a l’interior dels volums. Caldrà també un ISBN per a cadascuna 
de les dues institucions.   

• Els drets de propietat intel•lectual corresponents a la reproducció i distribució 
d’aquesta edició corresponen de forma conjunta a l’Institut del Teatre i al 
contractista, en la mateixa proporció, drets que els faculten per realitzar 
l’explotació de l’obra mitjançant edició de la publicació.   

 
 
2.3) Modificació del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text legal i la resta 
de normativa aplicable. 
 
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, sempre que la Comissió 
de Publicacions de l’Institut del Teatre acordi incrementar el nombre de volums que ha de 
formar part de la col·lecció de textos teatrals. 
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En haver-se formulat el pressupost màxim de licitació en termes de preus unitaris, la 
modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, a l’alça, al 20% del dit pressupost. 

 
 
2.4) Règim de pagament  
 
El contractista presentarà factures un cop lliurat cap obra editada i amb la conformitat del Cap 
dels Serveis Culturals de l’Institut del Teatre.  
 
El pagament es realitzarà per l’Institut del Teatre, en els terminis establerts en l’article 216.4 
TRLCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal 
destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses 
en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic, hauran de presentar factures 
electròniques d’acord amb la normativa vigent. 
 
En totes les factures electròniques es farà constar els següents codis  DIR3: 

Oficina comptable (rol 01)   LA0005598 
Òrgan gestor (rol 02) LA0005598 

     Unitat tramitadora (rol 03)  LA0005598 
 
 
2.5) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 
 
 
2.6) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i concordants del 
TRLCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb 

l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents Plecs durant 
l’execució del contracte, quan a criteri de l’Institut del Teatre puguin derivar-se perjudicis 
per a l’interès públic. 
 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la 
clàusula següent, referida a les penalitats. 

 
 
2.7) Penalitats 
 
Cas que l’Institut del Teatre opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les 
penalitats següents: 
 
� pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 

condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les 
prestacions definides al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 15 % sobre el 
pressupost del contracte, que hauran de ser proporcional al grau d’incompliment, en els 
termes següents: 
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• 30,00€ per cada defecte detectat en l’acabament del llibre (composició i/o 
construcció). 

• 10,00€ per cada de dia de retard en el temps estipulat pel lliurament dels 
volums encarregats que fa referència l’apartat 8 dels plecs de prescripcions 
tècniques que regeixen aquesta contractació. 

 
 

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des 
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar 
mitjançant el corresponent document acreditatiu. 
 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques i la 
naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 
 
 
2.10) Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a 
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin 
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’Administració, quan 
es compleixin els requisits establerts en l’article 226 del TRLCSP, i de la cessió no resulti una 
restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera 
persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa 
contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  

 
 
2.11) Subcontractació 
 
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al 60% 
del pressupost de licitació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Institut del Teatre del 
subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 227 del 
TRLCSP. 
 

 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de 
la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial.  

 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
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2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
En tractant-se d’un contracte privat i de conformitat amb l’article 20 del TRLCSP la present 
contractació es regirà pel que fa a la preparació, adjudicació i modificació, pel Plec de 
Clàusules Administratives Particular, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particular, pel Plec 
de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona, pel Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(TRLCSP) i la seva normativa de desplegament. 
 
 
2.14) Notificacions  
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics, 
en els termes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el 
qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi 
facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones 
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica.  
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 5 dies naturals en el cas de la 
notificació de l’adjudicació i 10 dies naturals en la resta de supòsits sense que s’hagi accedit al 
seu contingut. 
 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració 
social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de 
protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 
 
 
2.16) Assegurances 
 
No és procedent. 
 
 
2.17) Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte 
 
El lloc fixat pel lliurament de les edicions objecte del contracte és a l’Institut del Teatre, Plaça 
Margarida Xirgu, s/n de Barcelona (08004).  
 
 
2.18) Responsable del contracte 
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Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP, al 
Cap dels Serveis Culturals. 
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador. 

 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital 
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació 
legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 

 
 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal  
 
D’acord amb l’art. 5 de la LOPD, s’informa que les dades de caràcter personal subministrades 
pel licitador durant el procediment de contractació o aportades pel contractista durant l’execució 
del contracte seran incloses en els fitxers de què és responsable la Diputació de Barcelona, 
“IT_CONTRACTACIÓ.EXT” i “IT_GESTIÓ_ECONÒMICA”, les quals seran objecte de 
tractament exclusivament per a la gestió del present expedient de contractació i per al temps 
estrictament necessari per al seu compliment, sempre que una llei no disposi el contrari, i 
només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. 
 
Així mateix, en el cas que durant l’execució del contracte el personal del contractista accedeixi 
a les instal·lacions videovigilades de la Diputació, les imatges captades seran incloses en el 
fitxer “IT_REGISTRE_ACCESSOS”, les quals seran objecte de tractament per al control de les 
obligacions establertes als PPT a l’adjudicatari relatives al seu personal i a la seguretat de les 
dependències i edificis de la Diputació. 
 
Els afectats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol 
altre dret que els corresponguin legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de la 
Diputació de Barcelona mitjançant la presentació en qualsevol de les seves oficines que es 
poden consultar a http://www.diba.cat/web/registre/. 
 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte no 
es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no podrà accedir als 
documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense 
autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona. En el cas que el 
personal vinculat a l’empresa adjudicatària accedeixi, directament o indirectament, a dades o 
informacions de caràcter personal, l’empresa li exigirà el compliment del deure de secret 
respecte a les dades i informacions a què hagi accedit en el desenvolupament de l’activitat o 
servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació 
d’aquest fet a la Diputació. 
 
En el cas d’accés a dades personals el contractista s’obliga a complir les prescripcions 
previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i, en 
especial, les contingudes a l’article 12, del número 2 al 4, de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades personals i al Reglament de desenvolupament de la Llei de 
protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
 
3) DADES ESPECÍFIQUES  
 
3.a) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SERVEIS 
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3.a.1) Sistema de determinació del preu del contracte 
 
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, en 
base a :  
 

� Preus referits a components de la prestació  
� Preus referits a unitats d'execució o de temps  

 
 
3.a.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del 

contracte 
 
L’Institut del Teatre es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del 
contracte, a la seva recepció.  
 
 
3.a.3) Facultat de l’Institut del Teatre sobre manteniment d’estàndards de qualitat en la 

prestació del servei 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als 
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que 
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les 
regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi 
aquests nivells i regles, l’Institut del Teatre n’informarà al contractista i aquell haurà de 
substituir-la en el termini més breu possible. 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients 
per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de 
vacances, absències i/o malalties. 
 
 
3.a.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
 
No és procedent. 

 
 

3.a.5) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 
No és procedent. 
 
 
3.a.6) Propietat dels treballs 

 
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa 
contractada és propietat de l’Institut del Teatre i d’ella mateixa en la mateixa proporció.  
 
Barcelona, 15 de gener de 2018 
 
El Gerent de l’Institut del Teatre 
 
 
 
Jordi Roig i Viñals 
 
El Secretari delegat que subscriu, informa                                  
el present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, la qual cosa es fa constar als 

La interventora Delegada que subscriu, informa el 
present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, la qual cosa es fa constar als efectes 



 

    
 

 

 
 

 

 68

efectes del que disposa la disposició addicional 
segona apartat 7è del TRLCSP. 

del que disposa la disposició addicional segona 
apartat 7è del TRLCSP. 

  
El Secretari Delegat 
 
 
 
Francesc Bartoll i Huerta 

La Interventora Delegada 
 
 
 
Ma. José Villarrubia Gériz 

 
DILIGÈNCIA.- Faig constar que el present Plec de Clàusules Administratives Particulars ha 
estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 24 de gener de 
2018.  
 
Barcelona,  
 
El Secretari Delegat 
Francesc Bartoll i Huerta 

 
 
 

ANNEX AL PCAP 
“Coedició de diversos volums d’una col·lecció de textos teatrals” 

 
Núm. expedient 2017/116 

SEC 2017/0012131 
 

Model de declaració responsable  
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. 
.............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax 
núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, 
si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
- Que el perfil d’empresa és el següent: 

 
Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 

una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 2 
milions d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 10 
milions d’euros. 

 

Mitjana empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o 
balanç general anual no superior als 43 milions 
d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual superior als 43 milions d’euros. 
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- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 
54 a 84 TRLCSP. 

 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. 
 

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10) 
del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / 
materials descrits a la dita clàusula.  

 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 

menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar 
que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat 
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 

8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i 
tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 

competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 

Tribunals espanyols. 
 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes en l’article 2 del RD 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment 
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les persones 
treballadores amb discapacitat.  

 
� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 

 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 
� SÍ  � NO   

 
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 

previstos al PCAP.  
 

� SÍ  � NO   
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  
 
� Està subjecte a l’IVA. 
� Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 

la  no-subjecció o l’exempció. 
 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
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� Està subjecte a l’IAE. 
� Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 

la  no-subjecció o l’exempció. 
 

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 
declara: 

 
�  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

  
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris) 

 
� NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 

 
- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza l’Institut del 

Teatre perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions competents, els 
certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

� SÍ  � NO 
 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  

 
Persona/es 

autoritzada/es* 
DNI* Correu electrònic 

professional* 
Mòbil 

professional 
    
    

 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita 
circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona/Organisme per tal de fer la 
modificació corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a 
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 
contractació, per tal que l’Institut del Teatre pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests 
efectes. 

 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  
 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP. 

 
(Lloc, data, signatura i segell)." 
 

Barcelona, 15 de gener de 2018 
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El Gerent de l’Institut del Teatre   Aprovat per acord núm. 
       El Secretari Delegat 
 
 
Jordi Roig i Viñals     Francesc Bartoll i Huerta 
 
 
 
6. Dictamen que proposa aprovar l’inici de l’expedient de resolució del 

contracte d’obres  del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici 
de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) per incompliment de les 
obligacions contractuals per part de l’empresa contractista.  

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, el Sr. Roig per tal que exposi els antecedents 
de l’expedient, relatiu a la resolució d’aquest contracte d’obres esmentat. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Des del Servei de Projectes i Obres de la Diputació de Barcelona, es va proposar la 
redacció del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre 
de Terrassa”. La contractació va ser adjudicada a l’arquitecte tècnic Francesc Xavier Esteve 
Fabrés. 
 
2. Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de data 15 de març de 2017 es va aprovar 
l’expedient de contractació de les obres mitjançant procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, per un import de 172.279,56 € IVA inclòs. 
 
3. A la licitació es van presentar 17 empreses i, entre elles, l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL, la qual va presentar l’oferta econòmica de 89.300,00 € més el 21% d’IVA que 
ascendeix a 18.753,00 €. 
 
4. La Secretària de la Mesa de Contractació va apreciar que l’oferta de l’empresa presentada 
per CONSTRUCCIONES TRULL, SL (per import de 108.053,00- IVA Inclòs-), resultava 
anormal o desproporcionada, per la qual cosa es va acordar concedir audiència a 
l’esmentada empresa perquè justifiqués la valoració de l’oferta i concretés les condicions de la 
mateixa. 
 
5. Dins el termini, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va presentar justificació. 
Arguments de l’empresa: 

“1. D’una banda, per a la totalitat de la durada de les obres disposarà de maquinaria 
pròpia amortitzada (camió elevador i Plataforma elevadora) que li permet executar 
l‘obra sense necessitar les partides destinades a aquest fi.  
2. Consideren que poden incrementar la seva capacitat de treball si és necessari fent 
ús d’aquestes partides amb un amidament del 20% respecte al projecte i a un cost molt 
inferior al justificat pel tècnic redactor del projecte.  
3. D’altra banda justifiquen que poden comprar una part del material d’obra a preus 
molt avantatjosos amb ofertes concretes dels seus proveïdors.  
4. Finalment justifiquen un rendiment important dels seus mètodes de treball basats en 
la seva experiència professional.”  
 

Un cop analitzat l’argumentari, l’Institut del Teatre constata que: 
 
- Pel que fa a la justificació de preus i rendiments dels punts 3 i 4 són raonables i no 
suposen un decrement important de la baixa.  
- La justificació dels punts 1 i 2 és poc ortodoxa però raonable.  



 

    
 

 

 
 

 

 72

- Al punt 1, l‘empresa justifica que disposa de maquinaria pròpia i considera que 
l’explotació d’aquesta maquinària no té cap cost, ni de manteniment, ni de combustible 
o mà d’obra.  
- Al punt 2 l‘empresa justifica que per al 20% de la durada total de les feines pot llogar 
maquinària a un preu molt reduït per millorar el ritme de producció. La baixa del preu de 
cost d’aquest servei  és força agosarada però acceptable vist que està recolzada per 
una oferta en peu. El fet menys ortodox és que s’ha modificant l’estat d’amidaments 
d’un servei auxiliar del projecte. Si aquesta modificació suposés un canvi a les partides 
a executar o construir, la justificació seria inacceptable sense discussió.  Tractant-se 
d‘un servei auxiliar a l’obra i tenint present l’argumentació prèvia, la justificació és poc 
ortodoxa però raonable des del punt de vista tècnic.” . 

 
6. Un cop realitzats tots els tràmits de la legislació vigent, per acord de la Junta de Govern de 
data 21 de juny de 2017 es va adjudicar el contracte d’obres a l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. per la quantitat ofertada per l’empresa. 
 
7. En data 7 de juliol de 2017 es va formalitzar el contracte.  
 
8. El contractista va presentar el Pla de seguretat i salut de l’obra, i aquest va estar informat 
favorablement pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, i aprovat per la 
Junta de Govern. 
 
9. El dia 4 de setembre de 2017, data en què s’havia de formalitzar la comprovació del 
replanteig, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va sol·licitar verbalment un increment 
del pressupost per fer front a les despeses derivades de l’execució del Pla de Seguretat i 
Salut per un import de 29.502,26 €, IVA exclòs i sense indicar si aquest import inclou les 
despeses generals i el benefici industrial.  
 
10. D’igual manera, el dia 5 de setembre de 2017 va formalitzar de manera escrita i per correu 
electrònic enviat a l’Institut del Teatre dita petició, fet que va suposar una dilatació dels 
tràmits administratius per poder iniciar les obres.  
 
11. A la vista de la petició, el dia 14 de setembre de 2017 l’IT va respondre manifestant que no 
s’accedia a la petició argumentant que els costos derivats de l’aplicació de les mesures de 
seguretat i salut fruit de l’aplicació i desenvolupament de l’estudi bàsic de seguretat i salut,  les 
despeses generals  i les d’administració estan incloses en el pressupost de la contractació.” 
 
12. A posterior, s’ha efectuat fins a quatre intents (via burofax) de procedir amb l’acta de 
replanteig, sense que hi hagi hagut compareixença de l’empresa, amb l’excepció de la darrera 
de les ocasions, en què ho va fer per formular un seguit d’objeccions i reivindicacions, que 
van ser replicades i contrastades pels tècnics corporatius, però a conseqüència de les quals 
van optar per abandonar la reunió i van demanar que es signés un document que acredités que 
havien comparegut a la reunió. L’acta de comprovació de replanteig, per tant, no es va 
efectuar.  
 
13. S’aprecien diferents incompliments contractuals imputables al contractista, com són: 
- La demora en la comprovació del replanteig. 
- L’incompliment de l’obligació essencial d’iniciar l’execució del contracte en el temps 

previst al plec. 
- L’incompliment de l’obligació essencial del preu del contracte, amb la sol·licitud d’una 

modificació d’aquest abans d’iniciar-se la seva execució.  
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PROPOSTA 
 
D’acord amb els anteriors antecedents, es considera convenient l’inici de l’expedient de 
resolució contractual. 
 
L’Institut del Teatre valorarà els danys i perjudicis que li ha ocasionat la resolució contractual 
atenent als següents aspectes: 
 

• Pèrdua del crèdit autoritzat en el pressupost de l’any 2017. 
• Quantitats liquidades a l’Ajuntament de Terrassa en concepte d’impostos i taxes 

corresponents a la llicències d’obres. 
• Hores dedicades pel personal de l’Institut del Teatre a la confecció de l’expedient de 

contractació (actes administratius i plecs), a la resolució del contracte, a la gestió de la 
llicència i d’altres gestions administratives. 

• Hores dedicades dels membres de la Mesa de Contractació al procés de licitació i 
adjudicació de l’expedient. 

• Hores dedicades pels arquitectes, direcció de l’obra i coordinador. 
• Quantitats abonades en concepte de locomoció des de Barcelona a Terrassa per 

intentar formalitzar l’acta de replanteig i per a la gestions d’altres tramitacions (llicències 
d’obres, visites, etc.). 

• Impacte negatiu per a la ciutat de Terrassa de dilatar l’arranjament de la façana. 
• Impacte negatiu de la paralització de la inversió. 
• Despeses dels burofaxs enviats per realitzar la convocatòria de la formalització de 

l’acta de comprovació del replanteig. 
• Indemnització derivada de la resolució del contracte. 

 
 
En aquest moment a l’Institut del Teatre no li és possible quantificar econòmicament de 
manera exacta els danys i perjudicis causats per l’empresa, atenent a la circumstància que no 
tan sol no es pot determinar la data de finalització de les obres sinó fins i tot la data 
d’adjudicació del nou contracte. Per tant, l’IT considera procedent incautar provisionalment 
la garantia definitiva dipositada per CONSTRUCCIONES TRULL, SL. per import de 4.465,00 € 
fins a la quantificació dels danys i perjudicis causats. 
 
Resumint:  
 
a) Es PROPOSA DESESTIMAR la petició d’indemnització equivalent al 3% del preu 
d’adjudicació atès que l’Institut del Teatre no ha incomplert en cap moment el contracte 
formalitzat per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. Es considera que l’Institut del 
Teatre ha actuat de bona fe insistint en la signatura –fins a quatre vegades- de la formalització 
de l’acta de replanteig. 
 
b) Es PROPOSTA DESESTIMAR la petició de una indemnització addicional de 1.320 
€ més l’IVA al 21% corresponen al cost dels treballs de redacció del Pla de Seguretat i Salut 
per part del contractista, atenent al temps dedicat pel nostre Cap d’Obra (55h) a raó de 24€/h 
(preu unitari BEDEC per hora de Cap d’obra). Es considera, d’igual manera, que l’Institut del 
Teatre incomplit en cap moment el contracte formalitzat per l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL. 
 
c) Es PROPOSA DESESTIMAR PROVISIONALMENT la petició de la devolució integra 
al Contractista de la garantia definitiva de l’obra dipositada.  
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“ 
1. ANTECEDENTS 

 
1.1. Aprovació del projecte d’obres i aprovació de l’expedient de contractació.  

 
Mitjançant memòria justificativa, des del Servei de Projectes i Obres de la Diputació de 
Barcelona, es va proposar la redacció del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici 
de l’Institut del Teatre de Terrassa”. La contractació va ser adjudicada a l’arquitecte tècnic 
Francesc Xavier Esteve Fabrés. 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió 
ordinària de data 15 de març de 2017 (núm. registre 8/2017) es va aprovar l’expedient de 
contractació de les obres d’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici 
de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) -procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació-, per un import de CENT SETANTA-DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU 
EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (172.279,56€). IVA inclòs, amb càrrec al pressupost 
de l’Institut del Teatre de l’any 2017 i a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 
99005/212.00 150.030,00€ 
99020/212.00 22.249,56€ 

 
La licitació va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona en data 27 de març de 2017. 
 
A la licitació esmentada es van presentar 17 empreses i, entre elles, l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL la qual va presentar l’oferta econòmica de VUITANTA-NOU 
MIL TRES-CENTS EUROS (89.300,00€)   més el 21% d’IVA que ascendeix a DIVUIT MIL SET-
CENTS CINQUANTA-TRES EUROS  (18.753,00€). 
 
 

1.2. Oferta anormal o desproporcionada presentada per l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL 

 
A la vista de les ofertes presentades, la Secretària de la Mesa de Contractació va apreciar que 
l’oferta de l’empresa presentada per CONSTRUCCIONES TRULL, SL (per import de 
108.053,00- IVA Inclòs-),   resultava anormal o desproporcionada d’acord amb la clàusula 1.15 
del PCAP, per tant, tal i com preveu l’article 152 del Text Refós de la Llei de Contractes de 
Sector Públic (en endavant TRLCSP), aprovat per Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, es va acordar concedir audiència a l’esmentada empresa perquè en el termini de 
déu dies hàbils justifiqués la valoració de l’oferta i concretés les condicions de la mateixa. 
 
Dins el termini, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va presentar justificació, i d’acord 
amb el que consta a l’acta de la Mesa de Contractació de data 31 de maig de 2017, l’empresa 
va argumentar el següent: 
 

“1. D’una banda, per a la totalitat de la durada de les obres disposarà de 
maquinaria pròpia amortitzada (camió elevador i Plataforma elevadora) que li 
permet executar l‘obra sense necessitar les partides destinades a aquest fi.  
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2. Consideren que poden incrementar la seva capacitat de treball si és necessari 
fent ús d’aquestes partides amb un amidament del 20% respecte al projecte i a un 
cost molt inferior al justificat pel tècnic redactor del projecte.  
3. D’altra banda justifiquen que poden comprar una part del material d’obra a preus 
molt avantatjosos amb ofertes concretes dels seus proveïdors.  
4. Finalment justifiquen un rendiment important dels seus mètodes de treball basats 
en la seva experiència professional.  

 
Pel que fa a la justificació de preus i rendiments dels punts 3 i 4 són raonables i no 
suposen un decrement important de la baixa.  
La justificació dels punts 1 i 2 és poc ortodoxa però raonable.  
Al punt 1, l‘empresa justifica que disposa de maquinaria pròpia i considera que 
l’explotació d’aquesta maquinària no té cap cost, ni de manteniment, ni de combustible 
o mà d’obra.  
 
Al punt 2 l‘empresa justifica que per al 20% de la durada total de les feines pot llogar 
maquinària a un preu molt reduït per millorar el ritme de producció. La baixa del preu de 
cost d’aquest servei  és força agosarada però acceptable vist que està recolzada per 
una oferta en peu. El fet menys ortodox és que s’ha modificant l’estat d’amidaments 
d’un servei auxiliar del projecte. Si aquesta modificació suposés un canvi a les partides 
a executar o construir, la justificació seria inacceptable sense discussió.  Tractant-se 
d‘un servei auxiliar a l’obra i tenint present l’argumentació prèvia, la justificació és poc 
ortodoxa però raonable des del punt de vista tècnic.” . 
 

 
1.3. Adjudicació i formalització del contracte 

 
Un cop realitzats tots els tràmits que en matèria de contractació assenyala la legislació vigent, 
per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de data 21 
de juny de 2017 (núm. registre 102/2017) es va adjudicar el contracte d’obres  del “Projecte 
d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) a 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL, amb NIF núm. B43047166, i domicili fiscal al 
carrer Portal d’en Roca, 4, de Santa Coloma de Queralt CP 43420 (Tarragona), per la quantitat 
de VUITANTA-NOU MIL TRES-CENTS EUROS (89.300,00€)   més el 21% d’IVA que 
ascendeix a DIVUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS  (18.753,00€), d’acord amb 
la seva oferta. 
 
En data 7 de juliol de 2017, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL i l’Institut del Teatre 
van formalitzar el contracte abans esmentat.  
 
 

1.4. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
 

D’acord amb el que estableix l’apartat segon de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció (en endavant RD 1627/1997), en concordança amb la clàusula 36 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals de Contractació de la Diputació de Barcelona, amb caràcter 
previ a l’inici de les obres caldrà aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista. 
 
El contractista va presentar el Pla de seguretat i salut de l’obra, i aquest va estar informat 
favorablement pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
 
A conseqüència d’aquest fet, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en 
sessió ordinària de data 11 d’octubre de 2017 (núm. registre 134 /2017) es va aprovar el Pla de 
Seguretat i Salut relatiu a les obres de “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de 
l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16). 
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L’Institut del Teatre va notificar dita aprovació del Pla de Seguretat i Salut a l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL en data 24 d’octubre de 2017 (núm. registre de sortida 
2435/17). 
 
 

1.5. Presentació de la reclamació del contractista: 
 

En data 29 de novembre de 2017, l’empresa contractista presenta un escrit de reclamació que 
en la part que interessa sol·licita el següent: 
 

1. Una indemnització equivalent al 3% del preu d’adjudicació. 
2. Una indemnització addicional de 1.320€ més l’IVA al 21% corresponen al cost dels 

treballs de redacció del Pla de Seguretat i Salut per part del contractista, atenent al 
temps dedicat pel nostre Cap d’Obra (55h) a raó de 24€/h (preu unitari BEDEC per 
hora de Cap d’obra). 

3. S’acordi la devolució integra al Contractista de la garantia definitiva de l’obra 
dipositada. 

4. Una indemnització addicional equivalent al 2% del preu d’adjudicació. 
 

 
2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL PER INCOMPLIMENT DE LES 

OBLIGACIONS CONTRACTUALS PER PART DE L’EMPRESA CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL 

 
En data 27 de novembre de 2017, el Cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en obres de 
l’Institut del Teatre amb la conformitat de la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de 
l’Institut del Teatre ha emès un informe amb el següent tenor literal: 
 

“INFORME EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE 
LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL “PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS 
DESPERFECTES DE L’EDIFICI DE L’INSTITUT DEL TEATRE DE TERRASSA” 
(IT1847P16). 
 
I. Antecedents 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL és adjudicatària del contracte d’obres per 
a l’execució “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre 
de Terrassa” (IT1847P16) que va entrar en vigor el 7 de juliol de 2017. 
 
D’acord amb la clàusula 3.4. del Plec de Clàusules Administratives Particulars aplicable 
a la contractació de referència, dins del termini no superior a un mes des de la data de 
formalització del contracte es procedirà en presència del contractista a efectuar la 
comprovació del replanteig i s’entendrà una acta del resultat que serà signada pel 
contractista i per la direcció facultativa. 
 
D’acord amb aquestes premisses,  l’Institut del Teatre va convocar a 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL i a la Direcció facultativa a formalitzar l’acta de la 
comprovació del replanteig el dia 7 d’agost de 2017 però ajornant l’emplaçament efectiu 
per al dia 4 de setembre de 2017 amb l’objectiu de conciliar les vacances d’estiu i 
considerant que l’objecte de les obres no es podia modificar durant el període estival. 
Aquest fet no va suposar cap inconvenient manifest per cap de les dues parts. 
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No obstant, cal remarcar que l’acta de l’inici de les obres restaria condicionada a la 
llicència d’obres que en aquell moment no es disposava malgrat haver realitzat la 
petició a l’Ajuntament de Terrassa en temps i forma per part de l’Institut del Teatre en 
data 7 de juliol de 2017. 
 
El dia 4 de setembre de 2017, data en què s’havia de formalitzar la comprovació del 
replanteig, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va sol·licitar verbalment un 
increment del pressupost per fer front a les despeses derivades de l’execució del Pla de 
Seguretat i Salut per un import de 29.502,26 €, IVA exclòs i sense indicar si aquest 
import inclou  les despeses generals i  el benefici industrial. D’igual manera, el dia 5 de 
setembre de 2017 va formalitzar de manera escrita i per correu electrònic enviat a 
l’Institut del Teatre dita petició, fet que va suposar una dilatació dels tràmits 
administratius per poder iniciar les obres.  
 
A la vista de la petició de CONSTRUCCIONES TRULL, SL., el dia 14 de setembre de 
2017 l’Institut del Teatre va contestar pel mateix mitjà,   manifestant que no s’accedia a 
la petició argumentant que “....d’acord amb el que es disposa en el Real Decret 
1627/97, de 24 d’octubre el projecte objecte d’aquesta contractació no requereix 
la incorporació d’un estudi de seguretat i salut,  resultant preceptiva no obstant 
la incorporació d’un estudi bàsic de seguretat i salut, tal i com s’ha recollit en  
aquest expedient. L’estudi bàsic de seguretat i salut no precisa  un pressupost ni 
uns amidaments específics per al seu desenvolupament. Els costos derivats de 
l’aplicació de les mesures de seguretat i salut fruit de l’aplicació i 
desenvolupament de l’estudi bàsic de seguretat i salut,  les despeses generals  i 
les d’administració estan incloses en el pressupost de la contractació.” 

 
A partir d’aquest moment, l’Institut del Teatre insisteix en la formalització de l’acta de 
comprovació del replanteig per continuar amb la tramitació administrativa i, en aquest 
sentit, el dia 19 de setembre de 2017 l’Institut del Teatre envia un burofax a 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL requerint la concreció d’un dia per formalitzar dita 
acta. 
 
En resposta al burofax, el dia 20 de setembre de 2017,  l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL remet una rèplica per correu electrònic a la resposta 
al correu electrònic enviat per l’Institut del Teatre el dia 14 de setembre de 2017 
esmentat en el paràgraf anterior. 
 
Paral·lelament, l’Institut del Teatre va sol·licitar un informe complementari al 
Coordinador de Seguretat i Salut i a la Direcció facultativa per constatar la idoneïtat del 
Pla de Seguretat i Salut a la vista de la petició insistent de l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL.  
 
En data 26 de setembre s’emet l’informe mitjançant el qual conté la següent informació 
“.....que la relació de mitjans sol·licitada al contractista és amb l’objectiu de 
comprovar la seva idoneïtat i NO comporten cap modificació de l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, de la mateixa manera que NO comporta cap increment del 
pressupost de l’obra adjudicada.....”. 
 
Aquest informe va ser adjuntat al Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. 
 
El Pla de Seguretat i Salut juntament amb l’informe complementari va ser aprovat per la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària de data 11 d’octubre de 
2017. L’Institut del Teatre va notificar aquest fet a l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL en data 24 d’octubre de 2017 (núm. registre de sortida 2435/17). 
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De nou, en data 3 de novembre de 2017 l’Institut del Teatre va realitzar un segon intent 
per convocar a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL per a la formalització de la 
comprovació del replanteig i, en aquest sentit, va enviar un burofax per emplaçar-los el 
dia 7 de novembre de 2017 a les 9:00h al Centre Territorial del Vallès (Terrassa). 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. no es va presentar i, com va tenir 
coneixement l’Institut del Teatre a posteriori, ni tan sols van recollir el burofax enviat.  
 
El dia 13 de novembre de 2017, l’Institut del Teatre va realitzar un tercer intent de 
convocatòria i va enviar un nou burofax emplaçant a l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL a la realització de la comprovació del replanteig per al dia 17 de novembre 
de 2017 a les 12:30h al Centre Territorial del Vallès (Terrassa). 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. no es va presentar i, com va tenir 
coneixement l’Institut del Teatre a posteriori, ni tan sols van recollir el burofax enviat.  
 
Paral·lelament i per reforçar la comunicació, els dies 8, 13 i 16 de novembre, l’Institut 
del Teatre havia enviat correus electrònics  sense aconseguir que l’empresa 
comparegués a la reunió convocada el 17 de novembre. El correu electrònic del dia 16 
amb còpies dels burofaxos anteriors va ser  contestat el dia 17 de novembre a les 
10:57.  Finalment, en aquesta resposta, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va 
sol·licitar que enviés un correu electrònic sol·licitant que la convocatòria fos realitzada 
amb l’antelació corresponent. 
 
L’Institut del Teatre envia el darrer burofax de convocatòria (quart intent) i un correu 
electrònic el mateix dia 17 de novembre com a resposta directe al correu electrònic 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL, en aquest cas, per al dia 24 de novembre 
de 2017 a les 12:30h al Centre Territorial del Vallès (Terrassa). 
 
El 24 de novembre de 2017 en el lloc indicat van assistir per part de l’Institut del Teatre, 
la Sra. Rosa Maria Canals García, arquitecte i Cap de la Secció de Recursos i Serveis 
Tècnics, el senyor Jordi Valls Planas, enginyer industrial i Cap de la Unitat de 
Manteniment i Seguretat d’Obres, el senyor F. Xavier Esteve Fabrés, arquitecte tècnic, 
com a director de les obres, el senyor Antonio Martin Cruces, arquitecte tècnic de la 
Diputació de Barcelona, adscrit al Servei d’Edificació, com a coordinador de seguretat i  
salut i, per part de l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. el senyor David Alcalá 
Perez, com a cap de l’obra i el senyor Josep Trujolls Vidal, advocat.  

 
En iniciar la reunió es va proposar procedir amb la formalització de l’acta de 
comprovació del replanteig, tal i com se’ls havia emplaçat. Els representants de 
l‘empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. van manifestar que: 
 

- No havien estat convocats amb prou antelació i que per aquest motiu no havien 
comparegut en les anteriors convocatòries.  

- No s’havia donat resposta a les seves observacions respecte el possible augment del 
cost derivat de la seva interpretació de l‘execució del pla de seguretat redactat per 
l‘empresa.  

- No s’havia donat resposta a les seves observacions respecte del possible increment de 
cost derivat de la utilització d’una maquinària que en la seva opinió no estava  inclosa 
en el projecte.  
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A més, en el transcurs de la reunió, els representants de l‘empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL.  van manifestar que des del seu punt de vista el 
projecte licitat presentava errors i estava mal fet. En concret es referien: 
 

- A la seva observació respecte de la necessitat d’utilització de maquinària no 
prevista en el projecte per a donar compliment als requisits demanats  pels 
tècnics de via pública de Terrassa en el seu informe previ d’autorització 
d’ocupació de la via pública.  

- A la pretesa mancança de concreció en la gestió del desmuntatge d’unes peces 
que contenen amiant i que en la seva opinió representa un increment 
substancial de les mesures de seguretat i salut i una modificació del pla.  

 
Els tècnics que integren la direcció facultativa van respondre i justificar les solucions 
adoptades en el projecte des del punt de vista tècnic, corroborant que no calia canviar 
la maquinària per executar l‘obra i que hi ha previstes totes les mesures de seguretat 
necessàries respecte  del tractament de les peces d’amiant a desmuntar, i van posar de 
relleu el fet objectiu que tota l‘argumentació del representant de l‘empresa constructora 
anava encaminada a justificar increments del pressupost previst per a l ‘execució del 
projecte licitat.  
 
Després d’un debat, els representants de l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL.  
insistien en els requeriments i disconformitat abans esmentat, per tant, a la vista de la 
situació,  l’Institut del Teatre va sol·licitar que qualsevol petició o disconformitat s’havia 
de efectuar pel canal administratiu adient, és dir, mitjançant instància presentada al 
Registre General de l’Organisme.  
 
Els representants de  l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. van optar per 
abandonar la reunió i van demanar que es signés un document que acredités que 
havien comparegut a la reunió. Aquest document resta arxivat a l’expedient. 
 
L’acta de comprovació de replanteig, per tant, NO ES VA EFECTUAR.  
 
 
II. Fets constitutius que motiven la incoació de resolució del contracte amb 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL.   
 
La clàusula 2.6 del Plec de Clàusules Administratives que regeixen la contractació de 
les obres del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre 
de Terrassa” (IT1847P16) estableix que són causes de resolució del contracte, a més 
de les previstes als articles 223 i concordants del TRLCSP, les següents: 

 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als 
presents Plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Institut del Teatre 
puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 
 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa 
la clàusula següent, referida a les penalitats. 

 
- La no presentació, per part del contractista, del Pla de Seguretat i Salut en el 

treball, així com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes u 
omissions, se li facin avinents. 

 
En el marc de les causes que donen lloc a la resolució del contracte, cal fer les 
consideracions següents: 
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a) Que d’acord amb l’article 145 del TRLCSP “Les proposicions dels interessats 
hauran d’ajustar-se al que es preveu en el plec de clàusules administratives 
particulars, i la seva presentació presumeix l’acceptació incondicionada per 
l’empresari del contingut de la totalitat de dites clàusules o condicions, sense 
salvetat o reserva” . 

 
Per tant, es considera que des del moment que l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL.  participa en la licitació està acceptant de forma expressa els plecs que 
ha confeccionat l’Institut del Teatre, i per tant, vinculen a les parts implicades en el 
procediment, de forma que en el moment procedimental en què es troba l’Institut 
del Teatre (contracte formalitzat des del dia 7 de juliol) no procediria per part de 
l’empresa  CONSTRUCCIONES TRULL, SL.  recorre el punt relatiu al Pla de 
Seguretat i Salut. 
 

b) Que l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. era coneixedor del “Projecte 
d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” 
(IT1847P16)” fet que es presumeix quan ha concursat en la licitació, ha presentat la 
seva oferta econòmica i ha redactat i presentat el Pla de Seguretat i Salut. Aquest 
fet posa de manifest que era coneixedor de totes les característiques i 
requeriments per a la realització de l’obra. 
 

c) Que el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció contempla el contingut de 
l’Estudi de seguretat i salut i l’Estudi Bàsic de seguretat i salut que serà 
confeccionat pel tècnic designat pel promotor. En tot cas, en aplicació de l’estudi de 
seguretat i salut o, en el seu defecte, de l’estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
el Pla de Seguretat i Salut en el qual s’analitzin, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d’execució de l’obra.  En cap cas, la presentació del Pla de Seguretat i Salut podrà 
ser l’instrument per sol·licitar un increment del preu del contracte.  

 
Cal recordar que l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. ha estat 
adjudicatària del contracte per la seva oferta econòmica i, per tant, les pretensions 
d’incrementar el preu vulneraria l’element essencial que ha servit com a criteri per 
adjudicar-li el contracte. 
 
Així mateix, l’informe favorable del Coordinador de Seguretat i Salut és clar i 
estableix  “.....que la relació de mitjans sol·licitada al contractista és amb 
l’objectiu de comprovar la seva idoneïtat i NO comporten cap modificació de 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, de la mateixa manera que NO comporta 
cap increment del pressupost de l’obra adjudicada.....”. 
 
d) Que cal fer una important menció al fet que CONSTRUCCIONES TRULL, SL. en 
el procés de licitació va presentar una oferta econòmica que va resultar temerària 
i, cal recordar que un cop fet el requeriment per tal que justifiqués la seva oferta va 
argumentar, d’acord amb l’acta de la Mesa de Contractació,  el següent: 

 
“1. D’una banda, per a la totalitat de la durada de les obres disposarà 
de maquinaria pròpia amortitzada (camió elevador i Plataforma 
elevadora) que li permet executar l‘obra sense necessitar les partides 
destinades a aquest fi.  
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2. Consideren que poden incrementar la seva capacitat de treball si és 
necessari fent ús d’aquestes partides amb un amidament del 20% 
respecte al projecte i a un cost molt inferior al justificat pel tècnic 
redactor del projecte.  
3. D’altra banda justifiquen que poden comprar una part del material 
d’obra a preus molt avantatjosos amb ofertes concretes dels seus 
proveïdors.  
4. Finalment justifiquen un rendiment important dels seus mètodes de 
treball basats en la seva experiència professional.  

 
Pel que fa a la justificació de preus i rendiments dels punts 3 i 4 són 
raonables i no suposen un decrement important de la baixa.  
La justificació dels punts 1 i 2 és poc ortodoxa però raonable.  
Al punt 1, l‘empresa justifica que disposa de maquinaria pròpia i considera 
que l’explotació d’aquesta maquinària no té cap cost, ni de manteniment, ni 
de combustible o mà d’obra.  
 
Al punt 2 l‘empresa justifica que per al 20% de la durada total de les feines 
pot llogar maquinària a un preu molt reduït per millorar el ritme de 
producció. La baixa del preu de cost d’aquest servei  és força agosarada 
però acceptable vist que està recolzada per una oferta en peu. El fet menys 
ortodox és que s’ha modificant l’estat d’amidaments d’un servei auxiliar del 
projecte. Si aquesta modificació suposés un canvi a les partides a executar 
o construir, la justificació seria inacceptable sense discussió.  Tractant-se 
d‘un servei auxiliar a l’obra i tenint present l’argumentació prèvia, la 
justificació és poc ortodoxa però raonable des del punt de vista tècnic.” . 

 
Per tant, les pretensions d’increment del pressupost del Pla de Seguretat i Salut en 
29.502,26 €, IVA exclòs i sense indicar si aquest import inclou  les despeses generals i  
el benefici industrial no resulta procedent per que aquesta despesa esta incloses en el 
pressupost de projecte aprovat, tal i com s’especifica en els plecs administratius i el 
contracte. 
 
Dit això, les causes de resolució contractual invocades és l’incompliment del 
contractista, perquè no va formalitzar l’acta de comprovació de replanteig en la data 
convocada per l’Institut del Teatre (demora), l’incompliment de l’obligació essencial 
d’iniciar l’execució del contracte en el temps previst al plec i l’incompliment del preu del 
contracte atès que està sol·licitant un increment del preu abans d’iniciar-se la seva 
execució. Es proposa resoldre el contracte per causes imputables al contractista i 
retenir provisionalment, mentre no es resolgui la determinació de danys i perjudicis 
ocasionats, la garantia definitiva, la qual es va constituir mitjançant assegurança de 
caució amb l’asseguradora GENERALI ESPANA, SA, per un import de 4.465,00€, 
euros.” 
 

 
3. CAUSES DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL: 

 
3.1. Incompliment del contractista: 
 
De conformitat amb l’informe transcrit precedent, s’aprecien diferents incompliments 
contractuals imputables al contractista, com són: 
 
- La demora en la comprovació del replanteig. 
- L’incompliment de l’obligació d’iniciar l’execució del contracte en el temps previst al plec. 
- L’incompliment de l’obligació del preu del contracte, amb la sol·licitud d’una modificació 

d’aquest abans d’iniciar-se la seva execució.  
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Per tant, es considera convenient l’inici de l’expedient de resolució contractual per tal de 
determinar l’abast de l’esmentat incompliment i les causes de resolució previstes expressament 
en el contracte.  
 
D’acord amb esmentat informe, els incompliments en què ha incorregut l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. són imputables a l’empresa contractista i suposen una de 
les causes de resolució prevista a la clàusula 2.6. del Plec de clàusules administratives 
particulars, en concordança amb els articles 223.h) i 237.a) del TRLCSP i en concret, la 
següent:  

 
- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la 

clàusula següent, referida a les penalitats. 
- La demora en la comprovació del replanteig, conforme al article 229 del mateix text legal. 

 
Així mateix, cal fer palesa que la prerrogativa de modificació contractual té caràcter 
excepcional, en tant que suposa una alteració de l’objecte de la licitació i una excepció al 
principi d’inalterabilitat contractual que s’estableix a l’article 230 TRLCSP, pel contracte d’obres 
i dita prerrogativa tampoc pot exercitar-se per salvar possibles deficiències o imprevisions 
tècniques contingudes en el projecte (Dictamen núm. 583/2001, de 29 de març de 2001, del 
Consell d’Estat). Així mateix, l’exigència legal de justificar la introducció de modificacions en els 
contractes administratius, respon a l’objectiu de no desvirtuar el principi de licitació pública que 
regeix la contractació pública.  
 
Vist que el contractista va resultar adjudicatari en concurrència amb altres licitadors en base a 
la seva proposta presentada i a la justificació presentada en haver resultat incursa la seva 
oferta en baixa desproporcionada, la seva petició d’increment pressupostari no només suposa 
un incompliment manifest de les condicions del contracte acceptades mitjançant la seva oferta, 
sinó també una infracció de l’esmentat principi de licitació pública.  
 
Finalment, cal tenir en compte que en tractar-se d’un incompliment imputable a l’empresa 
contractista, l’Institut del Teatre disposa de la legitimació requerida per l’article 224.2, segon 
paràgraf del TRLCSP per a instar la resolució del contracte. 
 
Per tot l’exposat, resulta procedent iniciar el procediment de resolució del contracte de 
referència, formalitzat en data 7 de juliol de 2017, amb l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL. per causes previstes en el mateix contracte, les quals li són imputables, i consisteixen en 
l’incompliment de les seves obligacions contractuals pel fet de no haver formalitzat l’acta de 
comprovació de replanteig en la data requerida per l’institut del Teatre tal i com s’ha exposat en 
l’informe emès en data 27 de novembre de 2017 pel Cap de la Unitat de Manteniment i 
Seguretat en obres de l’Institut del Teatre.  

 
 
3.2.Indemnització pels danys i perjudicis causats a l’institut del teatre i pronunciament 
sobre la pèrdua o no de la garantia del contracte (article 225.4 TRLCSP). Incautació de la 
garantia definitiva 
 
De conformitat amb l’article 225.3 del TRLCSP quan el contracte es resolgui per incompliment 
culpable del contractista, aquest haurà d’indemnitzar a l’Administració els danys i perjudicis 
ocasionats. La indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, en el seu 
cas, s’hagués constituït, sens perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista 
en el que es refereix a l’import que excedeixi del de la garantia incautada. 
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Així mateix, de conformitat amb l’article 225.4 del TRLCSP resulta procedent fer un 
pronunciament exprés en relació a la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació 
de la garantia definitiva constituïda per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. 
 
El precepte esmentat disposa que “en tot cas l’acord de resolució contindrà pronunciament 
exprés en relació a la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia 
que, en el seu cas, hagués estat constituïda...(...)..”. 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL, ha constituït la garantia definitiva per import de 
QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (4.465,00€), equivalent al 5% de 
l’import d’adjudicació, IVA exclòs, dins el termini que estableix la normativa mitjançant 
assegurança de caució amb l’entitat GENERALI ESPANA, SA, 
 
Atenent al motiu que ha comportat la proposta de resolució del contracte amb l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. i que és imputable a aquesta, sustentada per la manca de 
formalització de l’acta de comprovació de replanteig per la seva part, l’Institut del Teatre 
valorarà els danys i perjudicis que li ha ocasionat la resolució contractual atenent als següents 
aspectes: 
 

• Pèrdua del crèdit autoritzat en el pressupost de l’any 2017. 
• Quantitats liquidades a l’Ajuntament de Terrassa en concepte d’impostos i taxes 

corresponents a la llicències d’obres. 
• Hores dedicades pel personal de l’Institut del Teatre a la confecció de l’expedient de 

contractació (actes administratius i plecs), a la resolució del contracte, a la gestió de la 
llicència i d’altres gestions administratives. 

• Hores dedicades dels membres de la Mesa de Contractació al procés de licitació i 
adjudicació de l’expedient. 

• Hores dedicades pels arquitectes, direcció de l’obra i coordinador. 
• Quantitats abonades en concepte de locomoció des de Barcelona a Terrassa per 

intentar formalitzar l’acta de replanteig i per a la gestions d’altres tramitacions (llicències 
d’obres, visites, etc.). 

• Impacte negatiu per a la ciutat de Terrassa de dilatar l’arranjament de la façana. 
• Impacte negatiu de la paralització de la inversió. 
• Despeses dels burofaxs enviats per realitzar la convocatòria de la formalització de 

l’acta de comprovació del replanteig. 
• Indemnització derivades de la resolució del contracte. 

 
No obstant, en aquest moment l’Institut del Teatre no li és possible quantificar econòmicament 
de manera exacta els danys i perjudicis causats per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL. atenent a la circumstància que no tan sols es pot determinar la data de finalització de les 
obres sinó fins i tot la data d’adjudicació del nou contracte, estant aquesta data supeditada a 
què l’Institut del Teatre torni a licitar les obres, però això no es podrà produir fins que es 
resolgui el contracte vigent amb l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. 
 
Per tant, l’Institut del Teatre considera procedent INCAUTAR PROVISIONALMENT la garantia 
definitiva dipositada per CONSTRUCCIONES TRULL, SL. per import de 4.465,00€ fins a la 
quantificació dels danys i perjudicis causats. Aquesta valoració serà encarregada a la Secció de 
la Gestió Econòmica de l’Institut del Teatre per que emeti el seu informe. No obstant, caldrà 
donar audiència al contractista que ha de tenir l’oportunitat de formular les al·legacions que 
consideri adients en el tràmit d’audiència per procedir a la incautació de dita quantitat.  
 
 
3.3.Audiència al contractista i a l’entitat asseguradora 
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De conformitat amb el que disposa l’article 211.1 del TRLCSP i 109.1 a) del Reglament de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre (en endavant RGLCAP), i als efectes de donar compliment al preceptiu tràmit 
d’audiència al contractista en els expedients de resolució contractual, resultat procedent donar-
li trasllat del present dictamen, per a què en un termini màxim de DEU DIES NATURALS, a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, pugi formular les al·legacions i aportar 
els documents i justificacions que consideri adients. 
 
Tenint en compte que de la relació de fets exposats en l’informe de data 27 de novembre de 
2017,abans transcrit, resultat que l’incompliment en què ha incorregut l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. en relació al contracte de referència són imputables a 
l’empresa contractista, l’acord de resolució haurà de pronunciar-se sobre la procedència o no 
de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia definitiva (225.4 del TRSCSP). 
 
És per això que, en compliment d’allò que preveuen els articles 97.2 del TRLCSP i 109.1 b) del 
RGLCAP, amb caràcter previ a l’acord de resolució del present contracte, resulta procedent 
donar audiència a l’entitat asseguradora (GENERALI ESPANA, SA, amb NIF A28007268) per a 
què, en el mateix termini de DEU DIES NATURALS formuli les al·legacions i presenti els 
documents i les justificacions que estimi pertinent, en relació a la incautació de la garantia 
constituïda, la qual es podrà acordar per tal de fer efectiva la indemnització a l’Administració 
dels danys i perjudicis ocasionats, sens perjudici de la subsistència de la responsabilitat del 
contractista respecte de l’import que excedeixi de la garantia incautada (article 100 i 225.4 de la 
LCSP). 
 
 
4. RESOLUCIÓ DE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PER L’EMPRESA 

CONSTRUCCIONES TRULL, SL. MITJANÇANT EL QUAL SOL·LICITA LA RESOLUCIÓ 
DE CONTRACTE I INDEMNITZACIÓ.  

 
Dies posteriors a la data convocada per a la formalització de l’acta de comprovació de 
replanteig, en concret, el dia 29 de novembre de 2017 va entrar un escrit de l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. al Registre General de l’Institut del Teatre (núm. entrada  
1784/2017) mitjançant correu postal, mitjançant el qual manifesta un seguit de fets que, d’acord 
amb la seva valoració, suposen un incompliment de contracte per part de l’Institut del Teatre.  
 
Ateses les pretensions de l’empresa  CONSTRUCCIONES TRULL, SL. escau efectuar les 
corresponents consideracions, ordenades per apartats: 
 
a) En relació a la afirmació realitzada “....que en data 07/07/2017 vam haver d’explicar-los 
que vostès havien de demanar llicències d’obres a l’Ajuntament de Terrassa, sinó no 
podríem començar les obres. I no ens va fer arribar la llicència d’obres (concedida a 
05/10/2017) fins al seu correu electrònic de 16/11/2017, tot i que els l’havíem requerit en 
múltiples ocasions, la última en el nostre Burofax de 24/10/2017” 
  

Examinada aquesta manifestació cal deixar constància que no correspon a la realitat. L’Institut 
del Teatre és una Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, que disposa dels recursos 
humans necessaris i amb la qualificació professional i tècnica per porta a terme les seves 
funcions amb la màxima professionalitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona, entitat que 
compta amb el Servei de Projectes i Obres i qui va encarregar el “Projecte d’arranjament dels 
desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” també disposa dels tècnics amb la 
qualificació professional i tècnica necessària per portar a termes les seves funcions. No té 
cabuda l’afirmació feta per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL.  en relació al 
desconeixement per part de l’Institut del Teatre i de la Diputació de Barcelona per a la sol·licitar 
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la llicències d’obres. La Diputació de Barcelona gestiona un volum important d’obres i l’Institut 
del Teatre en menor quantia també. En tot cas, l’Institut del Teatre no cal que cap empresa li 
expliqui que s’han de demanar la llicències corresponents per començar les obres.  
 
De fet, la llicències d’obres es va tramitar el mateix dia 7 de juliol de 2017 aprofitant la visita a 
Terrassa amb motiu de la primera reunió de coordinació d’activitats amb l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL.  Amb les dificultats prèvies per adjudicar el contracte, 
l’institut del Teatre va considerar que  no tenia sentit avançar la sol·licitud de llicència d’obres 
abans de la signatura efectiva del contracte. 
 
La llicència d’obres resta dipositada a l’expedient de la contractació. 
 
Pel que fa al punt “... i no ens van fer arribar la llicència d’obres ( concedida a 05/10/2017) 
fins al seu correu electrònic de 16/11/2017, tot i que els l’havíem requerit  en múltiples 
ocasions, la ultima en el nostre Burofax de 24/10/2017”, cal observar que:  
 

- La llicència es tramita el 7 de juliol de 2017.  
- El 16 d’agost de 2017 es requereix per correu electrònic al Sr David Alcalà 

que aporti la informació relativa a la maquinària que té previst utilitzar per 
donar resposta a les preguntes que formula l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de Terrassa per poder emetre el informe preceptiu relatiu a 
l‘ocupació de la via pública. No es rep cap resposta. Resta a l’expedient el 
mail al Sr. David Alcalà i el document que acredita la sol·licitud de via 
pública a l’Institut del Teatre. 

- La informació i resposta la prepara la direcció facultativa. Es lliura a 
l’Ajuntament a finals d’agost i es fa una visita conjunta (tècnics de via 
pública de l’Ajuntament de Terrassa i representants de l’Institut del Teatre ) 
per aclarir els punts que poden generar confusió i resoldre’ls. Resta a 
l’expedient els plànols de resposta.  

- El 31 d’agost de 2017 es recorda per escrit a l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL.  que el dia 4 de setembre hi ha 
convocada d’una banda la segona reunió de coordinació d’activitats 
empresarials i de l’altra  la primera reunió tècnica on es vol procedir a la 
Comprovació de Replanteig. Com ja s’ha explicat es va justificar que la 
formalització de l’acta d’inici d’obra que s’hauria d’haver fet i signat com a 
molt tard el 7 de d’agost, no es va  signar en aquesta data i restava  
condicionada a la concessió de la llicència d’obres per part de l’Ajuntament 
de Terrassa, tal i com s’especificava en la proposta d’acta de replanteig.  

- En el moment d’iniciar la reunió el 4 de setembre Construcciones Trull no 
va voler formalitzar l’acta de replanteig després de comunicar  verbalment 
que volia sol·licitar un increment del pressupost d’obra per fer front a les 
despeses derivades de l‘execució del Pla de Seguretat i Salut en els 
termes que van exposar posteriorment per correu electrònic el dia 5 de 
setembre.(Observar que aquesta circumstància o fet deriva en una dilatació 
dels terminis de tots els tràmits administratius en curs).  

- A partir d’aquest punt, la comunicació amb la empresa va encaminada a 
aclarir, argumentar i respondre la petició d’increment del pressupost 
adjudicat primer.  

 
b) En relació a l’afirmació “....Segons el Projecte (Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Apartat 
6), els materials a emmagatzemar per a l’execució de l’obra (material de construcció, 
runes, caseta d’obra i serveis) s’han de situar ocupant la via pública. No obstant, la 
llicència d’obres concedida indica “CONDICIÓ 19 (...) A la via publica no es podrà 
dipositar ni acumular material d’obra”. Per tant, l’obra projectada no es troba autoritzada 
per l’Ajuntament de Terrassa”. 
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Cal realitzar les següents observacions:  
 

- És una afirmació errònia. L‘empresa fins a data d’avui disposa de la 
resolució de llicència, però no disposa de la documentació tècnica annexa 

- L‘empresa no ha donat l‘oportunitat de revisar-la amb un enfocament 
constructiu.   

- De fet, els plànols lliurats als Tècnics de l’Ajuntament per la tramitació de la 
llicència d’obres contemplen que les casetes d’obra i els serveis 
provisionals s’ubicaran al passatge fora de via pública entre el carrer Gaudí 
i el carrer de la Rasa, davant la prolongació del passatge Montoliu. 

- En el document de concessió de la llicència d’obres, el concepte via pública 
s’utilitza per als carrers amb trànsit rodat o pas de servitud de trànsit rodat 
(Plaça Ezequiel Didó i Passatge Montoliu ).  

 
d) En relació a l’afirmació .... “ També els hem posat de manifest en diverses ocasions, les 

últimes en el nostre Burofax de 24/10/2017 i correu electrònic de 17/11/2017 que el 
projecte deixa sense resoldre la forma d’evacuació de les runes dels enderrocs de la 
cornisa de la coberta (principal part de l’obra), i que cal acordar-ho entre les parts. El 
propi projecte indica que les qüestions no previstes al projecte s’acordaran entre les 
parts; diu (pàg. 15): NOTES: totes les qüestions que quedin pendents de resoldre a la 
memòria s’efectuaran d’acord amb la direcció tècnica”.  

 
Cal realitzar les següents consideracions:  

 
- Els medis auxiliars que s’utilitzen per a baixar els elements desmuntats a l‘obra, 

segons projecte van a càrrec del contractista i els costos que se’n deriven formen 
part dels costos indirectes del projecte. Cal acordar entre les parts, tal i com 
especifica el projecte, les solucions a executar per validar-ne el procés d’execució 
des del punt de vista tècnic i de seguretat en les obres. El cost no forma part 
d’aquesta negociació.  
 

e) En relació a l’afirmació ...... “El projecte preveu l’elevació dels obrers mitjançant 
plataforma elevadora telescòpica articulada (cistella), autopropulsada diesel, de 
dimensions 700x245x245 cms en repòs, i càrrega útil de 227 Kgs. El Coordinador de 
Seguretat  Sr. Antonio Martin Cruces ha proposat acumular i baixar les runes amb la 
mateixa cistella d’elevació dels obrers. No obstant, això no és factible, ja que 
incompliria el propi Projecte (EBSS Annex 7.20): “ Normes d´ús i manteniment: Queda 
prohibit utilitzar la plataforma de treball per a finalitats diferents del desplaçament de 
persones, eines i equips al lloc de treball. (...) Cal mantenir la plataforma de treball 
neta i sense elements que es puguin despendre mentre es treballa. Aquesta qüestió 
segueixi pendent d’acordar i resoldre, i suposa la falta de viabilitat del projecte”  

 
Cal realitzar les següents consideracions:  

 
- Les consideracions fetes respecte a la maquinaria prevista en projecte per a la 

elevació dels obrers són correctes. 
- La conclusió a que s’arriba respecte a la viabilitat del correcte no és correcte.  
- La transcripció de la proposta del Sr Antonio Martin Cruces no s’ajusta a la realitat. 

La empresa constructora manifestava en la reunió que no sabia com baixar la runa 
o peces del desmuntatge i argumentava que no estava resolta aquesta qüestió en el 
projecte. La direcció facultativa va expressar que és feina del constructor definir el 
procediment per baixar la possible runa i que en el projecte licitat hi ha partides de 
desenrunatge manual destinades a aquesta fi. El Sr Antonio Martin Cruces va 
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enumerar diferents alternatives per ajudar a la empresa a buscar solucions i va  
matissar que s’ha treballar respectant la normativa d’ús de la maquinaria que es faci 
servir.  

  
f) En relació a l’afirmació: ....“També es troba pendent de resoldre la qüestió de que al C./ 

de la Rasa i al C./ Gaudí  hi ha elements de la via pública que impedeixen el pas i 
treball de la plataforma elevadora projectada. (fanals, font pública, arbres, bancs, 
pivots, semàfors...)”  

 
Cal realitzar les següents consideracions:  

 
- Es va comprovar in situ amb el director facultatiu que és tècnicament viable fer les 

obres amb els medis inclosos en el projecte. 
 

g) En relació a l’afirmació:..... ” Segons ha exposat el Sr. Jordi Valls Planas de l’Institut del 
Teatre, no es disposa d’autorització municipal per arrancar tots aquests elements, lo 
que fa concloure que el mitjà projectat (camió cistella diesel)..) no era el mitja més 
idoni per a l’execució dels treballs i, en el seu cas, caldria modificar el projecte per a 
executar-lo íntegrament amb bastida, o bé amb plataforma de tisora vertical com ha 
va utilitzar recentment l’Institut del Teatre a col·locar una xarxa de protecció de la 
cornisa objecte de l’obra i quina fotografia apareix, curiosament tot i no estar 
projectada, al Projecte (EBSS Annex x 7:20) junt a la fotografia de la plataforma 
projectada.  S’adjunten fotografies. 

 
Cal realitzar les següents consideracions:  

 
- No es disposa de permís per arrancar elements perquè no està previst fer-ho, i per tant 

no s’ha sol·licitat.  
- S’especifica en l’informe del Servei de Via pública que si les branques dels arbres del 

carrer Gaudí suposen un impediment durant l‘execució de les feines, es comuniqui al 
mateix Servei que se’n farà càrrec.  

 
h) En relació a l’afirmació:..... “En quant al Pressupost de Seguretat i Salut aprovat per 

Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, estem a l’espera de què l’Institut del Teatre 
de Terrassa ens indiqui de quina manera pensa fer-hi front ...”  

 
Cal realitzar les següents consideracions 
 

- En aquest punt cal remetre’s als arguments detallats a l’informe transcrit del Cap de la 
Unitat de Manteniment i Seguretat en obres de l’Institut del Teatre. 

- El Coordinador de Seguretat i Salut va aprovar el Pla  de Seguretat i Salut i no pas un 
pressupost de seguretat i salut, tal i com es vol fer entendre.  

- S’ha justificat prèviament que d’acord amb el que es disposa en el Real Decret 
1627/97, de 24 d’octubre el projecte objecte d’aquesta contractació no requereix la 
incorporació d’un estudi de seguretat i salut,  resultant preceptiva no obstant la 
incorporació d’un estudi bàsic de seguretat i salut, tal i com s’ha recollit en  aquest 
expedient. L’estudi bàsic de seguretat i salut no precisa  un pressupost ni uns 
amidaments específics per al seu desenvolupament. Els costos derivats de l’aplicació 
de les mesures de seguretat i salut fruit de l’aplicació i desenvolupament de l’estudi 
bàsic de seguretat i salut,  les despeses generals  i les d’administració estan incloses 
en el pressupost de la contractació.  

 
i) En relació a l’apartat..... “Sobre la convocatòria pel 24/11/2017 per a formalització de 

l’acta de comprovació del replanteig” que afirma...”CONSTRUCCIONES TRULL, SL va 
comparèixer a la convocatòria pel 24/11/2017, a les 12:30h a la seu de l’Institut del 
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Teatre, per a la formalització de l’acta de comprovació del replanteig, va exposar les 
qüestions referides en l’Apartat I anterior, manifestant la nostra voluntat de formular 
RESERVES a l’acta de comprovació del replanteig sobre la viabilitat del projecte i 
sobre la disponibilitat dels terrenys. No obstant, els representats de l’Institut del 
Teatre van contestar que segons instruccions del seu advocat l’acta de comprovació 
del replanteig només es podia firmar si era sense reserves, i que en cas de tenir 
reserves el contractista no es firmaria i només es deixaria constància de la reunió 
sense acord –com es va fer- 
En conseqüència, l’Administració contractant ha infringit els art. 139 i 140 de la LCSP, 
impedint al contractista formular reserves a l’acta de comprovació del replanteig del 
projecte, i provocant una nova demora “sine die” de la comprovació del replanteig del 
projecte –pendent des del 07/08/2017- i de l’inici de les obres“. 

 
Cal realitzar les següents consideracions: 
 
En l‘exposició que realitza CONSTRUCCIONES TRULL, SL s`obvia gairebé tot el contingut de 
la reunió. Cal remetre’s a l’informe del Cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en obres de 
l’Institut del Teatre que es detalla els fets i tal com es van succeir, i que divergeix en les formes 
i en el contingut del resum fet per l’empresa. 
 
j) En relació a l’apartat..... “I per part del Director Facultatiu se’ns va respondre que la 

forma de baixar la runa era cosa nostra”. 
 

Cal realitzar les següents consideracions: 
 

• Hi ha previstes al projecte partides de desenrunatge amb medis manuals.    
• I a més, efectivament, és feina del constructor definir el procediment per baixar la 

possible runa, i en tot cas és competència de la direcció facultativa i de la coordinació 
de seguretat i salut validar-ho.      
 

A més, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL sol·licita en el seu escrit: 
 

1. Una indemnització equivalent al 3% del preu d’adjudicació. 
2. Una indemnització addicional de 1.320€ més l’IVA al 21% corresponen al 

cost dels treballs de redacció del Pla de Seguretat i Salut per part del 
contractista, atenent al temps dedicat pel nostre Cap d’Obra (55h) a raó 
de 24€/h (preu unitari BEDEC per hora de Cap d’obra). 

3. S’acordi la devolució integra al Contractista de la garantia definitiva de 
l’obra dipositada. 

 
Per l’altra banda, conforma al Plec de Clàusules administratives particulars Ap. 3.4. i Art. 
229 del TRLSCP, l’execució del contracte havia de començar amb l’acta de comprovació 
del replanteig que s’havia d’efectuar en el termini màxim d’1 mes des de la formalització 
del contracte de 07/07/2017. La demora en el replanteig, imputable a l’Institut del Teatre, 
és causa de resolució del contracte d’obres (art. 237 a) TRLCSP, Clàusula 77 del Plec de 
general), motiu pel qual CONSTRUCCIONES TRULL, SL també insta la resolució del 
contracte atenent a la concurrència de dita causa i reclama a l’Institut del Teatre. 

 
4. Una indemnització addicional equivalent al 2% del preu d’adjudicació. 

 
Ca fer les següents consideracions: 
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a) Es PROPOSA DESESTIMAR la petició d’indemnització equivalent al 3% del 
preu d’adjudicació atès que l’Institut del Teatre no ha incomplert en cap 
moment el contracte formalitzat per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL. Es considera que l’Institut del Teatre ha actuat de bona fe insistint en la 
signatura –fins a quatre vegades- de la formalització de l’acta de replanteig. 
 

b) Es PROPOSTA DESESTIMAR la petició de una indemnització addicional de 
1.320€ més l’IVA al 21% corresponen al cost dels treballs de redacció del Pla 
de Seguretat i Salut per part del contractista, atenent al temps dedicat pel 
nostre Cap d’Obra (55h) a raó de 24€/h (preu unitari BEDEC per hora de Cap 
d’obra). Es considera, d’igual manera, que l’Institut del Teatre incomplit en cap 
moment el contracte formalitzat per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL. 

 
c) Es PROPOSA DESESTIMAR PROVISIONALMENT la petició de la devolució 

integra al Contractista de la garantia definitiva de l’obra dipositada. Atenent a 
què l’Institut del Teatre, en aquest mateix acte administratiu, ha iniciat un 
expedient de resolució de contracte per incompliment de contracte de 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL., s’ha considerat incautar la 
garantia definitiva fins que es resolgui definitivament el contracte realitzant la 
valoració econòmica dels danys i perjudicis que ha comportat a l’Institut del 
Teatre l’incompliment de contracte per part de l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL.  
 

 
6. FONAMENTS DE DRETS 
 
El contracte objecte del present expedient de resolució contractual es va adjudicar el 21 de juny 
de 2017 i es va formalitzar el 7 de juliol de 2017. En conseqüència, la normativa de contractes 
aplicable és, en primer lloc, el TRLCSP, en la versió vigent des de l’1 de gener de 2016, que 
incorpora les modificacions efectuades per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, i les derivades de l’Ordre HAP/2846/2015, de 29 de desembre, per la qual es 
publiquen els límits dels diversos tipus de contractes a l’efecte de la contractació del sector 
públic a partir de l’1 de gener de 2016.  
 
Així mateix, cal tenir en compte el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(RLCAP), en la part que continua vigent en allò que no contradigui la Llei de contractes del 
sector públic –LCSP–, i que ha estat modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d’agost; altres 
normes reglamentàries que despleguen la Llei de contractes del sector públic, i el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.  
 
 
7. COMPETÈNCIA PER INICIAR L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE 
 
Atenent al fet que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre és l’òrgan competent per aprovar i 
adjudicar els expedients de contractació d’obres d’import superior a 150.253,00 € d’acord 
l’article 12.a.1 dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre, és procedent que sigui el mateix 
òrgan qui aprovi l’inici d’expedient de resolució de la contractació. 
 
Vist el que disposa l’article 211.2 del TRLCSP, en relació amb la Disposició addicional segona, 
apartat 8è del mateix text legal. 
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D’acord amb l’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, 
qualsevol que hagi estat la forma de la seva iniciació, podrà disposar, d’ofici o a instància de 
part, la seva acumulació amb altres que guardin identitat substancial o íntima connexió, sempre 
que sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar o resoldre el procediment. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- INICIAR L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ del contracte d’obres per a l’execució del 
“Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” 
(IT1847P16), formalitzat entre l’Institut del Teatre i l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. 
amb NIF B43047166, en data 7 de juliol de 2017, per causa imputable al contractista, 
consistent en l’incompliment de les seves obligacions contractuals, en no formalitzar l’acta de 
comprovació de replanteig d’acord els fets descrits a l’informe del Cap de la Unitat de 
Manteniment i Seguretat d’obres de l’Institut del Teatre de data 27 de novembre de 2017, 
transcrit en la part expositiva del present dictamen, i de conformitat amb el que disposa l’article 
223 h) del TRCSP, en relació a la clàusula cinquena del contracte formalitzat. 
 
Segon.- DONAR AUDIÈNCIA a l’empresa contractista, CONSTRUCCIONES TRULL, SL., per a 
què, en un termini màxim de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de la recepció de la 
notificació dels presents acords, pugui formular les al·legacions i aportar els documents i 
justificacions que consideri oportuns en relació a la proposta per a la resolució del contracte de 
referència, de conformitat amb el que disposa l’article 211.1. del TRLCSP, en relació amb 
l’article 109.1a) del RGLCAP. 
 
Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA a l’entitat GENERALI ESPAÑA, SA, (assegurador pòlissa de 
caució) per a què, en un termini màxim de DEU DIES NATURALS, a comptar des de l’endemà 
de la recepció de la notificació dels presents acords, pugui formular les al·legacions i aportar els 
documents i justificacions que consideri oportuns en relació a la incautació de la garantia 
constituïda a conseqüència de la resolució del contracte de referència, de conformitat amb el 
que preveuen els articles 97.2 del TRLCSP i 109.1 b) del RGLCAP. 
 
Quart.- FORMULAR proposta de resolució del referit contracte, que es concreta en: 
 
“ 

1. DESESTIMAR les peticions formulades per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL. mitjançant escrit presentat en data 29 de novembre de 2017 al Registre General de 
l’Institut del Teatre (núm. entrada  1784/2017, d’acord amb els motius adduïts a la part 
expositiva d’aquest dictamen.  

2. INCAUTAR PROVISIONALMENT la garantia definitiva i dipositada per 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. per import de 4.465,00€ fins a la quantificació dels 
danys i perjudicis causats. 

3. RESOLDRE EL CONTRACTE d’obres per a l’execució del “Projecte d’arranjament dels 
desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) formalitzat en 
data 7 de juliol de 2017 amb l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL per 
incompliment de les obligacions contractuals per part de l’empresa contractista” 

 
Cinquè- INCAUTAR PROVISIONALMENT la garantia definitiva dipositada per 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. per import de 4.465,00€ fins a la quantificació dels danys i 
perjudicis causats. 
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Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. i a 
l’entitat asseguradora GENERALI ESPAÑA, SA, amb indicació dels recursos que siguin 
procedents.” 
 
 
 
7. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc amb l’Escola Superior 

Universitària de les Arts Escèniques, la Música i la Imatge (ESART).  
 

La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, la Sra. Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a regular la col·laboració amb 
l’Escola Superior Universitària de les Arts Escèniques, la Música i la Imatge 
(ESART). 

 

L’ESART és un Campus Internacional de les Arts Escèniques i la Música que desplega 
programes de  formació post-obligatòria, reconeguts oficialment a tot l’Estat i a nivell 
internacional, i programes de formació superior, reconeguts  oficialment en el marc de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior. 
 
L’objecte del conveni marc de col·laboració entre l’IT i l’ESART és la cooperació en activitats 
pedagògiques i de promoció de la cultura i de les arts de l’espectacle, així com en altres 
assumptes d’interès comú. 
 
Són objectius específics d’aquest conveni marc:  
 

1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència, recerca, publicacions i intercanvis 

internacionals 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 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. 

 
El 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: 
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“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’ESART és un Campus Internacional de les Arts Escèniques i la Música que desplega 
programes de  formació post-obligatòria, reconeguts oficialment a tot l’Estat i a nivell 
internacional, i programes de formació superior, reconeguts  oficialment en el marc de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior. 
 
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un 
millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues 
es proposen. 
 
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. 
 
Vistes les Bases 62.2) i 64.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per 
a l’exercici 2018, 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 ESART, SA que es transcriu a continuació: 
 

 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'INSTITUT DEL TEATRE I 

L’ESCOLA SUPERIOR ESART (ESART) 
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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,  
 
L’ESCOLA SUPERIOR ESART SA (en endavant ESART), representada pel Sr. Antoni 
Abad i Pous, en qualitat de Administrador amb domicili social al Carrer Còrsega, 409 de 
Barcelona (08037) i NIF A-65144263. 
 

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’ESART és un Campus Internacional de les Arts Escèniques i la Música que 
desplega programes de  formació post-obligatòria, reconeguts oficialment a tot l’Estat i 
a nivell internacional, i programes de formació superior, reconeguts  oficialment en el 
marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
 III.- Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han 
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 ESART, la cooperació en activitats pedagògiques i de promoció de la cultura i 
de les arts de l’espectacle, així com en altres assumptes d’interès comú relacionats 
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amb els camps 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:  
 

1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència, recerca, publicacions i intercanvis 

internacionals 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. 

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

 
Tercer.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte 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. 
 
 
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. 
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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 Portal de Transparència 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 ESART SA.” 
 
 
 
8. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del “Curs Tècnic de 

nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on line)”. Edició 
2018.  

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, consistent en una oferta formativa.  
En aquest punt s’incorpora a la reunió, el Sr. Xavier Forcadell. 
 
 
L’Institut del Teatre considera convenient, en el marc de les activitats de formació 
permanent pròpies de la Formació Professional que imparteix l’ESTAE, tornar a oferir 
el curs de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) per a tècnics de l’espectacle. És 
una oferta de formació específicament per a tècnics de l’espectacle única a Espanya, 
tant pel que fa als continguts com a la modalitat “on line”, celebrant-se ara la setzena 
edició. 
 
L’activitat s’autofinançarà, ja que les despeses directes i indirectes de l’activitat 
formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, per la qual cosa 
l’elaboració del curs no suposarà una despesa addicional al pressupost de l’Institut 
del Teatre, sempre i quan els ingressos de les matrícules del curs, en el seu conjunt, 
sumin, com a mínim, un import de 3.105,00 €. 
 
Es proposa un preu públic de 207,00 €. 
 
La docència del curs  serà impartida, d’una banda, per professors de l’Institut del 
Teatre i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la normativa 
vigent de l’Institut del Teatre i valorades en 1.251,84 € i d’altra banda, per 
professionals externs a l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà una 
contractació addicional per import de 1.200,00 €, fent un total màxim de 2.451,84 €, 
d’acord amb el desglossament: 
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Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Docents Institut del Teatre 15100/99600 1.251,84 € 
Col·laboracions docents externs 
a l’Institut del Teatre  

22621/99140 1.200,00 € 

 
El curs té un cost total de 3.105,00 €. 
 
 
 
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, en el marc de les activitats de formació permanent 
pròpies de la Formació Professional que imparteix l’ESTAE, tornar a oferir el curs de Prevenció 
de Riscos Laborals (PRL) per a tècnics de l’espectacle. És una oferta de formació 
específicament per a tècnics de l’espectacle única a Espanya, tant pel que fa als continguts 
com a la modalitat “on line”, celebrant-se ara la setzena edició. 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 
TRES MIL CENT CINC EUROS (3.105,00€). 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, així 
com la proposta de preu públic de DOS-CENTS SET EUROS (207,00€) 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 Tècnic nivell bàsic en Prevenció de Riscos 
Laborals (PRL) per a tècnics de l’espectacle en viu (on line), edició 2018”  serà impartida, d’una 
banda, per professors de l’Institut del Teatre i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes 
d’acord amb la normativa vigent de l’Institut del Teatre i valorades en 1.251,84€ i d’altra banda, 
per professionals externs a l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà una contractació 
addicional per import de 1.200,00€.  
 
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 
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competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica 
l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir 
als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec 
d’aquests organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, 
aquest article que els organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin 
una còpia de la proposta i de l’estat econòmic del qual es desprengui que els preus públics 
cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre, que assigna a la Junta de Govern 
la competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de 
l’Organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, proposar a l’òrgan 
corresponent de la Diputació de Barcelona la seva aprovació, i atès que els preus proposats 
cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Interventora 
Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el “Curs Tècnic nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on 
line), edició 2018” , d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un 
cost total de TRES MIL CENT CINC EUROS  (3.105,00€). 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en DOS-CENTS SET EUROS (207,00€) del “Curs 
Tècnic nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on line), edició 2018” 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 “Curs 
Tècnic nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on line), edició 2018” a 
l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que 
sumin un import de TRES MIL CENT CINC EUROS (3.105,00€). 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs en concepte 
d’honoraris de personal docent, fins a un màxim de DOS-MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN 
EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.451,84€), d’acord amb el desglosament i detall 
del punt 4.1) de la memòria econòmico financera de l’annex III, a càrrec de les següents 
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de l’Institut del Teatre: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Docents Institut del Teatre 15100/99600 1.251,84 € 
Col·laboracions docents externs a 
l’Institut del Teatre  

22621/99140 1.200,00 € 

 
 
Cinquè.- ESTABLIR que  l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del “Curs Tècnic 
nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on line), edició 2018”, 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 i a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de 
l’aprovació del preu públic referenciat en el present dictamen. 
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Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del “Curs Tècnic nivell bàsic en PRL per a tècnics de 
l’espectacle en viu (on line), edició 2018”  mitjançant la inserció del corresponent anunci en el 
tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre. 
 
 
 
 
 
ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL “CURS TÈCNIC 
NIVELL BÀSIC EN PRL PER A TÈCNICS DE L’ESPECTACLE EN VIU (ON LINE), EDICIÓ 
2018” DE L’INSTITUT DEL TEATRE  
 
Curs de Prevenció de Riscos Laborals on line  per a tècnics de l’espectacle  
 
1.- Proposta: 
 
Realització del curs: 

CURS EDICIONS HORES ALUMNES/CURS 
Tècnic nivell Bàsic en PRL per a 
tècnics de l’espectacle en viu 1 50 15 

 
2.- Destinataris: 
 
Professionals en actiu 
• Personal tècnic de l’escenari en qualsevol de les seves especialitats. 
• Treballadors designats per a la prevenció 
• Personal d’altres àrees (producció, personal de sala...)  

 
3- Format: 
Curs realitzat a distància utilitzant el campus virtual de l’ESTAE-UPC 
Curs de Nivell Bàsic de 30 hores lectives que es complementen amb 20 hores de riscos 
específics del sector. Hores lectives en total: 50 
• Inici: 12 de març de 2018 
• Fi dels mòduls: 14 de juny de 2018 
• Prova avaluació: 19 / 20 / 21 de juny  2018 (data a escollir pel participant) 

 
4- Condicions per a l’IT 
• Realitzar els cursos aportant professors i campus virtual 
• Gestió acadèmica (matrícules i diplomes d’aprofitament) 
• L’acreditació es farà efectiva mitjançant Diploma oficial de Tècnic en Prevenció de Riscos 

Laborals en nivell bàsic (30 hores) lliurat per l’Institut del Teatre i la Fundació Politècnica de 
Catalunya (organismes autoritzats), que es complementa amb un certificat de 20 hores de 
formació en riscos específics de l’espectacle en viu. 
 

5- Justificació  ESTAE 
•  S’inclou dins el marc de les activitats en formació permanent pròpies de la Formació 

Professional que imparteix l’ESTAE 
•  És l’edició número setze d’aquest curs en modalitat on line. 
•  Oferta única a Espanya adreçada específicament a tècnics de l’espectacle (tant pel que fa 

als continguts com a la modalitat on line) 
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6-  Ampliació del grup d’estudiants 
El nombre mínim d’estudiants per a la realització del curs és de 15. Malgrat això, es pot produir 
una major demanda d’inscripcions generant-se altres grups. 
Donada la modalitat de formació a distància, la retribució dels docents externs es fa en funció 
del nombre d’alumnes, sense haver de reunir-ne quinze més per fer un altre grup concret. 

• En cas que es produeixi l’increment de la demanda, es proposa augmentar el grup 
d’inscrits, creant un segon grup fins a un màxim de 15 alumnes més (30 en total per tot 
el curs). 

• Retribuir al personal extern la part proporcional atenent a l’increment del nombre 
d’alumnes, prenent com a base del càlcul la percepció acordada per al primer grup de 
15 alumnes. 

• Els professors amb relació laboral fixa o interina fins a provisió que participen en el curs 
i el tenen assignat en el POA anual, no rebran cap percepció extraordinària per la 
docència dels alumnes en escreix sobre el grup previst. 

• La resta de despeses directes es repercutiran també de manera proporcional al nombre 
d’alumnes del segon grup. 
 

7-  Campus 
La utilització del campus virtual, - del què s’ha desplegat un mòdul específic per a la formació 
on line, segregat del campus utilitzat pels alumnes del cicle de formació inicial -, no  comporta 
cap despesa per a l'IT, ja que  ha estat cedit pel Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de 
la UPC.  El servidor on s’allotja  és el de la UPC.   
 
8.-  Professorat 
L’activitat s’inclou en el punt 3 de l’acord primer del Dictamen relatiu a la Instrucció reguladora 
de les activitats docents no reglades de l’IT de 13 de juliol de 2016 (Registre d’acords 
121/2016): 
3.- Col·laboracions per a la impartició de lectivitat en cursos de formació especialitzada 
organitzats per l’Institut del teatre o en els què participi l’Institut del Teatre 
L’activitat correspon a la tipologia: 
“Activitats docents no reglades no destinades a la formació d’empleats de les administracions 
públiques” 
L’esmentat Dictamen estableix la necessitat de justificar: 
a)  Que els destinataris es limitaran a la demarcació territorial de la Província de Barcelona: 
Els destinataris de les activitats es limitaran a la demarcació territorial de la província de 
Barcelona. Les activitats aniran adreçades preferentment a destinataris de l’àmbit territorial de 
la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el que es preveu a l’article 5, apartat h) dels 
vigents Estatuts de l’Organisme. En cas contrari, caldrà motivar-ho individualment en la 
corresponent proposta. 
b)  Que els cursos es desenvoluparan a les seus de l’IT 
Es desenvoluparan a la Seu central de l’IT a Barcelona i/o als dos centres territorials (Centre 
del Vallès i Centre d’Osona)   (…)  llevat de supòsits concrets que, en cas de donar-se’n, caldrà 
motivar individualment en la corresponent proposta  (…) 
Justificació 
L’activitat és un curs on line, modalitat que no es troba contemplada a l’esmentat dictamen. 

• S’esperen inscrits de tot l’Estat espanyol i ocasionalment de Llatinoamèrica. 
• L’acció formativa és a distància mitjançant TIC, per tant no es desenvolupa físicament a 

cap seu de l’IT. 
Per les característiques del professorat extern a l’IT, es proposa establir una relació en forma  
de col·laboració docent. 
El professorat és en part fix de l’IT (via assignació de POA) i en part format per especialistes 
externs. En cap cas es generaran retribucions per serveis extraordinaris per als professors que 
tenen l’activitat programada dins el POA 2017-2018.  
 
9.-  Difusió de l’oferta 
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Efectuada exclusivament per mitjans electrònics a partir de materials emprats en edicions 
anteriors. S’ha publicat una pàgina web específica.  
Col·laboren en la seva difusió, entre d’altres: 

• Red Nacional de Teatros, Auditorios y Circuitos de Titularidad Pública 
• ADETCA (Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya) 
• ATAE (Asociación de Técnicos del Espectáculo) 
• ATECAT  (Associació de tècnics de l’espectacle de Catalunya) 
• AGETEC (Asociación de Gestores y Técnicos de Cultura de la Comunidad de Madrid) 

 
10.- Partides comptables 
Les despeses de fungibles necessaris per a la realització del curs es faran a càrrec de la 
partida 221.17 de l’orgànic 140 (ESTAE) 
Les col·laboracions docents del professorat, s’imputaran a la partida  226.21 de l’orgànic 140 
(ESTAE) 
Els imports es compensaran, reposant el crèdit a les partides esmentades, un cop liquidat  el 
curs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL “CURS 
TÈCNIC NIVELL BÀSIC EN PRL PER A TÈCNICS DE L’ESPECTACLE EN VIU (ON LINE), 
EDICIÓ 2018” DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL “CURS 
TÈCNIC NIVELL BÀSIC EN PRL PER A TÈCNICS DE L’ESPECTACLE EN VIU (ON LINE), 
EDICIÓ 2018” DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

“ 

 
MEMÒRIA ECONÒMICO I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL 
CURS “TÈCNIC NIVELL BÀSIC EN PRL PER A TÈCNICS DE L’ESPECTACLE EN VIU (ON 
LINE) (EDICIÓ 2018)”. 
 
 
 
Introducció 
 
Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que estableix la 
necessitat d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la proposta d’establiment o 
modificació de preus públics; la normativa a la que ens referim és bàsicament el Text Refós de la 

Proposta de Cursos No Reglats
Informació del Curs
Nom:Tècnic nivell Bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on line)
Data realització: del  12/03/2017  al 21/06/201  
Tipus de curs: - INICIACIÓ

- BÀSIC
- PERFECCIONAMENT
- ESPECIALS x

Nombre Alumnes Previstos 15

Número d'hores del curs 50

Espai utilitzat (Núm. aula, teatre, etc.) …………………………………………………… m2

Preu públic a aplicar (preu/hora) segons tarifa vigent

Despeses del Curs
a) Directes

    Despeses de Personal * 1.251,84

    1.- Material fungible 40,66
    2.- Transport / correus 45,00
    3.- Col.laboracions docents 1.200,00
    4.- Dietes
    5.- Publicitat
    6.- Altres…………………………………………………………… 50,00

TOTAL DESPESES DIRECTES 2.587,50 DD

B) Indirectes (en funció metres quadrats)

      Consums (Aigua, Gas, Electricitat,.-..)

      Amortització Béns

TOTAL COSTOS INDIRECTES 517,50 DI

DESPESES TOTALS 3.105,00

CÀLCUL DE LA COBERTURA

Despeses Totals 3.105,00
Ingressos Previstos (preu curs  * Núm. Alumnes) 3.105,00

Cobertura (Ingressos- Despeses totals) 0,00
Cobertura (%) 100%

Alumnes necessaris per cobrir despeses 15

CURSOS ESPECIALS (càlcul del preu segons la fórmula: preu= (DD * 1,2 - SUB)/M

DESPESES DIRECTES (DD) 2.857,50

SUB (Ajusts Externs: transferències corrents 0
M (nombre matrícules previstes 15
Preu a aplicar (segons la fórmula) 207,00
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Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març Text (en 
endavant, TRLLRHL) i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. Cal esmentar, així 
mateix, l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que atribueix a la Junta de Govern 
la competència en matèria de fixació dels preus públics corresponents als serveis a càrrec de 
l’Organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost. 
 
 
CONTINGUT DE LA PROPOSTA 
 
1.- Antecedents. 
2.- Fixació del preu. 
3.- Vigència. 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura. 

4.1.- Justificació de la quantia. 
4.2.- Grau de cobertura. 

 
 
1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per impartir el Curs “Tècnic nivell 
bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on line) (edició 2018)”. 
 
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preu afecta a l’import que s’adjunta i que determina el preu públic 
que ha de regir per impartir el Curs “Tècnic nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu 
(on line) (edició 2018)”. 
 
El preu públic que es proposa per impartir el Curs “Tècnic nivell bàsic en PRL per a tècnics de 
l’espectacle en viu (on line) (edició 2018)”, es fixa en DOS-CENTS SET EUROS (207,00€) per 
alumne, amb una previsió mínima de 15 alumnes, que s'estima suficient per donar cobertura al 
conjunt de costos del mateix. 
 
 
3.- Vigència 
 
Aquest preu regirà durant la vigència del curs.  
 
 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura 
 
En allò que estableix l’article 47 del TRLLRHL, és preceptiu justificar l’import dels preus públics i 
assenyalar el grau de cobertura dels serveis que es presten. 
 
 
4.1.- Justificació de la quantia 
 
 
Vist el que estableixen els articles 41 i següents del TRLLRHL 
 
En el quadre adjunt es detalla el conjunt de costos imputats al càlcul del preu. 
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4.2.- Grau de cobertura 
 
Els costos directes i indirectes derivats de l’activitat són el resultat de la comptabilitat analítica i 
de les previsions d’ingressos. 
 

I. Ensenyaments no reglats 

L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:  
 
• Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos (34200/99140).  

Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I), honoraris de col·laboradors 
externs i despeses corrents (Capítol II). 
 
• Les despeses indirectes fan referència al percentatge que repercuteix la fórmula als cursos 

especials aprovada en la tarifa vigent que inclou la utilització dels espais i les despeses de 
consums i funcionament per a la realització de l’activitat. 

La cobertura global prevista del seu cost sobre el preu proposat és la següent: 
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De tot l’anterior, es desprèn que el Curs “Tècnic nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle 
en viu (on line) (edició 2018)”, 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 curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del 
Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de TRES MIL CENT CINC EUROS (3.105,00€), que 
permetran la cobertura total de la despesa generada per l’activitat. En conseqüència, 
l’elaboració del curs no suposarà una despesa addicional al pressupost de l’Institut del Teatre.” 
 
 
 
9. Dictamen que proposa modificar el curs del “Postgrau d’Arts Escèniques i 

acció social” de l’Institut del Teatre.  
 

La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, la Sra. Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, orientada a modificar la càrrega lectiva 
de l’oferta de Postgrau indicada. 
 

La Junta de Govern en data 21 de juny de 2017 va aprovar el curs de Postgrau de l’Institut del 
Teatre “Arts escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2017-18. 
 
Al mateix acte es va aprovar el preu públic de matrícula acadèmica del curs per import de 
867,00 €, de conformitat amb la memòria econòmico-financera de la qual es desprenia que els 
ingressos previstos per les matrícules no cobririen els costos, però es va preveure la 
disponibilitat pressupostària suficient per cobrir la despesa 
 
Un cop iniciada la docència, la Responsable de Màsters i Postgraus ha emès un informe, de 
data 29 de desembre de 2017, mitjançant el qual manifesta l’existència d’un error en la 
càrrega lectiva contemplada a la memòria econòmica del curs. En concret, la memòria no 
considerava un total de quatre hores lectives que sí estan contemplades al programa 
acadèmic del curs, fet que comporta un increment de la despesa inicialment aprovada de 
docència per import de 198,24 €, d’acord amb el següent desglossament: 
 
 

Col·laborador docent Hores Preu hora Import total 
Carlos Fernández Clua 2,00 h 39,12€ 78,24€ 

  Curs “Tècnic nivell bàsic en PRL 
per a tècnics de l’espectacle en 

viu (on line) (edició 2018)” 
Costos directes capítol I 1.251,84 

Costos directes capítol II 1.335,66 

Costos indirectes 517,50 
TOTAL COST  3.105,00 

INGRESSOS 

Curs “Tècnic nivell bàsic en PRL 
per a tècnics de l’espectacle en 

viu (on line) (edició 2018)” 
Cap. III 3.105,00 

TOTAL INGRESSOS 3.105,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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Didier Ruiz 2,00h 60,00€ 120,00€ 
TOTAL 198,24€ 

 
L a Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat una nova memòria econòmica del 
curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Arts escèniques i acció social” per al curs acadèmic 
2017-18 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 21 de juny de 2017. 
 
 
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, adoptat en sessió ordinària de data 21 
de juny de 2017 (núm. registre 109/2017), es va aprovar el curs de Postgrau de l’Institut del 
Teatre “Arts escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2017-18. 
 
Al mateix acte es va aprovar el preu públic de matrícula acadèmica del curs per import de 
VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS (867,00€), de conformitat amb la memòria economico-
financera de la qual es desprenia que els ingressos previstos per les matrícules no cobririen els 
costos, però es va preveure la disponibilitat pressupostària suficient per cobrir la despesa amb 
càrrec als crèdits aprovats als pressupostos 2017 i 2018, d’acord amb les previsions de l’art 
44.2 del TRLLRHL. 
 
Un cop iniciada la docència del Postgrau, la Responsable de Màsters i Postgraus de l’Institut 
del Teatre ha emès un informe, de data 29 de desembre de 2017, mitjançant el qual manifesta 
l’existència d’un error en la càrrega lectiva contemplada a la memòria econòmica del curs. En 
concret, la memòria no considerava un total de quatre hores lectives que sí estan contemplades 
al programa acadèmic del curs, fet que comporta un increment de la despesa inicialment 
aprovada de docència per import de 198,24€, d’acord amb el següent desglossament: 
 

Col·laborador docent Hores Preu hora Import total 
Carlos Fernández Clua 2,00 h 39,12€ 78,24€ 
Didier Ruiz 2,00h 60,00€ 120,00€ 

TOTAL 198,24€ 
 
A la vista d’aquesta informació, la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat una 
nova memòria econòmica del curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Arts escèniques i acció 
social” per al curs acadèmic 2017-18 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 21 de juny de 
2017. 
 
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 l‘adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR el curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Arts escèniques i acció social” 
per al curs acadèmic 2017-18, en el sentit d’ampliar en quatre hores la docència inicialment 
prevista, la qual cosa comporta incrementar la despesa, d’acord amb els motius adduïts a la 
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part expositiva d’aquest dictamen, per un import de CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB 
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (198,24€). 
 
Segon.- MODIFICAR, en conseqüència, la memòria econòmica-financera del curs de Postgrau 
de l’Institut del Teatre “Arts escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2017-18, introduint 
les noves valoracions econòmiques, que s’adjunta com annex I.  
 
Tercer.- AUTORITZAR l’increment de la nova despesa del curs de Postgrau de l’Institut del Teatre 
“Arts escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2017-18 per un import de CENT NORANTA-
VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (198,24€),  que anirà amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de l’Institut del Teatre: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Docent Carlos Fdez. Clua 15100/99600 78,24 € 
Docent Dider Ruiz 22618/99003 120,00€ 

 
Quart.- DONAR trasllat a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona per 
al seu coneixement i efectes.  
 
 
 
 
ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  
DEL POSTGRAU DE L’INSTITUT DEL TEATRE “ARTS ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL” 
PER AL CURS ACADÈMIC 2017-18. 
 
“ 
MEMÒRIA ECONÒMICA I FINANCERA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DESPESA 
DERIVADA DEL CURS DE POSTGRAU DE L’INSTITUT DEL TEATRE “ARTS ESCÈNIQUES I 
ACCIÓ SOCIAL” PER AL CURS ACADÈMIC 2017-18.  
 
 
Introducció 
 
Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que estableix la 
necessitat d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la proposta d’establiment o 
modificació de preus públics; la normativa a la que ens referim és bàsicament el Text Refós de la 
Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març Text (en 
endavant, TRLLRHL) i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. Cal esmentar, així 
mateix, l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que atribueix a la Junta de Govern 
la competència en matèria de fixació dels preus públics corresponents als serveis a càrrec de 
l’Organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost. 
 
CONTINGUT DE LA PROPOSTA 
1.- Antecedents. 
2.- Fixació del preu. 
3.- Vigència. 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura. 

4.1.- Justificació de la quantia. 
4.2.- Grau de cobertura. 
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1.- Antecedents 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de data 21 de 
juny de 2017 (núm. registre 109/2017), es va aprovar el preu públic de la matricula acadèmica del 
curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Arts escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2017-
18, per import de VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS (867,00 €), de conformitat amb la 
memòria econòmica i financera, mitjançant la qual es desprenia que el curs  no s’autofinançaria, 
atès que les despeses directes i indirectes de l’activitat formativa no 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 VINT MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS (20.808,00 €).  
 
Vist que s’ha constatat que les despeses relatives al nombre d’hores dels professors i als materials 
utilitzats per a l’any 2018 seran de 29.136,84 €, import superior a l’inicialment previst que va ser de 
28.938,60 €, fent un increment de cost de 198,24 € (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS). 
 
A la vista d’aquesta informació, la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat una nova 
memòria econòmica i financera del curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Arts escèniques i acció 
social” per al curs acadèmic 2017-18 mitjançant la qual substitueix l’anterior tot i que es manté el 
preu públic aprovat per Acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 21 de juny de 
2017.  
 
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta de modificació afecta a la despesa derivada del curs de Postgrau de l’Institut del 
Teatre “Arts escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2017-18 en el sentit d’incrementar els 
recursos necessaris per a la seva execució. 
 
El preu públic aprovat en Junta de Govern de data 21 de juny de 2017 és el mateix. No 
experimenta cap variació. 
 
 
3.- Vigència 
 
Aquesta modificació regirà durant la vigència del Postgrau.  
 
 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura 
 
En allò que s’assenyala en l’article 47 del TRLLRHL, és preceptiu justificar l’import dels preus 
públics i assenyalar el grau de cobertura dels serveis que es presten. 
 
 
4.1.- Justificació de la quantia 
 
D’acord amb l’art. 44.2 del TRLLRHL, quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o 
d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit.  
 
En el quadre adjunt es detallen el conjunt de costos imputats introduint la nova valoració 
econòmica. 
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4.2.- Grau de cobertura 
 
Els costos directes i indirectes derivats de l’activitat són el resultat de la comptabilitat analítica i 
de les previsions d’ingressos. Els ingressos previstos per les matrícules no cobriran els costos, 
però es preveu la disponibilitat pressupostària suficient per cobrir la despesa amb càrrec als 
crèdits aprovats al pressupost 2018, d’acord amb les previsions de l’art. 44.2 del TRLLRHL. 
 

II. Ensenyaments no reglats 
 
L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:  
 
• Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos (34200/99003).  

 
• Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I), honoraris de col·laboradors 

externs, serveis professionals i a despeses diverses (Capítol II). 
 
• Les despeses indirectes fan referència al percentatge que repercuteix la fórmula als cursos 

especials aprovada en la tarifa vigent, que inclou la utilització dels espais i les despeses de 
consums i funcionament per a la realització de l’activitat. 

 
• 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 
competent de la Diputació de Barcelona la seva aprovació.  
 

• Vist l’article 2.2.a) de la Refosa de delegacions de la Diputació de Barcelona 1/2016, aprovada 
per decret de la Presidència, de data 14 d’abril de 2016 (núm. 3048/16) i publicada al BOPB 
de data 22 d’abril de 2016, d’acord amb el qual, és competència de la Presidència 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 no sigui superior a 
1.000,00 €, per delegació del Ple”. 

 
La cobertura global prevista del seu cost sobre el preu proposat és la següent: 
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De tot l’anterior, es desprèn que les despeses directes i indirectes derivades del curs de 
Postgrau de l’Institut del Teatre “Arts Escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2017-18 
seran compensades pels ingressos de les matrícules i la diferència fins al total anirà a càrrec 
del pressupost 2018 de l’Institut del Teatre.  
 
La realització de l’esmentat curs, amb una despesa directa total de TRENTA-VUIT MIL SET-
CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (38.713,99 €), quedarà 
condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de VINT 
MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS (20.808,00 €) de matrícules. De tot l’anterior es deriva que el 
cost net per a l’Institut del Teatre serà de DISSET MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB 
NORANTA-NOU CÈNTIMS (17.905,99 €). 
 
Es preveu a més una despesa indirecta per import de SET MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS 
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (7.742,80 €) que assumeix l’Institut del Teatre com a 
despeses per la utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament per a la 
realització de l’activitat.  
 
Vist que a l’expedient queda acreditat que concorren raons culturals i d’interès públic i 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 del TRLLRHL.”   
 
 
 
10. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores del procés selectiu per 

a la selecció d’un màxim de 5 titulats/des de l’Institut del Teatre que han de 
formar part del procés formatiu “IT-TÈCNICA” per al curs 2017.-18.  

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, la Sra. Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, consistent en la convocatòria d’una nova edició 
d’un programa de professionalització. 
 

L’Institut del Teatre, recollint les peticions de l’ESTAE i en el marc de les seves finalitats, 
concretament per promocionar la inserció dels seus alumnes titulats en el món laboral i 

  
 
 
DESPESES 

Curs de Postgrau de l’Institut del 
Teatre “Arts Escèniques i acció 

social” per al curs acadèmic 2017-
18 

Costos directes capítol I 25.713,99 

Costos directes capítol II 13.000,00 

Costos indirectes 7.742,80 
TOTAL COST  46.456,79 

INGRESSOS 

Curs de Postgrau de l’Institut del 
Teatre “Arts Escèniques i acció 

social” per al curs acadèmic 2017-
18 

Cap. III 20.808,00 

TOTAL INGRESSOS 20.808,00 

Percentatge de cobertura 44,79% 
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professional, proposa l’aprovació del projecte pedagògic “IT-TÈCNICA”, que es basa en 
l’aplicació de les tècniques de simulació d’empresa en el centre de formació, en combinació 
amb la realització de tallers pràctics en els què l’alumne s’integrarà en els equips tècnics que 
participen en les diverses activitats pedagògiques o culturals que s’organitzin a les empreses 
col·laboradores. 
 
Es tracta d’un model de formació en competències basat en la realització real o simulada de 
les activitats (Aprendre mitjançant l’acció). El docent compagina la seva activitat professional i 
alhora es constitueix com a tutor i acompanyant del procés d’aprenentatge de l’estudiant. El 
projecte estarà conduït per un professional en actiu amb experiència en les tasques de gestió 
d’empreses de serveis de l’espectacle, amb la col·laboració d’altres docents especialitzats en 
les diverses àrees. 
 
La part de simulació requereix de la col·laboració d’altres organismes i/o empreses amb les 
què s’establiran els protocols de participació i les tasques segons el paper que juguin en cada 
activitat. 
 
En l’edició d’enguany (març-juny 2018), les entitats col·laboradores són el Teatre Nacional de 
Catalunya i els Ajuntaments de Tordera, Sant Joan Despí, Sant Andreu de la Barca, El 
Vendrell, Barberà de Vallés, Llinars del Vallès i Sant Boi de Llobregat. L’activitat principal sobre 
la què s’articularà la formació és la realització de les representacions de l’espectacle “ Sol 
Solet” , dirigit per Carlota Subirós, del Teatre Nacional de Catalunya als teatres municipals dels 
ajuntaments col·laboradors. 
 
Els teatres esmentats actuaran com a empresa mentora que col·laborarà en el projecte. El 
paper de l’empresa mentora és proporcionar l’activitat professional al voltant de la qual 
s’organitza la docència; acompanyar l’aprenentatge; aportar informació real de referència i fer 
un seguiment de l’evolució del projecte. La relació entre els alumnes i l’empresa s’efectuarà en 
el marc d’un conveni de pràctiques d’empresa individualitzat 
 
Es proposa doncs aprovar el programa acadèmic i també l’aprovació de les bases 
reguladores que regiran el procés. 
 
Podran ser admesos com a “alumnes en formació” (fins a un màxim de dues places), els 
aspirants de l’ESTAE que no tenen el perfil específic per accedir com a titulars del curs de 
major especialització, però disposen d’un mínim del 90% dels crèdits de la formació inicial 
aprovats, inclosa l’FCT. Excepcionalment, podran ser admesos com a “alumnes en formació” 
alumnes amb altres titulacions de l’Institut del Teatre. 
 
Les bases regulen els següents aspectes principals: 
- Tipologia dels alumnes 
- Requisits dels aspirants 
- Procediment de sol·licitud i d’admissió 
- Òrgan seleccionador i criteris de valoració 
- Dotació de les beques 
- calendari del projecte 
- Obligacions dels participants 
 
La despesa màxima destinada és de 13.867,79 €, desglossada de la manera següent: 
 

Concepte Aplicació Orgànic Import 

Beques 481.05 99003 5.258,88 € 
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Quota SS 160.01 99600 588,00 € 

Docència 131.00 99600 5.128,50 € 

Quota SS 160.00 99600 1.692,41 € 

Ajuts desplaç i manut.   1.200.00 € 

 
S’atorga a cada estudiant seleccionat : 

� 420,71 € mensuals en concepte d’ajut que s’abonaran a mes vençut durant els cinc 
mesos de l’activitat formativa, constituint un total de 1.051,78 € per estudiant. 

 
� 545,67 € mensuals que corresponen a les despeses que representa per a l’IT en 

concepte de realització de l’activitat formativa per cada estudiant i mes, constituint 
un total de 1.364,18 euros per estudiant.  
 

� 96,00 € mensuals que corresponen al prorrateig per mes dels ajuts a la 
manutenció i desplaçament per als bolos amb un import total previst per a tot el 
període de 240 €. 

 
 
 
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. 
 
Actualment, l’Institut del Teatre disposa de quatre escoles: l’Escola Superior d’Art Dramàtic 
(ESAD), el Conservatori Superior de Dansa (CSD), l’Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) i l’Escola Superior de Tècniques de 
l’Espectacle (ESTAE). 
 
Aquesta darrera escola, l’ESTAE, que va ser creada per la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre en data 15 de març de 1999, imparteix formació inicial en col·laboració amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya, mitjançant la Fundació Politècnica de Catalunya que té 
com a finalitat el foment i la promoció de les activitats de formació permanent dels professionals 
de les empreses, i dels sectors econòmics i socials.  
 
Actualment, l’ESTAE expedeix diplomes equivalents a un Cicle formatiu Superior de formació 
professional en les següents especialitats: 
 

� Tècniques de so 
� Luminotècnia 
� Maquinària Escènica 

 
En la seva vessant de centre de formació inicial, l’ESTAE treballa en l’acompanyament en el 
procés d’incorporació a la vida activa dels estudiants que acaben d’obtenir la seva titulació.  
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Una de les eines que es revelen eficaces són els programes formatius que, fets en 
col·laboració amb el món de l’empresa, complementen els aprenentatges obtinguts al centre de 
formació i serveixen de passera per a la incorporació al món laboral. 
 
L’Institut del Teatre, recollint les peticions de l’ESTAE i en el marc de les seves finalitats, 
concretament per promocionar la inserció dels seus alumnes titulats en el món laboral i 
professional, proposa l’aprovació del projecte pedagògic “IT-TÈCNICA” i de les bases 
reguladores del procés selectiu dels estudiants que n’han de formar part.   
 
El projecte "IT-TÈCNICA" es basa en l’aplicació de les tècniques de simulació  d’empresa en el 
centre de formació en combinació amb la realització de tallers pràctics en els què l’alumne 
s’integrarà en els equips tècnics que participen en les diverses activitats pedagògiques o 
culturals que s’organitzin a les empreses col·laboradores. 
 
Es tracta d’un model de formació en competències basat en la realització real o simulada de les 
activitats (Aprendre mitjançant l’acció). El docent compagina la seva activitat professional i 
alhora es constitueix com a tutor i acompanyant del procés d’aprenentatge de l’estudiant. 
 
L’objectiu és integrar en el si del centre de formació la realitat empresarial al mateix temps que 
s’exploren noves metodologies en el procés d’ensenyament – aprenentatge. 
 
La part de simulació requereix de la col·laboració d’altres organismes i/o empreses amb les què 
s’establiran els protocols de participació i les tasques segons el paper que juguin en cada 
activitat. 
 
El projecte estarà conduït per un professional en actiu amb experiència en les tasques de 
gestió d’empreses de serveis de l’espectacle, amb la col·laboració d’altres docents 
especialitzats en les diverses àrees. 
 
En l’edició d’enguany (març-juny 2018), les entitats col·laboradores són el Teatre Nacional de 
Catalunya i els Ajuntaments de Tordera, Sant Joan Despí, Sant Andreu de la Barca, El 
Vendrell, Barberà de Vallés, Llinars del Vallès i Sant Boi de Llobregat. L’activitat principal sobre 
la què s’articularà la formació és la realització de les representacions de l’espectacle “ Sol 
Solet” , dirigit per Carlota Subirós, del Teatre Nacional de Catalunya als teatres municipals dels 
ajuntaments col·laboradors. 
 
Els teatres esmentats actuaran com empresa mentora que col·laborarà en el projecte. El paper 
de l’empresa mentora és proporcionar l’activitat professional al voltant de la qual s’organitza la 
docència; acompanyar l’aprenentatge; aportar informació real de referència i fer un seguiment 
de l’evolució del projecte. La relació entre els alumnes i l’empresa s’efectuarà en el marc d’un 
conveni de pràctiques d’empresa individualitzat.  
 
Amb l’objectiu de seleccionar un màxim de 5 alumnes titulats de l’Escola Superior de les 
Tècniques de l’Espectacle (ESTAE) que han de formar part del projecte “IT-TÈCNICA”, es 
proposa l’aprovació de les bases reguladores que regiran l’esmentat procés.  
 
Excepcionalment, i en cas que restin places per adjudicar, podran ser admesos titulats externs 
dels Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional en les especialitats que es 
detallen a l’apartat de les bases reguladores “Requisits dels aspirants”.  
 
Podran ser admesos com a “alumnes en formació” (fins a un màxim de dues places), els 
aspirants de l’ESTAE que no tenen el perfil específic per accedir com a titulars del curs de 



 
 

 115

major especialització, però disposen d’un mínim del 90% dels crèdits de la formació inicial 
aprovats, inclosa l’FCT. Excepcionalment, podran ser admesos com a “alumnes en formació” 
alumnes amb altres titulacions de l’Institut del Teatre. La finalitat d’aquesta figura és millorar les 
competències professionals d’aquests graduats d’acord amb els objectius d’aprenentatge del 
curs. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Intervenció delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el projecte pedagògic IT-TÈCNICA (edició març-juny 2018) que 
s’especifica tot seguit 
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IT-TÈCNICA:  PROJECTE PEDAGÒGIC 
 
 
1. Unitat formativa 1: Oficina Tècnica 
 
1.1 Objectiu general 
 
Desenvolupar la competència associada a la gestió de l’oficina tècnica en l’espectacle en viu i a 
la gestió de projectes en general. 
 
1.2 Objectius específics d’aprenentatge: 
 

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

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

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

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

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

 
1.3 Continguts 
 

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

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

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

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

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

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

les activitats 
 
2.3 Continguts 
 
Treballs pràctics d’aplicació. Tallers. 
 
2.4 Hores lectives 
 
Treball tutoritzat: 40 
Treball autònom/tallers pràctics/FCT: (màx 190 h) 
 
L’horari de les activitats pràctiques serà el propi de l’activitat escènica, i pot incloure treballs en 
horaris nocturns i en festius. 
 
En les activitats d’FCT, els desplaçaments i dietes son a càrrec de l’estudiant sense que això 
impedeixi la seva assumpció total o parcial per l’empresa d’acollida. 
 
2.5 Docents 
 
Professionals en actiu 
Docents de l’ESTAE 
 
2.6 Instal·lacions i equipament: 
 
Les de la unitat formativa 1. Espais reals d’escenificació: teatres i auditoris on tindran lloc les 
representacions. 
 
Segon.- APROVAR les bases reguladores que regiran el procés selectiu de 5 titulats/des de 
l’Institut del Teatre que han de formar part del procés pedagògic “IT-TÈCNICA”, i que 
s’especifiquen tot seguit: 
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"BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ D’UN 
MÀXIM DE 5 TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE HAN DE FORMAR 
PART DEL PROCÉS FORMATIU "IT-TÈCNICA".  (EDICIÓ març-juny 18) 
 
 
Primera.- Objecte de les bases  
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la selecció d’un màxim 
de 5 titulats/titulades de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l‘espectacle de 
l’Institut del Teatre en qualsevol de les seves especialitats per a formar part del procés 
formatiu anomenat "IT-TÈCNICA”.  
  
El nombre de titulats/titulades serà el que determinin les necessitats del projecte, fins a 
un màxim de 5 persones.  
 
El nombre mínim d’inscrits per a la realització del curs és de 4.  
 
Excepcionalment, i en cas que restin places per adjudicar, podran ser admesos titulats 
externs dels Cicles Formatius de Grau Superior en les especialitats que es detallen a la 
base segona sempre que el grup final que es constitueixi tingui majoria de titulats de 
l’ESTAE. 
. 
A més dels alumnes titulars, podran ser admesos “alumnes en formació”  fins a un 
màxim de dues places. 

 
 
Segona.-  Tipologia d’alumnes en el curs de major especialització  
 
Els alumnes tindran condició de: 
 

� Tècnic titular de l’ESTAE: alumne que ocupa una de les 5 places del curs i 
disposa de la titulació de l’ESTAE.  

 
� Tècnic titular extern: alumne que ocupa una de les 5 places del curs i disposa 

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

� Alumne en formació:   Aspirant de l’ESTAE que no té el perfil específic per 
accedir com a titular del curs de major especialització, però disposa d’un mínim 
del 90% dels crèdits de la formació inicial aprovats, inclosa l’FCT. 

 
 

Tercera.-  Requisits dels aspirants  
 
Tècnic titular de l’ESTAE 
 
Per prendre part en el procés selectiu, en la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, els/les aspirants han de complir les condicions següents:  
 

a) Estar en possessió del Títol de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, en 
qualsevol de les seves especialitats. 

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

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

de riscos específics a l’escenari o formació equivalent. 
 
Tècnic titular extern 
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En cas que restin places per adjudicar, podran ser admesos els aspirants externs que 
acreditin haver obtingut, dins dels tres darrers cursos acadèmics, un dels següents 
títols de Cicle Formatiu de Grau Superior de Formació Professional: 

 
Títols LOGSE: Imatge, Realització d’audiovisuals i espectacles, So. Títols LOE: 
Il·luminació, captació i tractament d’imatge, Realització de projectes d'audiovisuals i 
espectacles, So per a audiovisuals i espectacles. 

 
Alumne en formació:    
 
Podran ser admesos com a alumnes en formació:   (fins a un màxim de dues places), 
els aspirants de l’ESTAE que no tenen el perfil específic per accedir com a titulars del 
curs de major especialització, però disposen d’un mínim del 90% dels crèdits de la 
formació inicial aprovats, inclosa l’FCT. 

 
Excepcionalment, podran ser admesos com a graduats en pràctiques, alumnes amb 
altres titulacions de l’Institut del Teatre. 

 
 

Quarta.- Presentació de les sol·licituds  
 
Les persones que desitgin prendre part en la selecció hauran de presentar una 
sol·licitud tipus (annex II d’aquesta resolució) en el Registre General de l’Institut del 
Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores) sens perjudici de poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans previstos 
a la normativa vigent. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies 
naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOBP). La presentació de la sol·licitud fora 
d’aquest termini comporta l’exclusió de l’aspirant.  
 
La sol·licitud ha de ser en model normalitzat per a aquesta convocatòria, i es lliurarà en 
el Registre General de l’Institut del Teatre, podent-se descarregar en el web de 
l’Organisme (www.institutdelteatre.cat).  
 
A la sol·licitud s’acompanyarà: 
 

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

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

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

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

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

- Coordinador/a del projecte IT-TÈCNICA 
- Director/a de l’ESTAE o persona en qui delegui 
- Coordinador Acadèmic de l’IT o persona en qui delegui 
- Coordinadors d’especialitat de l’ESTAE 
- Representant del Serveis Tècnics (Teatres) de l’IT 
- Secretari/a Acadèmica de l’ESTAE que  actuarà com a Secretari/a de l’òrgan 

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

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

 
Vuitena.-  Criteris de valoració  
 
Els candidats que hagin complert les condicions que es determinen en aquestes bases 
s’ordenaran en tres llistes separades per especialitat (1.-Luminotècnia, 2.- Maquinària 
escènica i 3.- So) en el cas dels titulats de  l’ESTAE, i en tres llistes segons els títols de 
Cicle Formatius de Grau Superior de Formació Professional per als titulats externs (1.- 
Imatge + Il·luminació, captació i tractament d’imatge, 2.- So + So per a audiovisuals i 
espectacles; 3.- Realització d’audiovisuals i espectacles + Realització de projectes 
d'audiovisuals i espectacles) 
 
L’ordre de prelació de cada llista s’obtindrà tenint en compte: 
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1.- Puntuació obtinguda segons els criteris especificats a l’Annex I 
2.- En cas d’igualtat en la puntuació, prevaldrà el candidat que menys anys faci que ha 
obtingut la titulació requerida.. 
3.- Si persisteix la igualtat, prevaldrà la millor nota promig final del títol de Tècniques de 
les Arts de l’Espectacle o del CFGS corresponent. 
 
Seran seleccionats, d’entre els titulats de l’ESTAE, els tres primers de cada llista 
d’especialitat.  
 
En cas de no assolir el nombre total de vacants previstes per una especialitat amb els 
candidats presentats, l’òrgan podrà cobrir-la amb els d’altres especialitats, tenint en 
compte els mateixos criteris anteriorment establerts pel que fa a l’ordre de prelació o 
amb candidats externs a partir de l’ordre de prelació establert en el procés de selecció, 
escollint les especialitats que més convinguin per a l’equilibri d’especialitats presents en 
el grup d’alumnes resultant. 
 
En el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials es procedirà a l’adaptació 
curricular corresponent. En cap cas, aquesta adaptació podrà comportar la supressió 
d’objectius d’aprenentatge o competències bàsiques del projecte pedagògic. 

 
 

Novena.- Llista de persones seleccionades  
 
Un cop finalitzat el procés de selecció, l’òrgan de selecció farà públic al tauler d’anuncis 
de l’Institut del Teatre, (Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona), al de la seu del 
centre del Vallès de l’institut del Teatre (Plaça Didó 1, Terrassa) i al web 
(www.institutdelteatre.cat) un informe amb la relació de les  persones seleccionades.  
 
L’òrgan seleccionador podrà proposar en aquest informe una llista d’aspirants que 
hagin superat el procés de selecció i que podrien formar part d’una llista de suplències 
per cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència. Aquesta llista es farà 
emprant els mateixos criteris establerts a la clàusula setena. 
 
Contra la resolució administrativa de la selecció es podrà interposar recurs d’alçada 
davant la Presidència de l’Institut del Teatre en el termini d’un mes, d’acord amb el que 
disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques 
  
En el supòsit de consultes realitzades per internet, i per tal de garantir el respecte i la 
confidencialitat de les dades dels/de aspirants en el marc del dret fonamental a 
l’autodeterminació informativa, resultant de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, el número corresponent al 
registre d’entrada de la sol·licitud presentada en el Registre General de l’Institut del 
Teatre per tal de participar en aquesta selecció, constituirà la referència per a cada 
aspirant als efectes de conèixer els resultats.  
 
 
Desena.- Inscripció al curs  
 
Les persones seleccionades hauran de realitzar la inscripció acadèmica al curs. La 
inscripció es formalitzarà a la Secretaria Acadèmica de l’ESTAE al Centre del Vallès de 
l’Institut del Teatre.   
 
La inscripció acadèmica es formalitzarà dins del període màxim de 7 dies posteriors a 
la publicació dels resultats del procés de selecció.  
 
El fet de no formalitzar la inscripció en el període indicat comportarà la renúncia a la 
participació del projecte formatiu.  
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Onzena.- Assegurances, beques i ajuts 
 
Les persones que formin part en el projecte formatiu anomenat "IT-TÈCNICA" en la 
condició de titular de l’ESTAE o titular extern, seran becades durant aquesta fase i 
estaran sota la cobertura obligatòria de la Seguretat Social.   
 
L’import mensual de la beca s’estableix en 1.062,38 €, dels quals: 
 

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

- 545,67 Euros corresponen a les despeses que representa per a  l’IT en 
concepte de realització de l’activitat formativa per alumne i mes, i per tant, és 
una aportació en espècie. 

- 96,00 Euros corresponen al prorrateig per mes dels ajuts a la manutenció i 
desplaçament per als bolos amb un import total previst per tot el període de 
240 Euros. 

 
A la percepció per part dels estudiants d’aquestes beques, a causa del seu caràcter de 
perfeccionament professional, se’ls aplicarà els requisits legals regulats en la normativa 
vigent. 
  
Qualsevol càrrega o impost que pogués generar la beca seria a càrrec del beneficiari.  
 
L’estudiant que participi en el projecte formatiu "IT-TÈCNICA" i decideixi abandonar-lo 
un cop iniciat el projecte, serà objecte de la instrucció d’un expedient per, si escau, fer 
la devolució de la totalitat de l’ajut atorgat.  
 
La durada de la beca serà de dos mesos i mig 
 
El calendari previst és 
 

Inici: 26 de març 2018 
Finalització: 10 de juny de 2018 

 
Els “alumnes en formació” no percebran la beca corresponent al curs de major 
especialització IT-TÈCNICA.  
  
En cas de desplaçaments per motiu d’una actuació els alumnes titulars rebran un ajut a 
la manutenció de 20,00€ al dia. 
 
 
Dotzena.- Obligacions dels participants  
 
Els participants es comprometen a una assistència del 100% en les activitats formatives 
teòriques i pràctiques del projecte.  
 
Tenint en compte que l’activitat de l’espectacle té lloc en franges horàries que són les 
pròpies del lleure (nit, festius, etc, ), es podrà convocar els estudiants en caps de 
setmana o festiu i en horari nocturn per tal d’assistir a espectacles o fet tallers i 
pràctiques amb públic.  
 
Els equips de protecció individual d’ús exclusiu personal (calçat de seguretat, 
vestuari...) son a càrrec del participant.  
 
 
Tretzena.- Cessió de drets de propietat intel·lectual i consentiment per a la 
captació de veu i imatge  
 
Els aspirants donen el seu consentiment per a la captació de la seva imatge i veu 
durant les activitats teòriques i pràctiques del curs, la fixació i emmagatzematge en 
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suports o sistemes, i la comunicació en mitjans de difusió de les activitats realitzades a 
l’Institut del Teatre. 
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es faran sota el principi d’absència d’afany de 
lucre i amb la única finalitat de difondre les activitats que es porten a terme a l’Institut. 
  
L’Institut del Teatre no es fa responsable dels usos no autoritzats realitzats per terceres 
persones alienes a la institució, essent únicament responsables els autors dels 
mateixos.  
 
L’autorització té caràcter gratuït sense que en cap cas pugui donar lloc a reclamació de 
quantitats en concepte dels permisos concedits a l’Institut del Teatre per a la difusió i 
comunicació dels espectacles.  
 
Els aspirants d’aquesta convocatòria, per tant, han estat informats en relació a la 
normativa d’aplicació:  
 

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

• Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.  

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

 
Catorzena.- Incidències  
 
Aquestes bases, la seva convocatòria i els actes de tràmit que se’n derivin, si aquests 
últims decideixen directa o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable 
a drets i interessos legítims, d’acord amb la  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, poden ser objecte 
d’impugnació mitjançant la interposició de recurs d’alçada davant la Presidència de 
l’Institut del Teatre en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 121 
i 122 de la Llei 39/2015 abans referida, a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
 
Els actes i les resolucions de l’òrgan de selecció s’han d’ajustar als criteris que la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  
L’òrgan seleccionador actua sota la discrecionalitat tècnica que permeti un judici tècnic 
per seleccionar als titulats/titulades.  
 
L’òrgan seleccionador està facultat per resoldre els dubtes i les discrepàncies durant el 
desenvolupament d’aquest projecte. 
 
 
ANNEX I A LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA 
SELECCIÓ D’UN MÀXIM DE 5 TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE 
HAN DE FORMAR PART DEL PROCÉS FORMATIU “IT-TÈCNICA 
 
CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ i ADMISSIÓ DELS PREINSCRITS AL PROCÉS 
FORMATIU "IT-TÈCNICA" 
 
El procediment de selecció s’estableix al document  “Bases reguladores del procés 
selectiu per a la selecció de nou titulats de l’Institut del Teatre que han de formar part 
del procés formatiu “IT-TÈCNICA” 
El procés de selecció dels candidats consisteix  en 
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- Avaluació del currículum formatiu 
- Avaluació del currículum professional 
- Avaluació de la carta de motivació 
- Entrevista personal 

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

 
1.1.- Nota mitjana de la titulació obtinguda a l’ESTAE 
 

Qualificació final Punts 

Aprovat  10 

Notable 20 

Excel·lent 30 

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

Qualificació final Punts 

Aprovat  10 

Notable 20 

Excel·lent 30 

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

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  4 

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 6 

Cicle Superior FP (o equivalent) 8 

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

 
Es comptabilitzaran fins a un màxim de 15 punts 
S’exclouen les titulacions presentades com a requisit.  
Mòduls FP: part proporcional per nombre crèdits sobre la titulació completa. 
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1.4.- Idiomes 
 

Cursos d’idiomes (altres no cooficials de l’estat) o acreditació del nivell d’un 
idioma 

  

Nivell Punts 

Bàsic 2  

Intermedi 3.5  

Superior 5  

 
Es comptabilitzaran fins a un màxim de 5 punts. 
 

2.- Avaluació del Currículum Laboral 
 

2.1.- Experiència en Arts Escèniques  
 
Es valorarà l’experiència professional en arts escèniques (teatre, dansa, ...), en 
música i en esdeveniments. 
  
S’exclouen les activitats de pràctiques d’empresa fetes durant la realització de 
formacions reglades o no reglades (incloses les formacions a l’Institut del 
Teatre) 
 

Activitat Professional punts 

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

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

Per cada programa aportat 1 

Es comptabilitzaran fins a un màxim de 10 punts  
 

2.2.- Altres experiències i/o activitats professionals, amateur, de lleure i 
voluntariat  

 
Es valorarà l’experiència en arts escèniques (teatre, dansa, ...), en música i en 
esdeveniments, en l’àmbit amateur (es requereix acreditació) i les activitats 
professionals relacionades amb les arts i la cultura no incloses a l’apartat 2.1. 

 
 

Altres activitats professionals o amateur punts 

Per mes de participació en l’activitat 0.5 

Per cada programa aportat 0.5 

 

Altres activitats de lleure i voluntariat punts 

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

0.2 

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

0.2 

Activitats esportives 
Per mes de participació en l’activitat 

0.2 
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Es valorarà la participació assídua (més de 2 anys) a activitats de lleure i 
voluntariat (es requereix acreditació) 

 
Es comptabilitzaran fins a un màxim de 10 punts, suma dels dos àmbits. 
 

3.- Avaluació de la carta de motivació 
 
Es valoraran els ítems: 
 

Ítem 
Excel·lent 
(10 Punts) 

Bo 
(8 Punts) 

Insuficient 
(4 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Pertinència dels 
elements de 
justificació 

Expressen 
alta 

motivació i 
profund 

coneixement 
de l’entorn 
de les arts 
escèniques 

Expressen 
motivació i 

relatiu 
coneixement 
de l’entorn de 

les arts 
escèniques 

Expressen 
escassa 

motivació i 
relatiu 

coneixement 
de l’entorn 
de les arts 
escèniques 

No aporten 
informacions 

que justifiquen 
l’interès 

personal. No 
tenen relació 

amb les AAEE 

Organització de les 
idees 

Expressa 
les idees 

amb evident 
coherència  i 

lògica  
Exposició 

estructurada 

Expressa les 
idees 

adequadament 

Expressa les 
idees de 
manera 

confosa i 
poc 

estructurada 

Confós, 
mancat de 
lògica 

Expressió formal Rica, amb 
incursions a 

l’argot 
professional 

d’AAEE 

Normal. 
Correcta en 
l’expressió 

Excessivam
ent 

col·loquial 

Inapropiat per 
a l’expressió 

en el context i 
finalitat 

Presentació Molt bona Bona Alguna  
errada en 
format o 

estructura 

Format 
inadequat a 
les finalitats 

 
El resultat s’expressarà sobre 10 punts. 

 
4.- Entrevista personal 

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

4.1.- Adequació al perfil resultant de la formació 
 

Ítem 
Excel·lent 
(10 Punts) 

Bo 
(8 Punts) 

Insuficient 
(4 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

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

Expressa 
il·lusió i 

coneixement 
del context 

professional de 
les AAEES 

Mostra interès 
però desconeix 

el context 

Mostra interès 
però no pensa 

més enllà 

No mostra 
interès. Les 

AAEE no són 
la seva primera 

opció  

Autonomia, 
Iniciativa i  
emprenedoria 

Ha 
desenvolupat i 

liderat 

Demostra tenir 
esperit 

emprenedor, 

En el seu CV 
no destaca la 
participació o 

Mancança 
manifesta de 

criteri propi. No 
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activitats o 
projectes en 

l’àmbit creatiu, 
o social o de 

l’emprenedoria 
Demostra tenir 
criteri propi i 

capacitat 
d’autocrítica 

criteri propi i 
capacitat 

d’autocrítica i  
Ha participat 
en projectes 

 

impuls de 
projectes 
personals 

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 

d’inquietud que 
no interfereixen 
en  l’entrevista 

Senyals 
inequívocs 
d’inquietud 

amb dificultats 
d’autocontrol 

L’excés de 
nerviosisme 
interfereix 

negativament 
en l’entrevista 

 
El resultat s’expressarà sobre 10 punts. 

 
4.2.- Comunicació Verbal 

 

Ítem 
Excel·lent 
(10 Punts) 

Bo 
(8 Punts) 

Insuficient 
(4 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Facilitat 
d’expressió 

Manté el 
discurs i  

alimenta el 
diàleg amb 

l’entrevistador 

Manté el 
discurs 

Expressió 
vacil·lant 

Pauses no 
justificades  

No invita a 
mantenir el 

diàleg. 
Interrupcions 

Claredat en 
l’articulació de les 
idees  

Expressa les 
idees amb 

evident 
coherència  i 

lògica  

Expressa les 
idees 

adequadament 

Expressa les 
idees de 

manera un 
tant confosa 

Confós, 
mancat de 
lògica 

Capacitat de 
síntesi  

Respostes 
clares, 

Respostes 
clares i 

Les respostes 
s’estenen per 

Les respostes 
divaguen i no 
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concises i 
informatives 

informatives altres 
aspectes 

annexes no 
rellevants 

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 

 
El resultat s’expressarà sobre 10 punts. 

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

Concepte ítem % 

Currículum acadèmic 

Nota mitjana de la titulació 30 

Altres formacions  15 

Idiomes 5 

Currículum professional 

Experiència laboral en Arts Escèniques 10 

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

10 

Carta de Motivació Carta de Motivació 10 

Entrevista personal 
Adequació al perfil resultant de la formació 10 

Comunicació Verbal 10 
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ANNEX II A LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA 
SELECCIÓ D’UN MÀXIM DE 5 TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE 
HAN DE FORMAR PART DEL PROCÉS FORMATIU “IT-TÈCNICA 
 
Sol·licitud tipus per a les proves de selecció del procés formatiu IT-TÈCNICA  
 

 
 

Tercer.- AUTORITZAR una despesa màxima de 13.867,79€ (TRETZE MIL VUIT-CENTS 
SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÉNTIMS) que s’imputarà al pressupost de 
l’Institut del Teatre de l’any 2018, condicionat a l’aprovació definitiva, i amb el següent 
desglossament: 
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Concepte Aplicació Orgànic Import 

Beques 481.05 99003 5.258,88 € 

Quota SS 160.01 99600 588,00 € 

Docència 131.00 99600 5.128,50 € 

Quota SS 160.00 99600 1.692,41 € 

Ajuts desplaç i manut.   1.200.00 € 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2018 es 
consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu.  
 
Quart.- APROVAR la convocatòria per a l’inici del procés selectiu d’un màxim d 5 titulats/des de 
l’Institut del Teatre que han de formar part del procés pedagògic “IT-TÈCNICA”. 
 
Cinquè.- DISPOSAR que la publicació de la convocatòria i les bases reguladores del procés 
selectiu per a la selecció d’un màxim de 5 titulats/des de l’Institut del Teatre que han de formar 
part del procés pedagògic “IT-TÈCNICA” s’efectuï en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre, Plaça Didó 1, de Terrassa i a la 
pàgina web de l’Organisme. 
 
Sisè.- APROVAR la concessió de les beques als candidats resultants del procés selectiu, 
atenent als imports i conceptes següents: 
 

• L’alumne no abonarà cap import en concepte de matrícula 
• En consonància amb altres projectes de l’IT amb similars objectius i finalitats, es 

proposa una borsa d’ajut de  420,71 euros per estudiant. 
 
El cost de la docència per alumne s’obté de la divisió del cost total de la formació pel nombre 
de places: 
 
 

Concepte Import 
Núm. 

alumnes 
Import per 

alumne 
Import mensual  

alumne 

Cost docència 6.820,91 € 5 1.364,18 € 545,67 € 

 
S’atorga a cada estudiant seleccionat : 
 

� 420,71 Euros mensuals en concepte d’ajut que s’abonaran a mes vençut durant els 
cinc mesos de l’activitat formativa, constituint un total de 1.051,78 Euros per 
estudiant. 

 
� 545,67 Euros mensuals que corresponen a les despeses que representa per a l’IT 

en concepte de realització de l’activitat formativa per cada estudiant i mes, 
constituint un total de 1.364,18 euros per estudiant.  
 

� 96,00 Euros mensuals que corresponen al prorrateig per mes dels ajuts a la 
manutenció i desplaçament per als bolos amb un import total previst per tot el 
període de 240 Euros. 

 
Setè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per a l’aprovació 
dels actes administratius que se’n derivin del procés selectiu d’un màxim de 5 titulats/des de 
l’Institut del Teatre que han de formar part del procés pedagògic “IT-TÈCNICA”, així com 
d’altres actuacions adients per portar-lo a terme.” 
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11. Dictamen que proposa aprovar els criteris i directrius per a l’elaboració del 
POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) per al curs acadèmic 2018-19, de les 
Escoles  i Centres de l’Institut del Teatre.   

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, la Sra. Magda Puyo, i al Gerent, 
senyor Jordi Roig, per tal que exposin els antecedents de l’expedient, consistent en la 
regulació dels criteris i directrius que han de regir l’elaboració del POA 2018/2019. 
 
 
El Pla d’Ordenació Acadèmica (d’ara en endavant POA) és una eina organitzativa que 
sintetitza els instruments de descripció, gestió i execució de l’oferta educativa que 
presenta la institució. El POA. relaciona cadascun dels continguts curriculars, agrupats en 
crèdits o mòduls, i assignats als corresponents itineraris d’especialitat / curs, detallant-ne la 
temporalitat, la durada, l’agrupació d’alumnat i eventualment la titularitat docent dels mateixos.  
 
El disseny dels criteris i normes que regeixen l’elaboració del POA emana de les disposicions 
i plantejaments que l’Institut articula respecte de la seva oferta educativa. En conseqüència, el 
POA determina aquesta oferta, a partir de les directrius dels decrets elaborats per 
l’administració educativa competent, i dels criteris adoptats en virtut de la discrecionalitat que li 
correspon (articles 5 – 11 del reglament general de l’IT). 
 
El POA resulta imprescindible com a marc de planificació i gestió de l’oferta educativa, de 
l’organització dels programes que imparteix l’IT i dels recursos humans, els quals venen 
condicionats pel mateix, en els vessants de costos retributius, de provisió i selecció, de 
formació i de condicions laborals. 
 
La proposta és elevar a l’aprovació de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre un conjunt de 
normes que estructuren els criteris metodològics i les condicions de l’oferta tot 
diferenciant-la per escoles i per itineraris,  així com altres disposicions d’ordre intern que tenen 
un impacte directe sobre l’articulació de la plantilla i dels costos de gestió. 
 
Els criteris que s’eleven a aprovació s’agrupen en dos grans blocs: 
 
a) Criteris per a l’assignació de la lectivitat i de les activitats de suport a la docència (amb 
efectes i vinculació sobre la gestió de la plantilla i del règim contractual):  

- Tipificació de llocs docents i de suport a la docència 
- Funcions i tasques 
- Limitacions lectives 
- Criteris de contractació i gestió de les col·laboracions docents. 

 
b) Criteris relatius a l’oferta de places, ràtios d’alumnat, especificitats dels plans d’estudis i 
ús dels espais, (per escoles): 

 
- Oferta de places 
- Ràtios d’alumnat 
- Organització dels equips docents 
- Itineraris i optativitat 
- Adaptació dels canvis en els plans d’estudis 
- Criteris d’horaris i ús dels espais 

 
Aquests criteris i directrius tindran efectes sobre l’elaboració del POA i començaran a aplicar-se 
a partir del curs acadèmic 2018-19 de l’Institut del Teatre, condicionat a l’aprovació, per la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre, dels efectes econòmics que se’n derivin.  
 
En relació amb el curs anterior, les modificacions o novetats que incorpora la bateria de 
criteris i directrius són: 
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- Es fixa el màxim d’hores lectives a assignar mitjançant la modalitat de contractes de serveis 
professionals (passen de 180 hores a 200) 
- Es fixa l’import màxim en concepte d’honoraris per als contractes de serveis professionals, 
que serà coincident amb el del contracte menor. 
- S’estableixen els criteris per fixar els honoraris dels col·laboradors docents. 
- S’hi incorpora el segon curs del Batxillerat 
- S’amplia la ràtio dels mòduls dels Postgraus: 
 
 

Curs 17/18 
Estudis/assignatures Proposta IT 

Pràctiques 12 
Teoricopràctiques 15 (proposta per al curs 17-

18) 
Tècniques 15 
Teòriques 40 
Treballs Final Màster 1 
Instrumentals - individuals 1 

 
Curs 18/19 

Estudis/assignatures Proposta IT 
Pràctiques 15 
Teoricopràctiques 25-30 (Proposta per al curs 

18-19) 
Tècniques 15 
Teòriques 40 
Treballs Final Màster 1 
Instrumentals - individuals 1 

 
 
- Incorporació d'un tutor de Pràctiques externes per al CSD (45 hores) 

• Proposta de l'ESAD de modificació de la ràtio mínima de les següents assignatures:   

NOM ASSIGNATURA curs Ràtio alumnes 

Projecte 3 text 
3r 

mín 6 8/12 màx En funció de 
matriculacions (repetidors) pot variar 

nombre de grups 

Pràctica Text 2 4t mín 6 8/12 màx 

Pràctica Text 3 4t mín 6 8/12 màx 

Pràctica d’escenificació 4 4t 6 màx. 

 
• Els següents reforços: 

NOM ASSIGNATURA curs Ràtio alumnes 

Pràctica d’escenificació 3 3r 6 màx. 

Espai escènic 2n mín 6 /8 màx 

 
• Més un augment de 0.13 en la descàrrega per tutoria de Treballs Finals de l'ESAD 

 
- Increment d’un total de 66 hores/any per a una repetidora d'ITDansa. 
 
 
 
Demana la Presidenta si la valoració del batxillerat, fins hores d’ara, es pot considerar 
positiva. 
La Directora General, Sra. Puyo, respon afirmativament. Afegeix que resulta molt 
positiva. Tot i que s’ha d’acabar de valorar. 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“El Pla d’Ordenació Acadèmica (d’ara en endavant POA) és una eina organitzativa que 
sintetitza els instruments de descripció, gestió i execució de l’oferta educativa que presenta la 
institució. El POA. relaciona cadascun dels continguts curriculars, agrupats en crèdits o mòduls, 
i assignats als corresponents itineraris d’especialitat / curs, detallant-ne la temporalitat, la 
durada, l’agrupació d’alumnat i eventualment la titularitat docent dels mateixos.  
 
El disseny dels criteris i normes que regeixen l’elaboració del POA emana de les disposicions i 
plantejaments que l’Institut articula respecte de la seva oferta educativa. En conseqüència, el 
POA determina aquesta oferta, a partir de les directrius dels decrets elaborats per 
l’administració educativa competent, i dels criteris adoptats en virtut de la discrecionalitat que li 
correspon (articles 5 – 11 del reglament general de l’IT). 
 
El POA, que visualitza la gestió col·legiada entre l’àmbit acadèmic i el gestor, resulta també 
imprescindible com a marc de planificació i gestió dels recursos humans, els quals venen 
condicionats pel mateix, en els vessants de costos retributius, de provisió i selecció, de 
formació i de condicions laborals. 
 
Cronològicament parlant, cada POA està vinculat a un curs acadèmic. Aquesta periodització fa 
possible la flexibilitat i adaptació tant a l’entorn jurídic com a les novetats del marc acadèmic, 
així com a les circumstàncies evolutives de la pròpia plantilla. 
 
La proposta és doncs elevar a l’aprovació de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre un 
conjunt de normes que estructuren els criteris metodològics i les condicions de l’oferta tot 
diferenciant-la per escoles i per itineraris,  així com altres disposicions d’ordre intern que tenen 
un impacte directe sobre l’articulació de la plantilla i dels costos de gestió.   
 
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 els criteris i directrius per a l’elaboració del Pla d’Ordenació Acadèmica 
(POA) del curs acadèmic 2018-19 de les Escoles i Centres de l’Institut del Teatre, els quals es 
recullen a document annex, en base a les argumentacions adduïdes en la part expositiva 
d’aquest dictamen. 
 
Segon.- DISPOSAR que aquests criteris i directrius tindran efectes sobre l’elaboració del POA i 
començaran a aplicar-se a partir del curs acadèmic 2018-19 de l’Institut del Teatre, condicionat 
a l’aprovació, per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, dels efectes econòmics que se’n 
derivin.  
 
Tercer.- FACULTAR  la Direcció General per al desplegament i efectiva aplicació dels presents 
acords. 
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CRITERIS I DIRECTRIUS LABORALS I NORMATIUS PER A 
L’ASSIGNACIÓ DE LECTIVITAT I SUPORT A LA DOCÈNCIA 

 
 
 

Escoles Superiors 
 

Per assignar la jornada als professors adscrits a cadascun dels Departaments cal tenir 
en compte: 
 

PROFESSORAT DE PLANTILLA 
 
 

QUADRE 1 

 
Normes generals  
 
Cal contemplar les reduccions, prèviament autoritzades, corresponents a: 
 

• Reducció lectiva per a majors de 55 anys (*) 

• Càrrecs acadèmics 

• Encàrrecs (*) 

• Reduccions derivades de la conciliació de la vida professional i familiar 

• Reduccions derivades de la representació sindical 
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En els casos no contemplats pels anteriors supòsits, el corresponent 
Departament/Escola haurà d’haver elaborat un informe justificatiu de la reducció 
proposada, que haurà d’haver estat també prèviament autoritzada. 
 
Totes aquestes reduccions es computaran en hores lectives, que caldrà descomptar de la 
jornada completa (12 hores lectives setmanals, dins les 37,5 hores de jornada completa 
setmanal). 
 
En els casos de reduccions marcades amb (*) caldrà identificar i explicitar la tasca que 
s’assigna a aquesta part de la jornada mitjançant la corresponent fitxa o informe. 
A la fi del curs acadèmic caldrà lliurar a la Coordinació Acadèmica el corresponent 
informe o memòria sobre la tasca assignada i els seus resultats, indicadors o tangibles. 
 
 

Recomanacions i indicacions sobre l’assignació de lectivitat i jornada 
 

1. Amb caràcter general, els casos indicats com a “PENDENT”es limitaran a 
Convidats (que tenen una relació de serveis professionals o una col·laboració 
docent) i a professorat amb relació laboral que està pendent del corresponent 
procés de selecció. 

2. Les dates d’inici de la contractació s’hauran de circumscriure, en la mesura del 
possible, als dies 1 i 15 de mes, llevat òbviament de les causes imprevistes. 

3. En lliurar les peticions de contractació de professorat, l’Escola haurà revisat 
prèviament la idoneïtat del perfil del candidat en relació amb els processos de 
selecció que aquest tingui superats. El Servei de Gestió i Administració posarà a 
disposició la corresponent informació actualitzada.  

4. Igualment, respecte de les peticions de contractació o de modificació de 
contracte, l’Escola haurà informat el / la docent de la seva lectivitat i del seu (nou) 
horari, amb una antelació mínima de 48 hores en relació amb la data d’efectes.  

5. Els substituts de personal que tingui assignats càrrecs o encàrrecs, amb una 
lectivitat inferior a un semestre, tindran unes dates de contracte vinculades al 
període concret de l’assignatura o assignatures a impartir. 

6. En les tipologies de Professor Col·laborador, i per assignacions de lectivitat 
intensiva, els contractes tindran una durada equivalent al  període concret de 
l’assignatura o assignatures a impartir. 

7. Les peticions de contractació/de modificació de jornada que es realitzin durant el 
curs tindran una antelació mínima de 15 dies naturals. Les derivades de causes 
sobrevingudes, en la mesura del possible, tindran una antelació d’una setmana. 
Quant a les col·laboracions docents, es tramitaran també amb una antelació 
mínima de 15 dies naturals.  

8. En general, cal reduir el màxim possible les modificacions contractuals derivades 
de renúncies a assignatures, càrrecs o encàrrecs, un cop començat el curs. 

 
 
 

QUADRE 2 
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Personal funcionari i laboral fix  
 
Professors Titulars  
 

És imprescindible assignar la totalitat de la jornada lectiva (12 hores setmanals), 
identificant posteriorment les assignacions de descàrrega lectiva indicades al quadre 
anterior.  Si en algun cas no s’arriba a omplir tota la dedicació lectiva d’un professor/a no 
es modificarà la seva jornada laboral, ni es contractarà cap altre professor/a per cobrir 
aquestes hores. 
 

 

QUADRE 3 

 
Personal Interí Substitut 
 
Aquesta modalitat contractual està reservada al personal docent que tindrà assignada la 
substitució de la lectivitat de professors titulars als quals ha estat practicada una 
descàrrega horària d’entre les previstes al Quadre 1.  També es recorrerà a aquesta 
modalitat contractual per a la substitució de lectivitat en casos de baixa mèdica o de 
permisos sense sou. 
La substitució obliga a mantenir les hores contractades fins a l’alta del professor titular, 
en cas de baixa mèdica, o fins a la reincorporació, en el cas dels permisos sense sou, o 
fins a la recuperació de la totalitat de la jornada lectiva, en els professors que deixin de 
tenir alguna de les reduccions indicades al Quadre 1. 
Aquesta vinculació tindrà la vigència d’un curs acadèmic. Per tant, si el titular continua 
de baixa, permís o en exercici de càrrec o encàrrec al començament del proper curs 
acadèmic, s’hauran de tornar a assignar a un substitut les hores esmentades però no 
necessàriament la mateixa lectivitat (assignatures o crèdits concrets), ni el mateix 
substitut. 
 

 

QUADRE 4 

 
Personal interí fins a provisió 
 
A l’hora d’assignar la lectivitat, tenen prioritat davant del personal Fora Plantilla 

(contracte de la modalitat obra o servei). En igualtat de condicions de perfil, també 
s’apliquen criteris d’antiguitat amb altres empleats interins fins a provisió. 
 
La seva relació contractual i règim retributiu es correspondran amb la jornada assignada, 
ja sigui reduïda o completa. 
 

La tipologia docent del personal interí fins a provisió serà la prevista a l’O.L.A.: 
 

Professor Titular 
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Impartiran assignatures de formació bàsica i obligatòries d’itineraris (que constituiran el 
50% o més de la lectivitat), tot i que, complementàriament poden impartir altres 
tipologies d’assignatures (obligatòries d’itinerari, optatives d’alumne). 
 

 
PROFESSORAT FORA DE PLANTILLA 

 

QUADRE 5 

Tipologies:  

• Professor Col·laborador  

• Professional Especialitzat 

• Convidat/da 
 

Tenen les següents condicions: 
 

• Professor Col·laborador  
 

Tal i com reflecteix l’acord de l’Organització Laboral i Acadèmica (O.L.A.), aquesta 
tipologia docent constitueix una part important del personal docent de l’Institut del 
Teatre, però no forma part de la plantilla fixa, com a conseqüència de la variabilitat 
intrínseca de les assignatures que imparteix. Impartiran assignatures obligatòries 
d’itinerari i obligatòries d’especialitat (que constituiran majoria), tot i que, 
complementàriament poden impartir altres tipus de docència optativa, i amb caràcter 
excepcional algun escreix d’assignatura obligatòria i/o de formació bàsica que resti sense 
assignació possible a la plantilla fixa. En qualsevol cas, el conjunt d’assignatures de 
Formació Bàsica i/o Obligatòries haurà de ser inferior a les 4 hores lectives setmanals. 
 
Si no s’omple tota la dedicació lectiva es redueix la jornada laboral. En igualtat de 
condicions de perfil, s’apliquen criteris d’antiguitat amb altres Professors Col·laboradors. 

 

• Professional Especialitzat:  
 

 Només poden tenir assignada lectivitat en programes o cursos d’ensenyaments no 
reglats, programes formatius conveniats, o altres matèries derivades de l’oferta no 
reglada de l’Institut. 

 La contractació es farà en funció de les setmanes reals d’exercici de la docència. 
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CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT CONVIDAT 
 

QUADRE 6 

 

• Contracte de Serveis Professionals 
 

El POA corresponent al curs acadèmic 2018/2019 preveu que determinats supòsits de 
docència requereixen de figures de reconegut prestigi nacional o internacional, el perfil 
de les quals requereix d’una especificitat que la selecció ordinària i concorrent no pot 
proporcionar. 
 
En aquest sentit, les Direccions de l’ESAD, el CSD, el CPD i IT Dansa podran proposar 
que la cobertura dels anteriors supòsits es faci mitjançant professionals de reconegut 
prestigi. 
 
Independentment de la càrrega d’hores lectives a assignar, aquesta modalitat 
contractual es limitarà únicament als supòsits i restriccions detallats tot seguit: 
 

Casos corr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La lectivitat assignada sota aquesta modalitat de contractació haurà de contemplar les 
següents restriccions: 
 

- Tindrà caràcter puntual i esporàdic: això comporta la impossibilitat de reiterar 
curs rere curs aquesta mateixa assignació. 

- El titular del contracte no tindrà responsabilitats d’avaluació, ni de confecció o 
desenvolupament de plans d’estudis. 

- El titular del contracte no estarà subjecte a la normativa laboral ni retributiva 
de l’Institut 

- El total d’hores de lectivitat i tasques associades a assignar tindrà una limitació 
màxima de 200 hores. 

- El cost econòmic del contracte no depassarà en cap cas el vigent per al 
contracte menor. En qualsevol cas la limitació serà la del cost econòmic dels 

Casos correctes 

Matèries de Pràctiques, Tècniques i Tecnologies aplicades dels actuals 
plans d’estudis de les escoles: modalitats per a les què es selecciona el 
perfil d’un professional prestigiós i de renom. 

- Direcció i Coordinació de Màsters i Postgraus. Dins l’oferta de l’Institut, 
alguns d’aquests rols seran encomanats a personal de plantilla, però 
altres seran de caràcter extern 

- Lectivitat de determinats mòduls de Màsters i Postgraus 

- Convidats del Postgrau d’IT Dansa 

- Convidats de Repertori i pràctica escènica del Conservatori 
professional de Dansa 
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honoraris. 
 

Requisits dels professionals a contractar 
 

- Els professionals proposats hauran d’estar en condicions de facturar com a 
persona física o com a empresa. 

- Restaran subjectes al règim de compatibilitat de les administracions públiques:   
tot i que aquesta activitat que desenvoluparan amb l’IT és susceptible de 
considerar-se exempta, els professionals que treballin també per a una altra 
administració pública hauran de declarar aquesta que fan per compte de 
l’Institut, a la seva pròpia administració.  

 
Requisits de la sol·licitud 
 
La Direcció de l’escola o d’IT Dansa que sol·licitin aquesta mena de contractació, hauran 
d’acompanyar l’habitual petició (anàloga a les de POA) d’un Informe que haurà de 
contenir: 
 

a) Definició de l’encàrrec concret: quina docència, per a quins alumnes, de quin 
 centre i durant quin període, així com el total d’hores. 

 
b) Descripció dels mèrits i acreditacions professionals que han estat valorades 

per  seleccionar aquesta persona en concret. 
c) Proposta d’honoraris, que s’atindrà als criteris següents: 

 
Es contempla una forquilla de preus/hora en funció dels requeriments 
professionals, pedagògics i d’experiència internacional: 
 

• 70€/h: Experiència professional de prestigi 

• 80€/h: Experiència professional de prestigi i reconeixement pedagògic 

• 90€/h: Experiència professional de prestigi i reconeixement pedagògic 

internacionals 

 
Pressupost i disponibilitat de recursos 
 
Les escoles disposaran, dins del seu pressupost de gestió, d’una partida global per fer 
front a les despeses derivades de la contractació de professorat convidat. Aquestes 
despeses inclouran tant el concepte d’honoraris, com eventualment el de locomocions 
i/o allotjaments, que s’ajustaran als paràmetres establerts mitjançant normativa 
interna. 
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QUADRE 7 

 

• Col·laboració docent 
Prenem com a referència normativa l’art. 304 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la LCSP. En aquest sentit, s’utilitzarà la figura de la 
col·laboració docent per tal de donar cobertura a determinades prestacions de 
serveis docents o associats a la docència de forma puntual.  
 
Les casuístiques i supòsits descrits a l’anterior Quadre 6 podran vehicular-se també 
com a col·laboració docent, sempre i quan no depassin el límit de 34,5 hores 
lectives totals. 

 
Per a cada curs acadèmic i amb un mateix col·laborador, es podrà establir 
col·laboracions de fins a 34,5 hores amb el següent perfil: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En canvi, no serà adequat utilitzar la figura normativa de l’art. 304 del RDL 3/2011 per a 
altres conceptes: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteris complementaris 
 
- Durada de la col·laboració fins a 15 dies 
- No ha de generar alta d’usuari (correu electrònic, accés a la xarxa, targeta 

Casos incorrectes 

- Substitució derivada d’absències (baixa mèdica, permís, altres). 
Seria convenient utilitzar la fórmula de contracte laboral d’interinitat 
per substitució 

- Impartició assignatures obligatòries. Es tracta de col·laboracions de 
mesos o curs acadèmic. La fórmula adequada seria la cobertura amb 
professorat de l’Institut o amb contractació laboral externa. 

- Impartició assignatures optatives. Es tracta de col·laboracions de 
mesos o curs acadèmic. La fórmula adequada seria la cobertura amb 
professorat de l’Institut o amb contractació laboral externa. 

Casos correctes 

- Masterclass, conferències, ponències, seminaris o similars 

- Ajudanties de tallers, assignatures (vestuari, il·luminació, 
escenografia... ) 

- Suport a la docència (intèrprets, altres especialistes tècnics – com 
ara càmeres-, ... ) 

- Participació en actes institucionals (com ara l’acte d’inauguració de 
curs) 

- Itineraris formatius de Màsters i Postgraus 
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d’accés als espais, etc) 
- No ha d’avaluar alumnes acreditant la corresponent avaluació mitjançant la 
signatura d’actes. 

 
 
Honoraris 
 
Es contempla una forquilla de preus/hora en funció dels requeriments professionals, 
pedagògics i d’experiència internacional: 
 
• 70€/h: Experiència professional de prestigi 

• 80€/h: Experiència professional de prestigi i reconeixement pedagògic 

• 90€/h: Experiència professional de prestigi i reconeixement pedagògic 

internacionals 

 
L’abonament de la despesa serà amb càrrec al pressupost de les Escoles (capítol II). 
El seu tractament econòmic seguirà la pauta d’un preu/hora establert mitjançant la 
normativa aprovada per l’òrgan competent, aplicat a les hores efectivament 
presencials. 

 

 
 
 
 
 
 
 

QUADRE 8 

           Requisits de contractació Col·laboradors docents no residents 

Professionals no residents a l’Estat Espanyol 

 

• En el cas que el col·laborador no desitgi que li sigui retingut el tipus general de 
retenció del 24 % de l’IRPF per a no residents, haurà d’aportar: 

 

• Certificat de residència fiscal per evitar la doble imposició (té una vigència d’1 
any). No es vàlid aportar còpia de la declaració d’Hisenda. 

 

• S’ha de presentar per persones físiques no residents. 
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QUADRE 9 

 

Lectivitat no coberta amb la plantilla disponible   
 
Les Escoles concretaran mitjançant un llistat el conjunt d’assignatures pendents 
d’assignació de professorat per tal que des d’Administració i Coordinació Acadèmica es  
cerquin els mecanismes per donar cobertura a l’esmentada necessitat. 
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QUADRE 10 

 

Direcció i/o coordinació de Màsters i Postgraus. Professorat IT 
Descàrregues lectives 
 

CÀRRECS 
MÀSTERS 

 

Assignació jornada Honoraris 

Director 
(dissenya el Pla 
d’estudis, AQU) 

Descàrrega lectiva  

Segons taules retributives RRHH Hores dedicació real. (Taula OLA màster) 40 h 

Equivalència en hores Escoles Superiors 60 h 

Coordinador 
(implementa i fa 

seguiment/avaluació 
dels estudis ) 

Descàrrega lectiva  

Segons taules retributives RRHH Hores dedicació real. (Taula OLA màster) 60 h 

Equivalència en hores Escoles Superiors 90 h 

CÀRRECS 
POSTGRAUS 

  

Assignació jornada Honoraris 

Director 
(dissenya el Pla 

d’estudis, propi IT) 

Descàrrega lectiva  

Segons taules retributives RRHH Hores dedicació real. (Taula OLA màster) 
 20* h 

Equivalència en hores Escoles Superiors 
 30* h 

Coordinador 
(implementa i fa 

seguiment/avaluació 
dels estudis ) 

 

Descàrrega lectiva  
 

Segons taules retributives RRHH Hores dedicació real. (Taula OLA màster) 
 60  h 

Equivalència en hores Escoles Superiors 90 h 

 
* Es mantenen les hores aprovades al Decret 
 
 

La proposta de docents pels estudis de màsters i postgraus la realitzarà la responsable de 
Formació Continuada conjuntament amb el responsable del disseny del Projecte tenint 
present el perfil professional establert en el mateix projecte. 
 
Tant la direcció com la coordinació dels projectes de postgrau donaran prioritat al 
professorat de l’IT per impartir la tasca de disseny dels estudis, gestió i coordinació 
corresponent. En canvi, els equips docents que s’organitzaran per implementar d’aquests 
estudis seran preferentment coberts per docents i/o professionals externs a l’IT. 
 
Amb la proposta de perfils necessaris segons els plans d’estudis s’iniciaran les converses 
amb els Directors de cada Departament. El Departament, respectant el perfil del projecte 
d’estudis de postgrau/màster, haurà de fer una proposta d’adjudicació de professorat que 
se li sol·licita. En cas de desacord entre el Departament i el/la responsable de Formació 
continuada i Doctorat, arbitrarà la Coordinació Acadèmica. En la proposta d’adjudicació 
del professorat en el POA, la decisió última recau en el responsable de Formació 
continuada i Doctorat. 
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El responsable de Formació continuada i Doctorat, informarà a les Escoles i als 
Departaments de les càrregues i descàrregues relacionades amb la direcció i/o 
coordinació i docència d’IT Estudis de Postgrau. 
 

Descàrregues lectives: 
 
• La Coordinació de pràctiques de màster i/o postgrau suposarà una 

descàrrega de 60 hores lectives/taula màster/any per 20 alumnes. 
 

• Tribunal final de màster i/o postgrau. Ser membre d’un tribunal de màster 

i/o postgrau suposarà una descàrrega màxima de 4,5 hores lectives/taula 
màster/any per professor i tribunal. 

 

• Tutoria final de màster i/o postgrau Les tutories de final de màster 

suposaran una descàrrega de 7,5 hores lectives/taula màster/any per cada tutoria 
amb un màxim de 5 tutories/professor/any. 

 

• Direcció de tesis doctorals La descàrrega per direcció de tesis doctorals és de  

7,5 hores lectives/taula màster/any amb un màxim de 4 anys, però es limita el 
nombre a 4 tesis doctorals/any. Excepcionalment, i com a mesura transitòria, 
s’acceptarà dirigir més de 4 tesis doctorals. 
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EESA/CPD i ESTAE 
 
Per assignar les assignatures als professors adscrits a l’Escola cal tenir en compte: 
 

PROFESSORAT DE PLANTILLA 
 
 

QUADRE 1 

 
Normes generals  
 
Cal contemplar les reduccions, prèviament autoritzades, corresponents a: 
 

• Reducció lectiva per a majors de 55 anys (*) 

• Càrrecs acadèmics 

• Encàrrecs (*) 

• Reduccions derivades de la conciliació de la vida professional i familiar 

• Reduccions derivades de la representació sindical 
 
En els casos no contemplats pels anteriors supòsits, el corresponent 
Departament/Escola haurà d’haver elaborat un informe justificatiu de la reducció 
proposada, que haurà d’haver estat també prèviament autoritzada. 
 
Totes aquestes reduccions es computaran en hores lectives, que caldrà descomptar de la 
jornada completa (18 hores lectives setmanals –professorat del CPD-, 20 hores lectives 
setmanals -professorat de l’E.S.O.- , dins les 37,5 hores de jornada completa setmanal). 
 
En els casos de reduccions marcades amb (*) caldrà identificar i explicitar la tasca que 
s’assigna a aquesta part de la jornada mitjançant la corresponent fitxa o informe. 
A la fi del curs acadèmic caldrà lliurar a la Coordinació Acadèmica el corresponent 
informe o memòria sobre la tasca assignada i els seus resultats, indicadors o tangibles. 
 

Recomanacions i indicacions sobre l’assignació de lectivitat i jornada 
 

1. Amb caràcter general, els casos indicats com a “PENDENT”es limitaran a 
Convidats (que tenen una relació de serveis professionals o una col·laboració 
docent) i a professorat amb relació laboral que està pendent del corresponent 
procés de selecció. 

2. Les dates d’inici de la contractació s’hauran de circumscriure, en la mesura del 
possible, als dies 1 i 15 de mes, llevat òbviament de les causes imprevistes. 

3. En lliurar les peticions de contractació de professorat, l’Escola haurà revisat 
prèviament la idoneïtat del perfil del candidat en relació amb els processos de 
selecció que aquest tingui superats. El Servei de Gestió i Administració posarà a 
disposició la corresponent informació actualitzada.  
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4. Igualment, respecte de les peticions de contractació o de modificació de 
contracte, l’Escola haurà informat el / la docent de la seva lectivitat i del seu (nou) 
horari, amb una antelació mínima de 48 hores en relació amb la data d’efectes.  

5. Els substituts de personal que tingui assignats càrrecs o encàrrecs, amb una 
lectivitat inferior a un semestre, tindran unes dates de contracte vinculades al 
període concret de l’assignatura o assignatures a impartir. 

6. En les tipologies de Professor Col·laborador, i per assignacions de lectivitat 
intensiva, els contractes tindran una durada equivalent al  període concret de 
l’assignatura o assignatures a impartir. 

7. Les peticions de contractació/de modificació de jornada que es realitzin durant el 
curs tindran una antelació mínima de 15 dies naturals. Les derivades de causes 
sobrevingudes, en la mesura del possible, tindran una antelació d’una setmana. 
Quant a les col·laboracions docents, es tramitaran també amb una antelació 
mínima de 15 dies naturals.  

En general, cal reduir el màxim possible les modificacions contractuals derivades de 
renúncies a assignatures, càrrecs o encàrrecs, un cop començat el curs. 

 
 
 
 

QUADRE 2 

 
Personal funcionari i laboral fix  
 
Professors Titulars  
És imprescindible assignar la totalitat de la jornada lectiva (18-20 hores setmanals), 
comprenent eventualment les assignacions de descàrrega lectiva indicades al quadre 
anterior.   Si en algun cas no s’arriba a omplir tota la dedicació lectiva d’un professor/a 
no es modificarà la seva jornada laboral, ni es contractarà cap altre professor/a per 
cobrir aquestes hores. 

 
 

QUADRE 3 

 
Personal interí Substitut 
 
Aquesta modalitat contractual està reservada al personal docent que tindrà assignada 
la substitució de la lectivitat de professors titulars als quals ha estat practicada una 
descàrrega horària d’entre les previstes al Quadre 1.  També es recorrerà a aquesta 
modalitat contractual per a la substitució de lectivitat en casos de baixa mèdica o de 
permisos sense sou. 
La substitució obliga a mantenir les hores contractades fins a l’alta del professor titular, 
en cas de baixa mèdica, o fins a la reincorporació, en el cas dels permisos sense sou, o 
fins a la recuperació de la totalitat de la jornada lectiva, en els professors que deixin de 
tenir alguna de les reduccions indicades al Quadre 1. 
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Aquesta vinculació tindrà la vigència d’un curs acadèmic. Per tant, si el titular continua 
de baixa, permís o en exercici de càrrec o encàrrec al començament del proper curs 
acadèmic, s’hauran de tornar a assignar a un substitut les hores esmentades però no 
necessàriament la mateixa lectivitat (assignatures o crèdits concrets), ni el mateix 
substitut. 
 
 

QUADRE 4 

 
Personal interí fins a provisió 
 
A l’hora d’assignar la lectivitat, tenen prioritat davant del personal Fora Plantilla (obra o 
servei). En igualtat de condicions de perfil, també s’apliquen criteris d’antiguitat amb 
altres empleats interins fins a provisió. 
 
La seva relació contractual i règim retributiu es correspondran amb la jornada 
assignada, ja sigui reduïda o completa. 
 

La tipologia docent del personal interí fins a provisió serà la prevista a l’O.L.A.: 
 

Professor Titular 
Impartiran assignatures obligatòries (que constituiran el 50% o més de la lectivitat), tot 
i que, complementàriament poden impartir altres tipologies d’assignatures (optatives a 
l’E.SO., o assignatures programades per l’escola dins la bossa d’hores de la seva 
disposició). 
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PROFESSORAT FORA DE PLANTILLA 
 
 
CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT CONVIDAT 
 
 
QUADRE 6 

 

• Contracte de Serveis Professionals 
 

QUADRE 5 

 
Tipologies:  

• Professor Col·laborador  

• Professional Especialitzat 

• Convidat/da 
 

Tenen les següents condicions: 
 

• Professor Col·laborador  
 

Tal i com reflecteix l’acord de l’Organització Laboral i Acadèmica (O.L.A.), aquesta 
tipologia docent constitueix una part important del personal docent de l’Institut del 
Teatre, però no forma part de la plantilla fixa, com a conseqüència de la variabilitat 
intrínseca de les assignatures que imparteix. Impartiran assignatures optatives a l’E.SO., 
assignatures programades per l’escola dins la bossa d’hores de la seva disposició, o 
assignatures de programació puntual (per exemple, “Treball de nois”, “Pas a dos” de 
Clàssic). Amb caràcter excepcional se’ls podrà assignar algun escreix d’assignatura 
obligatòria que resti sense assignació possible a la plantilla fixa. En qualsevol cas, el 
conjunt d’assignatures obligatòries haurà de ser inferior a les 6 hores lectives 
setmanals  (7 hores a l’E.S.O.). 
La titulació superior és obligatòria en tots els casos. Si no s’omple tota la dedicació lectiva 
es redueix la jornada laboral. I en igualtat de condicions de perfil, s’apliquen criteris 
d’antiguitat amb altres Professors Col·laboradors. 
 

• Professional Especialitzat:  
 

 Només poden tenir assignada lectivitat en programes d’ensenyaments no reglats, 
programes formatius conveniats, o altres matèries derivades de l’oferta no reglada 
de l’Institut. 

 La contractació es farà en funció de les setmanes reals d’exercici de la docència 
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El POA corresponent al curs acadèmic 2017/2018 preveu que determinats supòsits de 
docència requereixen de figures de reconegut prestigi nacional o internacional, el perfil 
de les quals requereix d’una especificitat que la selecció ordinària i concorrent no pot 
proporcionar. 
 
En aquest sentit, les Direccions de l’ESAD, el CSD, el CPD i IT Dansa podran proposar 
que la cobertura dels anteriors supòsits es faci mitjançant professionals. 
 
Independentment de la càrrega d’hores lectives a assignar, aquesta modalitat 
contractual es limitarà únicament als supòsits i restriccions detallats tot seguit: 
 
 
Ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lectivitat assignada sota aquesta modalitat de contractació haurà de contemplar les 
següents restriccions: 
 

- Tindrà caràcter puntual i esporàdic: això comporta la impossibilitat de reiterar 
curs rere curs aquesta mateixa assignació. 

- El titular del contracte no tindrà responsabilitats d’avaluació, ni de confecció o 
desenvolupament de plans d’estudis. 

- El titular del contracte no estarà subjecte a la normativa laboral ni retributiva 
de l’Institut. 

- El total d’hores de lectivitat i tasques associades a assignar tindrà una limitació 
màxima de 200 hores. 

- El cost econòmic del contracte no depassarà en cap cas el vigent per al 
contracte menor. En qualsevol cas la limitació serà la del cost econòmic dels 
honoraris. 

 
Requisits dels professionals a contractar 
 

- Els professionals proposats hauran d’estar en condicions de facturar com a 
persona física o com a empresa. 

- Restaran subjectes al règim de compatibilitat de les administracions públiques: 
tot i que aquesta activitat que desenvoluparan amb l’IT és susceptible de 
considerar-se exempta, els professionals que treballin també per a una altra 
administració pública hauran de declarar aquesta que fan per compte de 

Casos correctes 

- Matèries de Pràctiques, Tècniques i Tecnologies aplicades dels actuals plans 
d’estudis de les escoles: modalitats per a les què es selecciona el perfil d’un 
professional prestigiós i de renom. 

- Direcció i Coordinació de Màsters i Postgraus. Dins l’oferta de l’Institut, 
alguns d’aquests rols seran encomanats a personal de plantilla, però altres 
seran de caràcter extern 

- Lectivitat de determinats mòduls de Màsters i Postgraus 

- Convidats del Postgrau d’IT Dansa 

- Convidats de Repertori i pràctica escènica del Conservatori professional de 
Dansa 
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l’Institut a la seva pròpia administració.  
 
Requisits de la sol·licitud 
 
La Direcció de l’escola o d’IT Dansa que sol·licitin aquesta mena de contractació, hauran 
d’acompanyar l’habitual petició (anàloga a les de POA) d’un Informe que haurà de 
contenir: 
 

a) Definició de l’encàrrec concret: quina docència, per a quins alumnes, de quin 
 centre i durant quin període, així com el total d’hores. 

 
b) Descripció dels mèrits i acreditacions professionals que han estat valorades 

per  seleccionar aquesta persona en concret. 
c) Proposta d’honoraris, que s’atindrà als criteris següents: 

 
Es contempla una forquilla de preus/hora en funció dels requeriments 
professionals, pedagògics i d’experiència internacional: 
 
• 70€/h: Experiència professional de prestigi 

• 80€/h: Experiència professional de prestigi i reconeixement pedagògic 

• 90€/h: Experiència professional de prestigi i reconeixement pedagògic 

internacionals 

 
Pressupost i disponibilitat de recursos 
 
Les escoles disposaran, dins del seu pressupost de gestió, d’una partida global per fer 
front a les despeses derivades de la contractació de professorat convidat. Aquestes 
despeses inclouran tant el concepte d’honoraris, com eventualment el de locomocions 
i/o allotjaments, que s’ajustaran als paràmetres establerts mitjançant normativa 
interna. 
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QUADRE 7 

 

• Col·laboració docent 
 

Prenem com a referència normativa l’art. 304 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la LCSP. En aquest sentit, s’utilitzarà la figura de la 
col·laboració docent per tal de donar cobertura a determinades prestacions de 
serveis docents o associats a la docència de forma puntual. 
 
Les casuístiques i supòsits descrits a l’anterior Quadre 6 podran vehicular-se també 
com a col·laboració docent, sempre i quan no depassin el límit de 34,5 hores 
lectives totals. 
 
Per a cada curs acadèmic i amb un mateix col·laborador, es podrà establir 
col·laboracions de fins a 34,5 hores amb el següent perfil: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

En canvi, no serà adequat utilitzar la figura normativa de l’art. 304 del RDL 3/2011 
per a altres conceptes: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Criteris complementaris 
 
- Durada de la col·laboració fins a 15 dies 
- No ha de generar alta d’usuari (correu electrònic, accés a la xarxa, targeta 
d’accés als espais, etc) 
- No ha d’avaluar alumnes acreditant la corresponent avaluació mitjançant la 

Casos correctes 
- Màsterclass, conferències, ponències, seminaris o similars 

- Ajudanties de tallers, assignatures (vestuari, il·luminació, escenografia... ) 

- Suport a la docència (intèrprets, altres especialistes tècnics – com ara 
càmeres-, ... ) 

- Participació en actes institucionals (com ara l’acte d’inauguració de curs) 

- Itineraris formatius de Màsters i Postgraus 

 CasCasos incorrectes 

- Substitució derivada d’absències (baixa mèdica, permís, altres). Seria 
convenient utilitzar la fórmula de contracte laboral d’interinitat per 
substitució 

- Impartició assignatures obligatòries o part d’obligatòries. Es tracta de 
col·laboracions de mesos o curs acadèmic. La fórmula adequada seria la 
cobertura amb professorat de l’Institut o amb contractació laboral 
externa. 

- Impartició assignatures optatives. Es tracta de col·laboracions de mesos o 
curs acadèmic. La fórmula adequada seria la cobertura amb professorat de 
l’Institut o amb contractació laboral externa. 
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signatura d’actes. 
 
Honoraris 
 
Es contempla una forquilla de preus/hora en funció dels requeriments professionals, 
pedagògics i d’experiència internacional: 
 
• 70€/h: Experiència professional de prestigi 

• 80€/h: Experiència professional de prestigi i reconeixement pedagògic 

• 90€/h: Experiència professional de prestigi i reconeixement pedagògic 

internacionals 

 
L’abonament de la despesa serà amb càrrec al pressupost de les Escoles (capítol II). 
El seu tractament econòmic seguirà la pauta d’un preu/hora establert mitjançant la 
normativa aprovada per l’òrgan competent, aplicat a les hores efectivament 
presencials. 
 
L’abonament de la despesa serà amb càrrec al pressupost de les Escoles (capítol II). 
El seu tractament econòmic seguirà la pauta d’un preu/hora establert mitjançant la 
normativa aprovada per l’òrgan competent, aplicat a les hores efectivament 
presencials. 

 

 

 

QUADRE 8 

           Requisits de contractació  - Col·laboradors docents no residents 

Professionals no residents a l’Estat Espanyol 

 

• En el cas que el col·laborador no desitgi que li sigui retingut el tipus general de 
retenció del 24 % de l’IRPF per a no residents, haurà d’aportar: 

 

• Certificat de residència fiscal per evitar la doble imposició (té una vigència d’1 
any). No es vàlid aportar còpia de la declaració d’Hisenda. 

 

• S’ha de presentar per persones físiques no residents. 
 

QUADRE 9 

             
Lectivitat no coberta amb la plantilla disponible   
 
Les Escoles concretaran mitjançant un llistat el conjunt d’assignatures pendents 
d’assignació de professorat per tal que des d’Administració i Coordinació Acadèmica es 
cerquin els mecanismes per donar cobertura a l’esmentada necessitat. 



 
 

41 de 61 
 

 
 
 
 

Personal de Suport a la Docència 
 

INSTRUMENTISTES 
 
Per assignar les hores d’acompanyament al personal instrumentista cal tenir en 
compte: 

 
 

QUADRE 1 

 
Normes generals  
 
Cal contemplar les reduccions, prèviament autoritzades, corresponents a: 
 

• Càrrecs acadèmics  

• Encàrrecs (*) 

• Reduccions derivades de la conciliació de la vida professional i familiar 

• Reduccions derivades de la representació sindical 
 
En els casos no contemplats pels anteriors supòsits, la Coordinació Acadèmica d’haver 
elaborat un informe justificatiu de la reducció proposada, que haurà d’haver estat 
també prèviament autoritzada. 
 
Totes aquestes reduccions es computaran en hores de suport a la docència, que caldrà 
descomptar de la jornada completa (20 hores d’acompanyament setmanals, dins les 
37,5 hores de jornada completa setmanal). 
 
En el cas de la reducció marcada amb (*), caldrà identificar i explicitar la tasca que 
s’assigna a aquesta part de la jornada mitjançant la corresponent fitxa o informe. 
A la fi del curs acadèmic caldrà lliurar a la Coordinació Acadèmica el corresponent 
informe o memòria sobre la tasca assignada i els seus resultats, indicadors o tangibles. 

 

 
QUADRE 2 

 
Personal Funcionari i laboral fix  
 
És imprescindible assignar la totalitat de la jornada d’acompanyament (20 hores 
setmanals), comprenent eventualment les assignacions de descàrrega indicades al 
quadre anterior.  Si en algun cas no s’arriba a omplir tota la dedicació d’un/a 

 



 

    
 

 

 
 

 

 42

instrumentista no es modificarà la seva jornada laboral, ni es contractarà cap altre 
instrumentista per cobrir aquestes hores. 
 

 

 
 

QUADRE 4 

 
Personal interí fins a provisió 
 
A l’hora d’assignar l’acompanyament, també s’apliquen criteris d’antiguitat amb altres 
interins fins a provisió. 
 
La seva relació contractual i règim retributiu es correspondran amb la jornada 
assignada, ja sigui reduïda o completa. 
 

 
 
 

QUADRE 3 

 
Personal interí Substitut 
 
Aquesta modalitat contractual està reservada al personal que tindrà assignada la 
substitució de les hores d’acompanyament d’instrumentistes als quals ha estat 
practicada una descàrrega horària d’entre les previstes al Quadre 1.  També es 
recorrerà a aquesta modalitat contractual per a la substitució de suport a la docència 
en casos de baixa mèdica o de permisos sense sou. 
La substitució obliga a mantenir les hores contractades fins a l’alta del titular, en cas de 
baixa mèdica, o fins a la reincorporació, en el cas dels permisos sense sou, o fins a la 
recuperació de la totalitat de la jornada lectiva, en els instrumentistes que deixin de 
tenir alguna de les reduccions indicades al Quadre 1. 
Aquesta vinculació tindrà la vigència d’un curs acadèmic. Per tant, si el titular continua 
de baixa, permís o en exercici de càrrec o encàrrec al començament del proper curs 
acadèmic, s’hauran de tornar a assignar a un substitut les hores esmentades però no 
necessàriament les mateixes hores d’acompanyament concretes, ni el mateix substitut. 
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INTÈRPRETS / ALTRES PROFESSIONALS ESPECIALITZATS 
 

 

Per assignar les hores d’interpretació / suport a la docència al personal cal tenir en 
compte: 
 

QUADRE 7 

 
Normes generals  
 
S’assignaran fins a un màxim de 15 hores setmanals d’interpretació o de suport a la 
docència, dins les 27 hores de jornada completa setmanal. 
 
La seva relació contractual i règim retributiu es correspondran amb la jornada 
assignada, ja sigui reduïda o completa. 
 
Segons estableix l’O.L.A., la rotació dels intèrprets és un factor important per tal 
d’enriquir els alumnes i apropar-los a la realitat de la professió, per la qual cosa la seva 
relació amb l’Institut serà mitjançant contracte d’obra i servei, subjecte a les limitacions 
previstes per la llei, i prioritzant l’esmentada rotació per a cada curs acadèmic. 
 
 

QUADRE 5 

 
Direccions musicals 
Les hores de lectivitat en l’activitat de Direcció musical seran assignades a personal 
instrumentista que reuneixi els requisits següents: 

- Ser personal fix  
- Haver superat el corresponent procés de provisió intern 

 
El seu règim retributiu serà, per a les específiques hores de Direcció Musical, mitjançant 
un tractament especial del complement específic. 
L’assignació d’hores de Direcció Musical serà per curs acadèmic. 

QUADRE 6 

 

Acompanyament no cobert amb la plantilla disponible   
 
La Coordinació d’Instrumentistes indicarà mitjançant un llistat el conjunt d’hores 
d’acompanyament pendents d’assignació d’instrumentista, per tal que des de Gerència 
i Coordinació Acadèmica es cerquin els mecanismes per donar cobertura a l’esmentada 
necessitat. 
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ALTRES SERVEIS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA 
 

QUADRE 8 
 

1. Criteris i directrius per al servei d’atenció al gimnàs 
 

Les hores d’atenció al gimnàs (EN009) impartides per un docent es tabularan segons la 
taula específica que es detalla: 
 

Hores lectives Hores d’activitats acadèmiques TOTAL JORNADA 
RETRIB./setm 

4,5 hores/setmana 
(157,5 hores/any) 

4,25 hores/setmana 
(148,75 hores/any) 

9 
 

 

2. Criteris i directrius per al servei de fisioteràpia (atenció al gimnàs) 
 

Les hores d’atenció al gimnàs impartides als dos centres -BCN (S0003) i TRS (S0004)- per 
un professional extern de suport a la docència (APE) es tabularan segons la taula 
específica que es detalla: 
 

Hores lectives BCN 
S0003 

Hores d’activitats acadèmiques TOTAL JORNADA 
RETRIB./setm 

14 hores/setmana 
(490 hores/any) 

9,33 hores/setmana 
(326,55 hores/any) 

23  

 

Hores lectives TRS 
S0004 

Hores d’activitats acadèmiques TOTAL JORNADA 
RETRIB./setm 

2 hores/setmana 
(70 hores/any) 

1,33 hores/setmana 
(46,55 hores/any) 

3 

 
3. Criteris i directrius per al servei de sastreria 

 

Hores lectives BCN 
S0005 

Hores d’activitats acadèmiques TOTAL JORNADA 
RETRIB./setm 

1,5 hores/setmana 
(52,5 hores/any) 

1,00 hores/setmana 
(35 hores/any) 

2,5 

 

Hores lectives TRS 
S0006 

Hores d’activitats acadèmiques TOTAL JORNADA 
RETRIB./setm 

7,20 hores/setmana 
(252 hores/any) 

4,80 hores/setmana 
(168 hores/any) 

12 
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CRITERIS ACADÈMICS RELATIUS A L’OFERTA DE PLACES, 
RÀTIOS D’ALUMNAT, ESPECIFICITATS DELS PLANS 

D’ESTUDIS I ÚS DELS ESPAIS 
 

ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC (ESAD) 
 
Proposta d’oferta de places als primers cursos de ESAD 
 
 

ESAD 
Especialitats Alumnes * 

Interpretació: 
Text 
Musical 
Físic / Visual 

 
12/15 
7/10 

12/14 

Total Interpretació 36  

Total Direcció i Dramatúrgia 12 

Total Escenografia  12 

 

Total places a primer curs 

 

 

60 * 

 

 

NOTA: Cal tenir en compte que aquest curs acadèmic es continua el procés de 
regularització de grups a l’especialitat d’Interpretació (Un grup menys a 2n curs) 

 
*En funció dels possibles repetidors i en casos excepcionals i justificats es podrà arribar a: 
 

ESAD 
Especialitats Alumnes 

Direcció i Dramatúrgia 14 

Escenografia  14 

 

Total places a primer curs 

 

 

64 

 

 
 

Ràtios del Reial Decret – Ràtios IT 
 

Assignatures Ràtios Reial Decret Acords IT 

Pràctiques 12 12 

Teoricopràctiques 24 24 

Tècniques 24 15 

Instrumentals - individuals 1 1 
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Ràtios Especials 
 

RÀTIOS ESPECIALS ESAD 

ITINERARI 
CODI 

ACTIVITAT 
NOM ASSIGNATURA curs Ràtio alumnes 

H/set. 
professo

rs 
SETMANES grups TOTALS/ANY 

TEXT 

531014A 

Projecte 3 text 

3r 

mín 6 8/12 màx. 
En funció de 

matriculacions 
(repetidors) pot variar 

nombre de grups 4,00 30 4,00 360,00 

MUSICAL 531010A Pràctica de Musical 1 3r mín 4/12 màx 4,00 30 1,00 120,00 

FISIC 551032A Pràctica Físic 1  3r mín 4/12 màx 5,00 30 1,00 150,00 

VISUAL 551035A Pràctica Visual 1 3r mín 4/12 màx 5,00 30 1,00 150,00 

TEXT 541015A Pràctica Text 2 4t mín 6 8/12 màx 6,00 30 1,00 180,00 

TEXT 541016A Pràctica Text 3 4t mín 6 8/12 màx 3,00 30 3,00 270,00 

MUSICAL 541008A Pràctica Musical 2 4t mín 4/12 màx 6,00 30 1,00 180,00 

MUSICAL 541009A Pràctica Musical 3 4t mín 4/12 màx 3,00 30 1,00 90,00 

FISIC 541010A Pràctica Físic 2 4t mín 4/12 màx 6,00 30 1,00 180,00 

FISIC 541011A Pràctica Físic 3 4t mín 4/12 màx 3,00 30 90,00 8100,00 

VISUAL 541013A Pràctica Visual 2        4t mín 4/12 màx 6,00 30 1,00 180,00 

VISUAL 541014A Pràctica Visual 3 4t mín 4/12 màx 3,00 30 1,00 90,00 

D/D 523004A Direcció d'actors 2 2n 12 amb 2 prof. 3,00 30 2,00 180,00 

D/D 553004A Direcció d'actors 3 3r 12 amb 2 prof. 3,00 30 2,00 180,00 

D/D 533003 Pràctica d’escenificació 3 3r 6 màx. 4,00 30 1,00 120,00 

D/D 553008 Pràctica d’escenificació 4 4t 6 màx. 6,00 30 1,00 180,00 

ESC 533007A Espai escènic 2n mín 6 /8 màx 3,00 30 1,00 90,00 

ESC 
532010A 

Pràctiques d'espai escènic 1 
3r mín 2/4 màx 1,00 30 2,00 60,00 

ESC 
532011A 

Pràctiques de personatge 1 
3r mín 2/4 màx 1,00 30 2,00 60,00 

ESC 
532012A 

Pràctiques d'il·luminació 1 
3r mín 2/4 màx 1,00 30 2,00 60,00 

ESC 
542006A 

Pràctiques d'espai escènic 2 
4t mín 1/4 màx  1,00 30 4,00 120,00 

ESC 
542007A 

Pràctiques de personatge 2 
4t mín 1/4 màx  1,00 30 4,00 120,00 

ESC 
542008A 

Pràctiques d'il·luminació 2 
4t mín 1/4 màx 1,00 30 4,00 120,00 

ESC 532009A Projecte escenogràfic 3 3r mín 2/4 màx 4,00 30 2,00 240,00 

ESC 542005A Projecte escenogràfic 4 4t mín 2/4 màx 4,00 30 4,00 480,00 

FISIC/ 
VISUAL 551030A 

Tècniques d'interpretació 
físic/visual 3 amb pràctica 3r 

Quan la ràtio 
sigui igual o 

superior als 12 
alumnes, es 

podrà sol·licitar 
un desdoblament 
del grup  i, en el 
cas de ser d'11 

alumnes, un 
reforç pedagògic 
de 40 hores/any 

2,6667 30 1,00 80,00 

FISIC 551031A 
Tècniques d'interpretació físic 
3 amb pràctica 3r 2,6667 30 1,00 80,00 

FISIC 551032A Pràctica de físic 1 3r 5 30 1,00 150,00 

FISIC 541010A/B Pràctica de físic 2 4t 3,8333 30 1,00 115,00 

FISIC 541011A Pràctica de físic 3 4t 3 30 1,00 90,00 
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TRACTAMENT DE LES INSTRUMENTALS INDIVIDUALS  
Les hores/any varien en funció del nombre d’alumnes matriculats 

ITINERARI 
CODI 

ACTIVITAT 
NOM 

ACTIVITAT curs H/ALUMNE/setm 
H.profess. 
Base dec. SETMANES 

Hores 
per 

alumne 

Promig 
alumnes 

Promig 
TOTALS/ 

ANY 

MUSICAL 521015B 
Cant 3 per a 
musical 2n 45 minuts 0,75 15 11,25 12 135,00 

MUSICAL 521016B 
Cant 2 per a 
musical 2n 45 minuts 0,75 15 11,25 12 135,00 

MUSICAL 531020B 

Música i cant 
2 (Cant 
individual) 3r 45 minuts 0,75 30 22,50 6 135,00 

MUSICAL 541008D 
Cant 5 per 
musical 4t 30 minuts 0,50 30 15,00 9 135,00 

TEXT 541015C Veu per text 4t 30 minuts 0,50 30 15,00 25 375,00 

 
 
Ràtios per Especialitats: Itineraris i Optativitat 
 
a. Itineraris 
A l’Especialitat d’Interpretació, els itineraris vénen donats ja des de les proves d’accés, 
excepte l’itinerari de Visual. Aquest itinerari s’oferirà a partir de segon en el cas que hi 
hagi 4 o més alumnes interessats. Un cop obert l’itinerari cal garantir la seva 
continuïtat. 
 
En el cas de Direcció i Dramatúrgia, els itineraris comencen a tercer curs. Els dos 
itineraris s’oferiran en tots els casos, donat que les assignatures obligatòries d’un 
itinerari són optatives de l’altre itinerari. 

 
b.Optativitat  
Les Escoles realitzaran enquestes entre l’alumnat potencial per determinar l’oferta 
d’assignatures optatives i assegurar-ne així la seva viabilitat.  
 
En les tres Especialitats : 
 

Especialitats Mínim alumnes / assignatura 

Interpretació 6 

Direcció i Dramatúrgia 4 

Escenografia 4 

 
No es poden programar optatives que no es prevegi el mínim de matriculació establert 
en aquesta taula. Excepcionalment, es podrà demanar la seva programació. Caldrà, en 
aquest cas justificar-ho degudament i comunicar-ho a la Direcció General i a la 
Coordinació Acadèmica, que decidiran conjuntament la conveniència d’oferir-les. 
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Equips Docents 
 
L’Escola planificarà els Equips Docents en base als següents ítems: 
 

• Projecte pedagògic degudament justificat: amb els objectius marcats en un 
termini de temps determinat, amb data d’inici i final, i dintre del mateix curs 
acadèmic. 

• Àmbit: Principalment es proposaran per a assignatures pràctiques. És a dir 
aquelles que tenen com a objectiu la integració de sabers i habilitats.  

• Pressupostari: En funció de la bossa d’hores pautades per la Direcció General de 
l’Institut del Teatre. 

 
 

Direccions Musicals 
 
Les propostes d’assignació de professorat a les direccions musicals d’assignatures 
pràctiques es faran segons el següent procediment: 
 

1. L’escola defineix els perfils i les necessitats per al curs corresponent dins els 
terminis establers en el calendari POA i els fa arribar a la Coordinació 
d’Instrumentistes conjuntament amb una primera proposta d’assignació de 
Direccions Musicals a Pràctiques, que s’acordarà, a continuació, amb la 
Coordinació d’Instrumentistes. Cal que els nom proposats estiguin a la bossa de 
directors musicals i se segueixin criteris d’idoneïtat i d’alternança. 

2. En cas de desacord, l’escola argumentarà la definició del perfil a la Coordinació 
d’Instrumentistes, i decidirà l’assignació dels Directors Musicals seguint una 
pauta vinculada a paràmetres pedagògics, acadèmics i organitzatius 

 

Instrumentistes 
 
Les direccions de les escoles faran arribar a la Coordinació d’Instrumentistes el perfil i 
les necessitats d’instrumentistes, amb detall d’horari i agenda, d’acord amb la previsió 
del calendari POA. A continuació, i segons el calendari de treball POA establert, es 
consensuarà l’assignació d’instrumentistes entre les direccions de les escoles i la 
Coordinació d’instrumentistes, i si escau la Coordinació Acadèmica, en el ben entès 
que ha de prevaldre sempre la necessitat del perfil demanat per l’escola. 
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Coordinació de tutors ESAD: 
 

Assignatures Hores d’augment que suposa 
desdoblaments 

Coordinació Tutors ESAD 45h 

 
Treball final 
 

• Coordinador de treball final per especialitat: Serà un encàrrec de l’Escola, amb 
una descàrrega de lectivitat en funció de l’especialitat: 

o Per Interpretació:  90 hores/any (3 h/setm) 
o Per Direcció/Dramatúrgia i Escenografia:  45 hores/any (1,5 h/setm) 

• Tutor de treball final de carrera:  
o Es proposa una descàrrega lectiva única per a cada tutoria de treball de 

final de carrera de 0.33 h/setmana, 10 h/any, amb un màxim de 4 
tutoritzacions per professor/a. 

o Degut a que no es poden preveure les tutories que realitzarà cada 
professor, aquesta descàrrega es descomptarà al curs vinent d’haver-les 
realitzat. Els coordinadors dels treballs hauran d’informar al més aviat 
possible de les tutories de TFC realitzades, per poder incorporar les 
dades al POA corresponent. 

 
 

Criteris a compartir per les dues Escoles Superiors 
 

• Horaris i espais de les dues Escoles Superiors 
 
Horaris CSD: Horari integrat de 8.30 a 15 hores 
 
Horaris ESAD: de 8.30 a 21 hores 
L’itinerari d’Interpretació té la possibilitat d’horari partit. 
Els itineraris de Direcció/Dramatúrgia i Escenografia seran en horari integrat (de 8.30 a 
15 hores). 
 
Espais: L’assignació d’aules de les escoles es realitzarà segons la distribució dels espais 
detallada a l’Annex 1, respectant els horaris i prioritats que s’hi estableixen. 
 
 

• Protocol Escola - Departaments 
 
Un cop l’Escola hagi aprovat el Programa d’Estudis, el farà arribar als Departaments 
per tal de què facin la proposta d’adjudicació del professorat, d’acord amb les 
indicacions del perfil docent que l’Escola hagi establert. 
A continuació, i segons el calendari de treball POA establert, es consensuarà 
l’assignació del professorat entre l’Escola i els Departaments, i si escau amb la 
Coordinació Acadèmica, en el ben entès que ha de prevaldre sempre la necessitat del 
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perfil demanat per l’escola. Aquesta aprovarà, finalment, la proposta treballada i 
consensuada. 
 
En relació a les assignatures interdepartamentals o a les assignades a l’Escola, serà 
aquesta la que farà una proposta d’assignació del professorat que comunicarà 
oportunament als Departaments i a Coordinació Acadèmica. 
 

• Tipologia d’assignatures 
 

 

Formació Bàsica FB 
Obligatòria OB 
Obligatòria d’Itinerari OI 
Optativa OP 
Treball final  TF 

 
 

• Optatives – Tipologia professorat 
 
Les assignatures optatives s’adjudicaran, preferentment, al professorat interí, 
col·laborador o especialista extern. En casos excepcionals, i mitjançant un informe i 
sol·licitud justificada de l’Escola, es podrà adjudicar a professorat fix, prèvia consulta a 
la Direcció General i a la Coordinació Acadèmica. En cas d’assignació d’optatives a 
professorat fix, aquestes no podran superar el límit de 90 hores. 
 
Cal remarcar que les Escoles, segons el calendari de treball POA establert, realitzaran 
enquestes entre l’alumnat potencial de cursar assigantures optatives per determinar 
l’oferta d’aquestes i assegurar-ne així la seva viabilitat.  
 

• Lectivitat singular 
 
La Coordinació Acadèmica informarà a les escoles i als departaments de la càrrega 
lectiva del professorat al qual s’assignin direccions de tesis doctorals i/o treballs de fi 
de màster, així com de la seva lectivitat prevista en cursos de postgrau i màster. 
 
 

• Encàrrecs docents 
Es contemplen 2 tipus d’encàrrecs amb descompte lectiu: 
 

o Els proposats per la Coordinació Acadèmica i la Direcció General:  
Associats al Pla Estratègic de l’IT o relacionats amb necessitats 
institucionals o acadèmiques generals. 

o Els proposats per les escoles o els departaments 
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Descàrrega estàndard de 45 hores anuals (1,5 h/setmana) Descàrrega excepcional de 
90 hores anuals (3 h./setmana) 

 
Els encàrrecs docents es poden sol·licitar a la Direcció General i/o Gerència. Sempre 
caldrà comunicar a Coordinació  Acadèmica aquesta sol·licitud. 
 
Una vegada aprovats, caldrà presentar la fitxa corresponent a Coordinació Acadèmica 
per tal que la pugui incloure a la proposta de POA. També faran el seguiment de la 
tasca encomanada fins a la seva consecució o fins al final del curs acadèmic pel qual 
s’ha aprovat, incloent-lo també a la fitxa corresponent. 
 
 
 

 

CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA (CSD) 
 

Proposta d’oferta de places als primers cursos de CSD 
 

CSD 

Especialitats Alumnes 

Pedagogia  12 

Coreografia i Interpretació 12 

 
Total places a primer curs 

 

 
24 

 

 
Els repetidors es comptaran a part de les 12 places. 
 

Ràtios per Especialitats, Itineraris i Optativitat 
 
a. Especialitats 
 

o Per obrir una Especialitat a 1r curs: mínim 6 alumnes 
 

a. Itineraris 
 

o Per obrir un Itinerari a 3r curs: mínim 30% dels alumnes reals de l’especialitat i 
curs (mínim de 4 alumnes per itinerari).  

 
Si no s’arriba al mínim, i per raons d’interès pedagògic, es comunicarà a la Direcció 
General, Gerència i a Coordinació Acadèmica per estudiar conjuntament la possibilitat 
d’oferir-los. 
 
b. Optativitat 
Les Escoles arbitraran amb els mitjans necessaris l’oferta d’assignatures optatives, en 
base al coneixement d’una demanda real i al compliment de la normativa. 
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En les dues Especialitats : 
 

Especialitats Mínim alumnes / assignatura 

Pedagogia 4 

Coreografia i Interpretació 4 

 
En el cas de no arribar als 4 alumnes matriculats i per raons d’interès pedagògic es 
comunicarà a la Direcció General, i a la Coordinació Acadèmica per estudiar 
conjuntament la conveniència d’oferir-les. 
 
 

Ràtios : Reial Decret CSD 
 

Assignatures Ràtios Reial Decret 

Totes les assignatures 25 alumnes x grup 

 
 

Ràtios : Acords IT 
 

Assignatures Acords IT 

Pràctiques 12 

Teoricopràctiques 24 

Tècniques 18 

 
 

Ràtios especials 
 

Ràtios Tallers 

Assignatures Alumnes per grup (màxim de 2 grups) 

410014 Taller I (1r curs) 8/12 

420026 Taller de creació coreogràfica I 
d’interpretació (2n curs) 

6 

430012 Taller d’escenificació 
coreogràfica (3r curs) 

4/6 

 
 

Instrumentistes 
 
Les direccions de les escoles faran arribar a la Coordinació d’Instrumentistes el perfil i 
les necessitats d’instrumentistes, amb detall d’horari i agenda, d’acord amb la previsió 
del calendari POA. A continuació, i segons el calendari de treball POA establert, es 
consensuarà l’assignació d’instrumentistes entre les direccions de les escoles i la 
Coordinació d’instrumentistes, i si escau la Coordinació Acadèmica, en el ben entès 
que ha de prevaldre sempre la necessitat del perfil demanat per l’escola. 
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Pràctiques externes:  
 

• 1 tutor Pràctiques externes per a cada especialitat,  
 
 

Assignatures Hores d’augment que suposa 
desdoblaments 

Pràctiques Externes  45 

 
 

Treball final i Pràcticum 
 

• Tutor de treball final i Pràcticum:  
 

o Es proposa una descàrrega lectiva única, per a cada tutoria de treball 
final i pel Pràcticum, descàrrega específica per CSD de 0.33 h/setmana, 
10 h/any, amb un màxim de 4 tutoritzacions per professor/a. 

o Degut a que no es poden preveure les tutories que realitzarà cada 
professor, aquesta descàrrega es descomptarà al curs vinent d’haver-les 
realitzat. Els coordinadors dels treballs hauran d’informar al més aviat 
possible de les tutories de TF realitzades, per poder incorporar les dades 
al POA corresponent. 

 

Desdoblaments 
 
Mantenir els desdoblaments de l’assignatura de Tècniques de dansa IV, de 6ECTS de 4t 
curs de coreografia i pedagogia, de 120 hores, i l’assignatura Tècnica optativa de 
dansa B, de 3 ECTS, de 60 hores, corresponent a 4t curs de coreografia i pedagogia, per 
tal de reforçar l’estil de dansa en el qual els alumnes volen treballar, centrant-se 
només en una tècnica (clàssic o contemporani), a la qual opten per a dedicar-hi 
professionalment. D’aquesta manera farien tot el curs (4 dies a la setmana) de clàssic o 
de contemporani.  
 
 

Criteris a compartir per les dues Escoles Superiors 
 

• Horaris i espais de les dues Escoles Superiors 
 
Horaris CSD: Horari integrat de 8.30 a 15 hores 
 
Horaris ESAD: de 8.30 a 21 hores 
L’itinerari d’Interpretació té la possibilitat d’horari partit. 
Els itineraris de Direcció/Dramatúrgia i Escenografia seran en horari integrat (de 8.30 a 
15 hores). 
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Espais: L’assignació d’aules de les escoles es realitzarà segons la distribució dels espais 
detallada a l’Annex 1, respectant els horaris i prioritats que s’hi estableixen. 
 
 

• Protocol Escola - Departaments 
 
Un cop l’Escola hagi aprovat el Programa d’Estudis, el farà arribar als Departaments 
per tal de què facin la proposta d’adjudicació del professorat, d’acord amb les 
indicacions del perfil docent que l’Escola hagi establert. 
A continuació, i segons el calendari de treball POA establert, es consensuarà 
l’assignació del professorat entre l’Escola i els Departaments, i si escau amb la 
Coordinació Acadèmica, en el ben entès que ha de prevaldre sempre la necessitat del 
perfil demanat per l’escola. Aquesta aprovarà, finalment, la proposta treballada i 
consensuada. 
 
 

• Tipologia d’assignatures 
 

Formació Bàsica FB 
Obligatòria OB 
Obligatòria d’Itinerari OI 
Optativa OP 
Treball final TF 

 
 

• Optatives – Tipologia professorat 
 
Les assignatures optatives s’adjudicaran, preferentment, al professorat interí, 
col·laborador o especialista extern. En casos excepcionals, i mitjançant un informe i 
sol·licitud justificada de l’Escola, es podrà adjudicar a professorat fix, prèvia consulta a 
la Direcció General i a la Coordinació Acadèmica. En cas d’assignació d’optatives a 
professorat fix, aquestes no podran superar el límit de 90 hores. 
 
Cal remarcar que les Escoles, segons el calendari de treball POA establert, realitzaran 
enquestes entre l’alumnat potencial de cursar assigantures optatives per determinar 
l’oferta d’aquestes i assegurar-ne així la seva viabilitat.  
  

• Lectivitat singular 
 
La Coordinació Acadèmica informarà a les escoles i als departaments de la càrrega 
lectiva del professorat al qual s’assignin direccions de tesis doctorals i/o treballs de fi 
de màster, així com de la seva lectivitat prevista en cursos de postgrau i màster. 
 

• Encàrrecs docents 
Es contemplen 2 tipus d’encàrrecs amb descompte lectiu: 
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o Els proposats per la Coordinació Acadèmica i la Direcció General:  

Associats al Pla Estratègic de l’IT o relacionats amb necessitats 
institucionals o acadèmiques generals. 

o Els proposats per les escoles o els departaments 
 

Descàrrega estàndard de 45 hores anuals (1,5 h/setmana) Descàrrega excepcional de 
90 hores anuals (3 h./setmana) 

 
Els encàrrecs docents es poden sol·licitar a la Direcció General i/o Gerència. Sempre 
caldrà comunicar a Coordinació  Acadèmica aquesta sol·licitud. 
Una vegada aprovats, caldrà presentar la fitxa corresponent a Coordinació Acadèmica 
per tal que la pugui incloure a la proposta de POA. També faran el seguiment de la 
tasca encomanada fins a la seva consecució o fins al final del curs acadèmic pel qual 
s’ha aprovat, incloent-lo també a la fitxa corresponent. 

 
 

 
 
 

IT Estudis de Postgrau 
 
 
Proposta d’oferta de places als IT Estudis de Postgrau  2018-19 
 

  

 
IT  Estudis de Postgrau en Arts Escèniques  
 

          PLACES  

Responsables  Inici 
estudis 

Final 
estudis 

 
Hores  Crèdits 

 mínim 
places  

 
màxim 
places  

IT Estudis de 
Postgrau/Bet 

Escudé/Francesc 
Foguet 

Màster Interuniversitari en Estudis 
teatrals, MUET. Institut del Teatre; 
UAB, Universitat Autònoma. UPF, 
Universitat i UPF. Estudis Oficials. 
Coordinador intern IT: Beth Escudé 
(setembre 2017-setembre 2018).  

Set 18’ Set 19’   60,00 
 

20 
    

  
40 
    

IT Estudis de 
Postgrau 

Postgrau: Actors i directors per a 
l’Audiovisaul. Formació pràctica 
basada en l’experiència de transitar per 
un rodatge audiovisual real. (juliol 
2019). Coordinador: extern 
 
Segona Edició 
 

 
Juliol 19’ 

 
Juliol 19’     170   17    15        15    
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IT Estudis de 
Postgrau 

 
Postgrau Arts Escèniques i Acció 
Social.  
Coordinació mixta: Raimon 
Avila(POA)/externa: Ester Bonal 
(Serveis professionals). (Octubre 
18’-Juliol 19’). 
 
Segona Edició 
 

 
 

Octubre 
18’ 

 

Juliol 19’     250   10 25        25    

IT Estudis de 
Postgrau 

 
Postgrau Escenificació i Tecnologia 
Digital. (Gener19’-Juliol 19’).  
 
Coordinació: Elisabeth Castells i Jan 
Merck.  
Coordinació i producció tècnica: 
pendent.   
 
Pendent d’aprovar (disseny i 
pressupost principis 2018). 
 
 

 
Gener 19’ 

 
Juliol 19’     300   

30 
(dos 

itinera
ris) 

24        30    

IT Estudis de 
Postgrau/Rafel 

Honorato 

Postgrau d’acompanyament musical del 
moviment en les arts escèniques. Aquest 

curs ofereix les eines bàsiques de la 

professió per dotar-la de continguts 

pedagògics, didàctics i metodològics que 

permetin abordar amb solvència 

l'acompanyament específic per a dansa. 

(Octubre 18-Junyl 2019). 

Octubre 
18’ Juny 19’ ?      12    15   

Carles 
Salas/Pastora 

Villalon 

Postgrau Arts Escèniques i 
Educació. Itinerari Moviment i 
Educació/ Itinerari Teatre i Educació. 
Setembre 2018-Maig 2019 

Setembre 
18 

Maig 
19  60 25 25 

        

 
 
Proposta d’oferta de places als IT Estudis de Postgrau 2018-19 
 

L’oferta de places de cada programa s’establirà en cada cas juntament amb el pla 
d’estudis, i serà aprovat per l’òrgan competent. 

 
 
Proposta Ràtios IT Estudis de Postgrau 2018-19 
 
No hi ha un acord general establert per les ràtios en els IT Estudis de postgrau. 
Aquestes ràtios estaran establertes en cada pla d’estudis segons els requeriments i/o 
en el cas dels màsters segons les pautes establertes en els verifica (AQU) o P-1 
corresponent a cada títol. 
 
Tanmateix, i amb caràcter general, es tipificaran les ràtios d’acord amb el detall 
següent:  
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Estudis/assignatures Proposta IT 

Pràctiques 12-15 

Teoricopràctiques 25-30 

Tècniques 15 

Teòriques 40 

Treballs Final Màster 1 

Instrumentals - individuals 1 
 
 

• Espais i suport tècnic/tecnològic per a IT Estudis de Postgrau 2018-
19 

 
La reserva d’espais per a les classes de Postgraus/Màster és responsabilitat del 
coordinador de cada màster acompanyats de l’equip tècnic i gestor de l’IT Estudis de 
Postgrau (Gemma Sabatés), que haurà de fer la sol·licitud a coordinació acadèmica 
d’aules i materials necessaris segons les característiques de les classes a impartir, i en 
funció de les disponibilitats existents. 
 
 
 
 

Reconeixement de Lectivitat d’IT Estudis de Postgrau IT 2018-19 
 
a. Lectivitat activitats docents 
 
Degut a les característiques d’alta especialització dels coneixements que s’imparteixen, 
i de treball de tutoria i seguiment individual a nivell de màster i postgraus, la lectivitat 
habitual de les classes és equivalent a: 
 

• Impartir 1 h de classe a Màster/Postgrau = 1,5h de classe a nivell Estudis 
Superiors. 

 
 

Direcció i/o coordinació de Màsters i Postgraus. Professorat IT 
 
Descàrregues lectives 
 

CÀRRECS MÀSTERS 
 

Assignació jornada 

Director 
(dissenya el Pla d’estudis, AQU) 

Descàrrega lectiva  

Hores dedicació real. (Taula OLA màster) 40 h 

Equivalència en hores Escoles Superiors 60 h 

Coordinador 
(implementa i fa 

seguiment/avaluació dels 
estudis ) 

Descàrrega lectiva  

Hores dedicació real. (Taula OLA màster) 60 h 

Equivalència en hores Escoles Superiors 90 h 
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CÀRRECS POSTGRAUS 
  

Assignació jornada 

Director 
(dissenya el Pla d’estudis, propi 

IT) 

Descàrrega lectiva  

Hores dedicació real. (Taula OLA màster) 
 20* h 

Equivalència en hores Escoles Superiors 
 30* h 

Coordinador 
(implementa i fa 

seguiment/avaluació dels 
estudis ) 

 

Descàrrega lectiva  
 

Hores dedicació real. (Taula OLA màster) 
 60  h 

Equivalència en hores Escoles Superiors 90 h 
* Es mantenen les hores aprovades al Decret 

 

• Unitat d’audiovisuals 
 
Si es requereix, la unitat d’audiovisuals ha de col·laborar en vehicular les necessitats 
dels IT Estudis de Postgrau, com fa amb la resta d’estudis de l’IT.  

 
 

• Unitat tècnica de teatres (il·luminadors, maquinistes i so) 
 
Si es requereix, la unitat tècnica de teatres ha de col·laborar en vehicular les 
necessitats dels IT Estudis de Postgrau, com fa amb la resta d’estudis de l’IT i els costos 
seran suportats pel pressupost aprovat per aquells estudis.  
 

• Unitat de tecnologia multimèdia i digital 
 
La unitat de recursos multimèdia (encara inexistent) ha de vehicular, inicialment, les 
necessitats del Postgrau Escena i tecnologia AC/DC. 
 
La configuració d’aquest nou suport a la docència, com ho fan la unitat d’audiovisuals 
o de teatres, s’hauria de començar a planificar orgànicament.  Aquest nou perfil 
professional de “conseguidor” dels recursos digitals i alhora de pedagog que liderarà el 
seu bon ús, haurà de preparar, organitzar i proporcionar el serveis multimèdia a 
alumnes i docents alhora que enllaçar i col·laborar amb els responsables i especialistes 
de les altres unitats tècniques. 
 

• Protocol d’IT Estudis de Postgrau -  Escoles i Departaments 
 
La proposta de docents pels estudis de màsters i postgraus la realitzarà la responsable 
de Formació Continuada conjuntament amb el responsable del disseny del Projecte 
tenint present el perfil professional establert en el mateix projecte o pla d’estudis. 
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Tant la direcció com la coordinació dels projectes de postgrau donaran prioritat al 
professorat de l’IT per impartir la tasca de disseny dels estudis, gestió i coordinació 
corresponent. En canvi, els equips docents que s’organitzaran per implementar 
d’aquests estudis seran preferentment coberts per docents i/o professionals externs a 
l’IT. 
 
Amb la proposta de perfils necessaris segons els plans d’estudis s’iniciaran les 
converses amb els Directors de cada Departament. El Departament, respectant el perfil 
del projecte d’estudis de postgrau/màster, haurà de fer una proposta d’adjudicació de 
professorat que se li sol·licita. En cas de desacord entre el Departament i el/la 
responsable de Formació continuada i Doctorat, arbitrarà la Coordinació Acadèmica. 
En la proposta d’adjudicació del professorat en el POA, la decisió última recau en el 
responsable de Formació continuada i Doctorat. 
 
El responsable de Formació continuada i Doctorat, informarà a les Escoles i als 
Departaments de les càrregues i descàrregues relacionades amb la direcció i/o 
coordinació i docència d’IT Estudis de Postgrau. 
 
 
 

ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC  /   
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA 

(EESA/CPD) 
 
 

4. RÀTIOS: 
 
ESO 

Assignatures Alumnes x grup 

Teòriques 30 

 
BATXILLERAT 

Assignatures Alumnes x grup 

Teòriques 15/30* 

 
DANSA 

Assignatures Alumnes x grup 

Pràctiques 15 

Teòriques 30 

 
 
Observacions / Acords 

 
ESTUDIS INTEGRATS 
 

• Ràtio ESO 
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Malgrat que el nombre màxim d’alumnes del CPD és de 15 alumnes per 
Especialitat (45 alumnes entre les tres Especialitats) cal tenir en compte que el 
màxim (per Decret) de places per als cursos de l’ESO és de 30 alumnes. Per tant, el 
nombre total d’alumnes del Conservatori Professional que facin al mateix temps el 
1r curs del CPD i el 1r curs de l’ESO no pot superar aquesta ràtio.  
 

• Ràtio Batxillerat 
Segons el projecte mig / llarg termini del Batxillerat d’Arts Escènics, esta previst 
obrir l’oferta a alumnat extern no integrat amb els estudis de dansa. Per tant, fins 
que no s’obri la línia complerta, la ràtio prevista per l’alumnat integrat és de 15.  
 
 
 

• Ràtio Dansa 
Excepcionalment es pot acceptar un augment per damunt dels 15 
alumnes/especialitat amb el vist i plau de la Inspecció i del Departament 
d’Ensenyament, sempre que l’augment de ràtio sol·licitat no afecti els requisits 
mínims de condicions d’espai/aula que estableix el Decret 303/2010 de 15 de 
març. 

 
Les places que s’ofereixen a primer curs tenen en compte les places que ocupen els 
repetidors. 
 
Ràtios Reials Decrets: 
 
EESA-ESO: 
Reial Decret 132/2010 de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels 

centres que imparteixen els ensenyaments de 2n cicle de l’educació infantil, com 

l’educació primària i la secundària. 

 
Article 16. Relació d’alumnes per unitat 
Els centres d’Educació Secundària han de tenir com a màxim 30 alumnes per unitat 
escolar en Educació Secundària Obligatòria. 

 
EESA-CPD: 
Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos 

de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 
 

Artículo 10. Relación numérica profesor-alumnado en los centros de enseñanzas 

artísticas profesionales de danza. 
En las enseñanzas profesionales de danza, la relación numérica profesorado-
alumnado será, como máximo, de 1/30 en las clases teóricas y de un máximo de 
1/15 en las clases prácticas, sin perjuicio de que en la normativa reguladora del plan 
de estudios la Administración educativa determine grupos más reducidos para la 
impartición de determinadas asignaturas prácticas. 
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2 Especificitats per gèneres (Tècnica nois i noies puntes) a 
l’assignatura Dansa Clàssica en les Especialitats de Clàssic i 
Contemporani. 

 
L’especificitat del treball de Puntes per les noies i el treball de Tècnica Nois en 
l’Assignatura de Dansa Clàssica, pot desplegar-se, a partir de segon curs, en un 
determinat nombre d’hores de la matèria, segons consta en els decrets: 
 
REAL DECRETO 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos básicos del 

currículo de las enseñanzas profesionales de danza reguladas por la Ley Orgànica 

2/2006, de 3 de mayo, de educación  
 
Decret 24/2008, de 29 de gener, en les punts 2.2 i 2.3: Especialitats de dansa clàssica i 
contemporània, en què s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de dansa 
de grau professional de dansa: 
 

«[...] L’assignatura de dansa clàssica pot desplegar-se diferentment per 
atendre el treball propi dels nois i el de les noies. [...].   
A l’apartat 2.2 b) continguts: Treball amb sabatilla de mitja punta i amb 
sabatilla de punta per a les noies. Treball tècnic de nois [...]» 

 
Observacions / Acords 

 

• Tenint en compte que això depèn del nombre de nois/noies a cada curs, i que, per 
tant, a cada curs acadèmic i cada nivell d’aprenentatge es plantejaran unes 
necessitats diferents, l’Escola farà la seva proposta. S’ajustarà, en tot cas, a les 
directrius pressupostàries generals. 

• Aquesta proposta pot contemplar la utilització d’hores de reforç i el desdoblament 
d’aules. Caldrà en aquest cas, justificar-ho degudament i comunicar-ho a la 
Direcció General i a la Coordinació Acadèmica per a la seva eventual autorització. 

 

3 Criteris per a l’atenció psicopedagògica  
 

El Suport Pedagògic als alumnes constarà de 19 hores setmanals repartides d’acord 
amb el document sobre l’orientació i l’acció tutorial, de 21 de juny de 2013, emès pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com les instruccions 
d’organització del curs. Suposa 9,5 hores d’atenció directa a l’alumnat més 9,5 hores 
d’atenció i suport al professorat de l’EESA/CPD i les famílies. 
 

4  Criteris per l’adjudicació d’hores de les tutories de Dansa 
 
L’adjudicació d’hores per la tasca tutorial del Conservatori Professional de Dansa està 
condicionada per tres factors:  
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1. La ràtio d’alumnes per grup 
2. La tasca del projecte ‘Escolta`m’ en el primer i segon de dansa. 
3. Que el tutor tingui més d’un grup al seu càrrec 

 
Criteris:  

1. Ràtios:  
 

Fins a 14 alumnes 1,5h 

15 + alumnes 2h 

 
2. Tutor de dos grups: Com a criteri principal, l’escola intenta evitar dobles 

tutories per no sobre carregar els docents. En el cas que sigui absolutament 
necessari, s’aplica el següent criteri:  

 

Ràtio de la suma 
dels dos grups fins 
14 alumnes 

2h  

Si la ràtio de un dels grups 
supera els 14 alumnes, es 
seguiran els criteris establerts en 
el punt 1. per cada grup.  

 

5 Tutories ESO 
 
Seguint un criteri de ràtio, proposem que els cursos que passin el número d’alumnes 
recomanats per grup d’ESO, (30 per curs), de desdoblar la tutoria individualitzada. Per 
tant, la proposta seria tenir una borsa de 35 h anuals.   
 

6 Seguiment d’atenció personalitzada (ESO + BATX) 
 

 

 

 
7 Reforços  
 
Amb la publicació del decret de mínims dels estudis professionals de dansa (DECRET 
24/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments 
de dansa de grau professional i se’n regula la prova d’accés. DOGC núm. 5060 - 

31/01/2008), es va fixar el nombre d’hores que calia per a impartir aquests estudis. 
 
L’Escola considera que per tal d’arribar al criteri d’excel·lència fixat com objectiu 
pedagògic cal ampliar el nombre d’hores que contempla el Decret. 
 
Aquest paquet d’hores “de reforç” es consideren indispensables i necessàries per: 

Seguiment d’atenció personalitzada 1,25h 
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� Complementar matèries bàsiques de dansa (troncals d’especialitat o no) que 

amb els mínims no poden treballar-se diàriament (dansa clàssica, dansa 
contemporània, improvisació, escola bolera, dansa estilitzada, flamenc, 
folklore) 

� Complementar subassignatures d’especialitat que requereixen d’un estudi per 
separat (per exemple Castanyoles) 

� Ampliar les hores de pràctica escènica que en alguns cursos i especialitats, no 
es contemplen en els mínims. 

 
La distribució horària d’aquests reforços podrà variar en la confecció final del pla 
d’estudis de cada curs acadèmic en funció de les necessitats específiques de cada grup. 
 

8 Criteris d’horaris i espais de l’EESA/CPD 
 
HORARIS 
 

ESO 
Els cursos de l’ESO s’impartiran al matí entre les 9:00 – 13:30 del dilluns a 
divendres. El disseny de l’horari el concretarà l’Escola dins la franja esmentada i 
constarà en la Norma d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).  
 
BATXILLERAT 
Els cursos de l’ESO s’impartiran al matí entre les 9:00 – 14:301 del dilluns a 
divendres. El disseny de l’horari el concretarà l’Escola dins la franja esmentada i 
constarà en la Norma d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).  
 
DANSA 
La franja horària del Conservatori Professional de Dansa, des de Primer Curs 
fins a sisè curs, serà de 15 h. a 20 h del dilluns a divendres. Depenent dels 
cursos i de l’aprovació prèvia del Consell Escolar, es podrà ampliar fins a les 21 
h. També, segons les necessitats i el calendari, els 5è + 6è cursos podrien 
treballar un dissabte amb un professor convidat.  

 
 
ESPAIS 

 
ESO 
Al matí i fins les 15 h podran ocupar exclusivament les aules de l’ESO en la 4a 
planta. 
Excepcionalment l’EESA farà servir puntualment i en horari de matins l’aula 
d’informàtica i una altra aula teòrica per a cobrir les necessitats dels 
desdoblaments d’ESO. 
 
BATXILLERAT 

                                                      
1
 Fins a les 13:30 – lectivitat. Fins a les 14:30, temps d’estudi 
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Al matí i fins les 15 h podran ocupar exclusivament l’aula P4S1 (4a planta) i 
P4S2 (o altre espai similar). Excepcionalment l’EESA farà servir puntualment i en 
horari de matins l’aula d’informàtica. 
 
Espais comuns: L’assignació d’aules de les escoles es realitzarà segons la 
distribució dels espais detallada a l’Annex 1, respectant els horaris i prioritats 
que s’hi estableixen. 

 
 

9 Instrumentistes 
 
Les direccions de les escoles faran arribar a la Coordinació d’Instrumentistes el perfil i 
les necessitats d’instrumentistes, amb detall d’horari i agenda, d’acord amb la previsió 
del calendari POA. A continuació, i segons el calendari de treball POA establert, es 
consensuarà l’assignació d’instrumentistes entre les direccions de les escoles i la 
Coordinació d’instrumentistes, i si escau la Coordinació Acadèmica, en el ben entès 
que ha de prevaldre sempre la necessitat del perfil demanat per l’escola. 
 
 

10 Encàrrecs docents 
 
Es contemplen 2 tipus d’encàrrecs amb descompte lectiu: 
 

o Els proposats per Coordinació Acadèmica i la Direcció General:  Associats al 
Pla Estratègic de l’IT o relacionats amb necessitats institucionals o 
acadèmiques generals 

o Els proposats per les Escoles o Departaments 
 
Descàrrega estàndard de 78,75 hores anuals (2,25 h/setmana) Descàrrega excepcional 
de 157,50 hores anuals (4,5 h./setmana) 
 
Els encàrrecs docents es poden sol·licitar a la Direcció General i/o Gerència. Sempre 
caldrà comunicar a Coordinació  Acadèmica aquesta sol·licitud. 
Una vegada aprovats, caldrà presentar la fitxa corresponent a Coordinació Acadèmica 
per tal que la pugui incloure a la proposta de POA. També faran el seguiment de la 
tasca encomanada fins a la seva consecució o fins al final del curs acadèmic pel qual 
s’ha aprovat, incloent-lo també a la fitxa corresponent. 
 
 

11 Criteris per adjudicació d’hores en escreix 
 

• Al CPD es treballa majoritàriament amb alumnat menor d’edat que no es pot 
deixar en cap cas sense vigilància 

• Els estudis professionals de dansa requereixen d’un entrenament continu, 
coherent i progressiu que afavoreixi el desenvolupament òptim de les 
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capacitats físiques i artístiques dels estudiants en un període d’edat delicat 
pels canvis físics i hormonals que experimenten durant el creixement 

 
Davant d’aquests fets, se substituirà l’absència d’un docent de dansa per un altre 
que pugui impartir matèria independentment que suposin un escreix d’hores: 

 
1. Alumnat de 1r i 2n curs sempre que sigui possible tindrà 

substitucions per les matèries troncals d’especialitat. 
2. Alumnat de 3r i 4t cursos sempre que sigui possible tindrà 

substitucions per les matèries troncals d’especialitat especialment 
durant el primer trimestre fins que l’alumnat ja entra en la dinàmica 
del treball i la forma física recomanables. 

3. Assignatures que requereixen un seguiment excepcional degut a 
situacions circumstancials (un seguiment d’assajos per una pràctica 
escènica per una actuació....). 

4. Baixes sobrevingudes de llarga durada fins que no es pot fer efectiva 
una ampliació de contracte o contracte de substitució o per aquelles 
assignatures que queden fora d’aquesta cobertura per manca de 
professorat, coincidència d’horaris, etc... 

5. Assignatures del decret no cobertes per manca de professorat fins 
que no es procedeixi a la cobertura per mitjà de contracte. 

6. Necessitats d’escola. 
 

• Per a la resta de casos i atenent als mitjans dels quals disposa l’escola, 
s’intentarà seguir el següent protocol: 

o Assignar la substitució a un docent del curs afectat per a impartir 
docència pròpia fora d’horari sense increment d’hores en escreix. 

o Ajuntar grups. En aquest cas, si la ràtio resultant de la suma de grups 
supera els 18 alumnes, es comptabilitzarà com a mig escreix. 

o Vigilància amb el professorat de guàrdia o fer hores d’estudi 
acadèmic. Comporta pèrdua de lectivitat. 

o Anul·lació de la classe i enviar l’alumnat a casa. Comporta pèrdua de 
lectivitat. 

 
12 Continuïtat de l’itinerari de flamenc 

 
 
Situació actual d’hores lectives aprovades: 

 

 

Curs 
Hores 
docent 

Hores 
instrumentista 

1r ESP 2,5 
3,25 

(2,5 + 0,75) 

2n ESP 2 1 
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13 PROFESSORAT PER BATXILLERAT: 
 
Professorat Batxillerat INTERN 1r CURS   

      

  Matèria Assignatures NOTES Estudi hores 
OB segons 
taules a 1r. 

Estudi hores OP 
segons taules a 
1r. 

  Història de l’Art Història i fonaments de 
les Arts I i II 

  4,00   

  Anàlisi Musical I Anàlisi Musical I i II   3,00   

  Alemany OP 2na. Llengua estrangera: 
Alemany I i II 

  0,00   

  Anglès 1ra. Llengua estrangera: 
Anglès 

  3,00   

  Català Llengua catalana i 
literatura I i II 

  2,00   

  Castellà Llengua castellana i 
literatura I i II 

  2,00   

  Cultura Científica 

    0,00   
Ciències del mon 

contemporani 
  2,00   

  Filosofia 

Filosofia    2,00   

Història   0,00   

  Empreneduria Empreneduria I i II   0,00 2,00 

  Interpretació Interpretació I i II   0,00 0,00 

    Cutura Audiovisual I  On 
line IOC 

4 h* a 1r   
2 h* a 2n. 

0,00 0* 

Hores setmana alumnes 18,00 2,00 

Hores setmana professorat 20,00 

Hores any alumnes 630,00 70,00 

Hores any docència professorat 700,00 

Hores tasques 
Coordinació  

105,00 

tutoria 35,00 

Hores any professorat (s'inclouen tasques) 840,00 
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Professorat Batxillerat INTERN 2n CURS   

      

  Matèria Assignatures NOTES Estudi hores 
OB segons 
taules a 2n. 

Estudi hores OP 
segons taules a 
2n. 

  Història de l’Art Història i fonaments de 
les Arts I i II 

  3,00   

  Anàlisi Musical I Anàlisi Musical I i II   3,00   

  Alemany OP 2na. Llengua estrangera: 
Alemany I i II 

  0,00   

  Anglès 1ra. Llengua estrangera: 
Anglès 

  3,00   

  Català Llengua catalana i 
literatura I i II 

  2,00   

  Castellà Llengua castellana i 
literatura I i II 

  2,00   

  Cultura Científica 
Ciències del mon 

contemporani 

 
 

0,00 
 
 

  Filosofia 

 
Història de la filosofia 

  3,00   

Història   3,00   

  Emprenedoria Emprenedoria I i II   0,00 2,00 

  Interpretació Interpretació I i II   0,00 0,00 

    Cultura Audiovisual I  On 
line IOC 

4 h* a 1r   
2 h* a 2n. 

0,00 0* 

Hores setmana alumnes 19,00 2,00 

Hores setmana professorat 21,00 

Hores any alumnes 665,00 70,00 

Hores any docència professorat 735,00 

Coordinació 0,00 

Tutoria 35,00 

Hores any professorat (s'inclouen tasques) 770,00 

 
 



 

    
 

 

 
 

 

 68

 

 

ESTAE 

OFERTA FORMATIVA I CONDICIONS 

 
L’ESTAE disposa de l’oferta:   
 

• Cicles formatius de Formació Inicial (2010 hores lectives)  
 

 Luminotècnia per a l’espectacle en viu 
 So per a l’espectacle en viu 
 Maquinària escènica. 

 
Inscripció a primer curs:  24 alumnes. 
Donat que el primer semestre és comú i la tria d’especialitat es formalitza amb 
la matrícula del segon semestre, es preveu un màxim de 12 alumnes en una 
especialitat. En cas que en l’interès d’algun estudiant es proposi la modificació 
provisional de la ràtio màxima, aquesta modificació requerirà la prèvia 
aprovació del Consell Escolar del Centre. 

 

• Formació Continua (presencial i a distància).  
 

 Oferta pròpia de l’ESTAE 
 Accions formatives específiques a sol·licitud d’empreses i entitats 

 
La condició general per a la realització del cursos es la seva viabilitat econòmica 
d’acord amb allò establert a la tarifa de preus públics per als ensenyaments no 
reglats (cursos, cursets i seminaris) de l’IT.  
 
La definitiva execució d’aquesta oferta roman supeditada a l’aprovació dels 
corresponents instruments que se’n derivin (contracte, conveni, etc...) 

 

CALENDARI I HORARIS DE L’ALUMNAT 

 

Cicles Formació Inicial 

 
El POA de l’ESTAE especifica les dates d’inici i final de cada curs i semestre, així com els 
períodes de vacances i els de Formació en Centre de Treball (FCT). 
 
Malgrat això, i donat que la majoria de professors són professionals especialistes amb 
horaris propis del sector, l’horari de classes per a l’alumnat es tanca quinze dies abans 
de l’inici del semestre corresponent. Sempre que no representi una pèrdua de qualitat 
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de la docència, els horaris de les assignatures poden estar sotmesos a un calendari 
irregular per tal de fer possible la participació del professorat especialista.  L’ESTAE fixa 
l’horari setmanal per l’alumne reproduint el funcionament de la “tablilla” dels teatres i 
empreses de l’espectacle. 
 
Al POA anual hi constaran les matèries, i el semestre en que s’imparteixen.  Les dates 
concretes i horari de realització de l’assignatura es formalitza en la proposta de 
contractació del professor. 
 
 

Formació continuada 

 
La programació de cursets i seminaris serà flexible per tal d’ajustar-se a la demanda del 
mercat. 
 
El POA contemplarà l’oferta i calendari previst. 
 

RÀTIOS FORMACIÓ INICIAL 

 
 

Oferta de places a primer curs (1er semestre 
comú) 

24 alumnes 

Assignatures teòriques comunes (màx.) 24 alumnes /grup 

Assignatures especialitat (màx.) 12 alumnes / grup 

Tallers pràctics (màx.) 6 alumnes /grup 

Pràctiques d’empresa i estada a l’estranger 
(360 hores cada alumne) 

20 hores professor /alumne 

 
 

Encàrrecs docents 

Es contemplen 2 tipus d’encàrrecs amb descompte lectiu: 
 

o Els proposats per Coordinació Acadèmica i la Direcció General:  Associats al 
Pla Estratègic de l’IT o relacionats amb necessitats institucionals o 
acadèmiques generals 

o Els proposats per les Escoles o Departaments 
 
Descàrrega estàndard de 78,75 hores anuals (2,25 h/setmana) Descàrrega excepcional 
de 157,50 hores anuals (4,5 h./setmana) 
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Els encàrrecs docents es poden sol·licitar a la Direcció General i/o Gerència. 
Sempre caldrà comunicar a Coordinació  Acadèmica aquesta sol·licitud. 

Una vegada aprovats caldrà presentar la fitxa corresponent a Coordinació Acadèmica 
per tal que la pugui incloure a la proposta de POA. També faran el seguiment de la 
tasca encomanada fins a la seva consecució o fins al final del curs acadèmic pel qual 
s’ha aprovat, incloent-lo també a la fitxa corresponent. 
 
 
 
Professionals de reconegut prestigi 
 
Les activitats acadèmiques previstes a l’ESTAE poden requerir la docència de figures de 
reconegut prestigi nacional/internacional que podran ser contractades en els termes 
que per aquestos casos s’estableixi en caràcter general de l’IT ( Tallers, activitats de 
formació continuada, entre d’altres). 
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ESPAIS DOCENTS IT 
Seu BCN 

Distribució horària de reserva i ús d'aules per Escoles.   Curs 2018-19 

CODI 
PLANTA 

ESPAI 
DOCENT (o 

susceptible de 
ser docent) 

Breu descripció Caracterís- 
tiques ESAD CSD 

MUET i 
POST-

GRAUS 
EESA- CPD ITDANSA ALTRES 

S4 S4S1 INTERPRETACIÓ Aula fosca  

PRIORITAT D'ÚS 
ESAD. En funció 
espais lliures de 
lectivitat 
coordinació amb 
CSD, si pot, cedeix 
espai a CPD i CSD 
de 15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

S4 S4S2 INTERPRETACIÓ Aula fosca  

PRIORITAT D'ÚS 
ESAD. En funció 
espais lliures de 
lectivitat 
coordinació amb 
CSD, si pot, cedeix 
espai a CPD i CSD 
de 15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

S4 S4S3 INTERPRETACIÓ Aula fosca 

PRIORITAT D'ÚS 
ESAD. En funció 
espais lliures de 
lectivitat 
coordinació amb 
CSD, si pot, cedeix 
espai a CPD i CSD 
de 15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 
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S4 S4S4 INTERPRETACIÓ Aula fosca 

PRIORITAT D'ÚS 
ESAD. En funció 
espais lliures de 
lectivitat 
coordinació amb 
CSD, si pot, cedeix 
espai a CPD i CSD 
de 15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

1r. Semestre de 16 
a 19 hores. 
Segons calendari 
UAB     

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

S4 S4S5 INTERPRETACIÓ Aula fosca 

PRIORITAT D'ÚS 
ESAD. En funció 
espais lliures de 
lectivitat 
coordinació amb 
CSD, si pot, cedeix 
espai a CPD i CSD 
de 15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

S4 S4S6 INTERPRETACIÓ Aula fosca 

PRIORITAT D'ÚS 
ESAD. En funció 
espais lliures de 
lectivitat 
coordinació amb 
CSD, si pot, cedeix 
espai a CPD i CSD 
de 15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

S4 S4S7 INTERPRETACIÓ Aula fosca 

PRIORITAT D'ÚS 
ESAD. En funció 
espais lliures de 
lectivitat 
coordinació amb 
CSD, si pot, cedeix 
espai a CPD i CSD 
de 15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

S4 S4S8 INTERPRETACIÓ Aula fosca 

PRIORITAT D'ÚS 
ESAD. En funció 
espais lliures de 
lectivitat 
coordinació amb 
CSD, si pot, cedeix 
espai a CPD i CSD 
de 15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 
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S4 S4S9 INTERPRETACIÓ Aula fosca 

PRIORITAT D'ÚS 
ESAD. En funció 
espais lliures de 
lectivitat 
coordinació amb 
CSD, si pot, cedeix 
espai a CPD i CSD 
de 15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

S2 S2S1 ESCENOGRAFIA   TOT EL DIA 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

S2 S2S2 ESCENOGRAFIA   TOT EL DIA 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

S2 S2S3 ESCENOGRAFIA   TOT EL DIA 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

S2 S2S4 
TALLER 
SASTRERIA   TOT EL DIA 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

S2 S2S5 
TALLER 
ESCENOGRAFIA   TOT EL DIA 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

S2 S2S6 
LABORATORI 
IL·LUMINACIÓ   TOT EL DIA 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

S2 S2S7 ESCENOGRAFIA   TOT EL DIA 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 
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S2 S2S8 MAQUILLATGE   TOT EL DIA 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD       

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 

S2 S2S9 AULA TALLER  
US EXCLUSIU 
ESAD TOT EL DIA           

S1 S1S2 
POLIVALENTS: 
MUSICAL-TEÒRICA 

Aula sense 
projector 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT   ESPAI 

COMPARTIT   

En funció espais 
lliures de lectivitat 
de les Superiors 

S1 S1S3 
POLIVALENTS: 
MUSICAL-TEÒRICA   

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT   ESPAI 

COMPARTIT   

En funció espais 
lliures de lectivitat 
de les Superiors 

S1 S1S4 
POLIVALENTS: 
MUSICAL-TEÒRICA   

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT   ESPAI 

COMPARTIT   

En funció espais 
lliures de lectivitat 
de les Superiors 

S1 S1S5 
POLIVALENTS: 
MUSICAL-TEÒRICA   

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT   ESPAI 

COMPARTIT   

En funció espais 
lliures de lectivitat 
de les Superiors 

S1 S1S6  MÀSCARA Mateix horari S1S7 TOT EL DIA           
S1 S1S7 ESCENOGRAFIA Mateix horari S1S6 TOT EL DIA           

P0 P0D1 AULA DOBLE 

Ocasionalment 
com dues aules 
senzilles 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
CSD i IT DANSA 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD i IT DANSA   15 a 20 h 8 a 15 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P0 P0D2 AULA DOBLE 

Ocasionalment 
com dues aules 
senzilles 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
CSD i IT DANSA 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD i IT DANSA   15 a 20 h 8 a 15 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P1 P1S1 
POLIVALENT 
COS-DANSA-VEU 

Aula aprox.75 m2 
amb sostre baix 

PRIORITAT D'ÚS 
ESAD. En funció 
espais lliures de 
lectivitat 
coordinació amb 
CSD, si pot, cedeix 
espai a CPD i CSD 
de 15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD   

ESAD, si pot, 
cedeix espais de 15 
a 20 h   

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD 
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P1 P1S2 
POLIVALENT 
COS-DANSA-VEU 

Aula aprox 90 m2 
amb sostre baix 

PRIORITAT D'ÚS 
ESAD. En funció 
espais lliures de 
lectivitat 
coordinació amb 
CSD, si pot, cedeix 
espai a CPD i CSD 
de 15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD   

PRIORITAT D'ÚS 
CPD de 15 a 20, si 
pot, cedeix espai a 
ESAD/CSD   

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD/CPD 

S2 S2D1 
COS-DANSA-VEU 
(Acrobàcia) Acrobàcia 8 a 15 h. 8 a 15 h.   15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

S2 S2D2 COS-DANSA-VEU   8 a 15 h. 8 a 15 h.   15 a 20 h 
En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

S2 S2D3 

POLIVALENT 
COS-DANSA-VEU 
(Flamenc) 

Aula amb cadires 
adosades 

PRIORITAT D'ÚS 
ESAD. En funció 
espais lliures de 
lectivitat 
coordinació amb 
CSD, si pot, cedeix 
espai a CPD i CSD 
de 15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
ESAD   

ESAD, si pot, 
cedeix espais de 15 
a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P0 P0D3 COS-DANSA-VEU   8 a 15 h. 8 a 15 h.   15 a 20 h 
En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P0 P0D4 COS-DANSA-VEU   8 a 15 h. 8 a 15 h.   15 a 20 h 
En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P2 P2D1 COS-DANSA-VEU   8 a 15 h. 8 a 15 h.   15 a 20 h 
En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P2 P2D2 COS-DANSA-VEU   8 a 15 h. 8 a 15 h.   15 a 20 h 
En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P2 P2D3 COS-DANSA-VEU   8 a 15 h. 8 a 15 h.   15 a 20 h 
En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P2 P2D4 COS-DANSA-VEU   8 a 15 h. 8 a 15 h.   15 a 20 h 
En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P2 P2S4 COS-DANSA-VEU   8 a 15 h. 8 a 15 h.   15 a 20 h 
En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P2 P2S5 COS-DANSA-VEU   8 a 15 h. 8 a 15 h.   15 a 20 h 
En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P2 P2S6 COS-DANSA-VEU   8 a 15 h. 8 a 15 h.   15 a 20 h 
En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  
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P4 P4S5 COS-DANSA-VEU Aula escenari 

8 a 15 h. En funció 
espais lliures de 
lectivitat del CSD. 
En coordinació amb 
CSD 

Prioritat d'ús de 8 a 
15 h.  
De 15 a 20 h. en 
funció d'espais 
lliures de lectivitat. 
En coordinació amb 
CPD i ITDansa   15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P4 P4S6 COS-DANSA-VEU   8 a 15 h. 8 a 15 h.   15 a 20 h 
En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P4 P4S7 COS-DANSA-VEU   8 a 15 h. 8 a 15 h.   15 a 20 h 
En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P4 P4D8 GIMNÀS PETIT         TOT EL DIA     

P4 P4S8 GIMNÀS GRAN 

Espai molt poc 
utilitzat per 
docència 8 a 15 h. 8 a 15 h.   15 a 20 h 

En funció espais 
lliures de lectivitat  

En funció espais 
lliures de lectivitat  

P2 P2S1 INFORMÀTICA   TOT EL DIA TOT EL DIA   TOT EL DIA   
En funció espais 
lliures de lectivitat 

P2 P2S2 INFORMÀTICA 

Restringida a 
assignatures 
concretes TOT EL DIA TOT EL DIA   TOT EL DIA   

En funció espais 
lliures de lectivitat 

P2 P2S3 TEÒRICA   TOT EL DIA TOT EL DIA   TOT EL DIA   
En funció espais 
lliures de lectivitat 

P3 P3S1 TEÒRICA   

En funció 
necessitats 
MUET. Tot el dia 

En funció 
necessitats 
MUET. Tot el dia 

Tot el curs de 16 a 
19 hores. Segons 
calendari UAB 

En funció 
necessitats 
MUET. Tot el dia   

En funció espais 
lliures de lectivitat 

P3 P3S2 TEÒRICA   TOT EL DIA TOT EL DIA   TOT EL DIA   
En funció espais 
lliures de lectivitat 

P3 P3S3 TEÒRICA   TOT EL DIA TOT EL DIA   TOT EL DIA   
En funció espais 
lliures de lectivitat 

P4 P4S1 TEÒRICA   TARDES TARDES   BATX de 8 a 15    
En funció espais 
lliures de lectivitat 

P4 P4S2 TEÒRICA   TOT EL DIA TOT EL DIA   BATX de 8 a 15    
En funció espais 
lliures de lectivitat 



  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 

 

 77

P4 P4S3 TEÒRICA Petita TOT EL DIA TOT EL DIA   TOT EL DIA   
En funció espais 
lliures de lectivitat 

P4 P4S4 TEÒRICA Petita TOT EL DIA TOT EL DIA   TOT EL DIA   
En funció espais 
lliures de lectivitat 

P0 AUDITORI 
AUDITORI - 
TEÒRICA Ocasionalment 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT   

ESPAI 
COMPARTIT   

ESPAI 
COMPARTIT 

S2 ESCANNER 
ESPAI ESCÈNIC - 
ESPAI SCANNER 

Espai escènic i 
aula 

Utilitzat en cas de 
necessitat com 
aula 

ESPAI 
COMPARTIT. En 
funció 
necessitats 
MUET 

Tot el curs de 16 a 
19 hores. Segons 
calendari UAB 

ESPAI 
COMPARTIT. En 
funció 
necessitats 
MUET 

ESPAI 
COMPARTIT. En 
funció 
necessitats 
MUET 

ESPAI 
COMPARTIT. En 
funció 
necessitats 
MUET 

S2 PLATÓ 
ESPAI ESCÈNIC - 
PLATÓ 

Espai escènic i 
aula 

Utilitzat en cas de 
necessitat com 
aula 

ESPAI 
COMPARTIT   

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

S1 
TEATRE 
ESTUDI 

ESPAI ESCÈNIC - 
TEATRE ESTUDI   

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT   

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

P1 

TEATRE 
OVIDI 
MONTLLOR 

ESPAI ESCÈNIC - 
TEATRE OVIDI 
MONTLLOR   

Espai compartit 
amb Mercat Flors 
segons conveni 

Espai compartit 
amb Mercat Flors 
segons conveni 

  
Espai compartit 
amb Mercat Flors 
segons conveni 

Espai compartit 
amb Mercat Flors 
segons conveni 

Espai compartit 
amb Mercat Flors 
segons conveni 
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12. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació 

del  “Fons documental de l’escenògraf i figurinista Isidre Prunés”. 
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, consistent en l’acceptació de la donació 
d’uns fons.  
 
L’Isidre Prunés i Magrans (1948 - 2014) va ser un escenògraf i figurinista de teatre, òpera i 
cinema, deixeble de Fabià Puigserver i membre fundador de l'Associació d'Escenògrafs de 
Catalunya. Va ser titulat superior en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre, en l'especialitat 
d'Escenografia, institució de la què va formar part com a docent. Va iniciar la seva activitat 
professional l’any 1975 formant equip amb Montse Amenós, relació que va durar fins a 1995. 
Durant la seva carrera professional va participar en més de 300 obres, creant escenografies i 
vestuaris per a teatre, cinema i televisió. 
Donat l’interès i el valor artístic i testimonial del fons, l’Institut del Teatre està interessat en 
incorporar-ho a les col·leccions del MAE, afavorint així  la preservació i divulgació de les 
obres. 
 
El Sr. Manuel Francisco Ruiz Camacho i el Sr. Albert Alcántara López són els propietaris 
del fons documental de l’escenògraf i figurinista Isidre Prunés que donen a l’Institut del Teatre 
i, per tant, en la seva condició de donants, tenen capacitat d’obrar suficient per a disposar dels 
objectes donats i poder de disposició sobre aquests.  
 
La voluntat dels donants és donar aquest arxiu al donatari per tal que, atesa la seva condició 
d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició de la comunitat educativa i del 
públic en general. La donació està integrada per diverses maquetes, figurins i plànols de 
l’escenògraf i figurinista Isidre Prunés. 
 
Els donants podrà ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres obres, 
documents i elements escenogràfics. Amb la finalitat de formalitzar aquestes ampliacions, les 
parts signaran les corresponents addendes al present contracte, el qual els serà plenament 
d’aplicació. 
 
L’IT accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple d’objectes propietat dels 
donants. La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit, no sotmesa a condició i sense 
possibilitat de reversió. 
 
El donatari destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per realitzar la 
feina d’inventari, catalogació, conservació i digitalització de les obres que integren el fons, 
que es tractaran seguint els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa 
tècnica de referència del centre.  
 
Obligacions de l’IT 
- L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats en el fons del Museu de 
les Arts Escèniques, inventariar-los, catalogar-los, conservar-los, digitalitzar-los, així com  
difondre’ls per facilitar la consulta pública d’investigadors i del públic en general, prioritzant els 
usos de caràcter acadèmic, d’investigació i culturals.  

 
- L’IT posarà a disposició del públic imatges digitalitzades dels béns, facilitant la consulta al 
propi centre i a la web corporativa, i autoritzarà les reproduccions d’ús no comercial sol·licitades 
per tercers. També lliurarà als donants una còpia de les digitalitzacions de les obres del fons 
que es vagin realitzant. 
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- L’Institut del Teatre organitzarà una exposició temporal que es mostrarà al hall de l’Institut 
del Teatre durant un mínim de tres mesos. S’oferirà aquesta exposició en itinerància a 
biblioteques i centres cívics. L’Institut del Teatre cedirà l’exposició gratuïtament als donants en 
el cas que ho sol·licitin per a possibles exhibicions en altres circuits. 
 
- L’Institut del Teatre es compromet a informar als mitjans de comunicació sobre la 
incorporació d’un nou fons personal i a intentar aconseguir-ne la publicació en almenys un 
mitjà de premsa de difusió a Espanya i un altre de difusió a Catalunya (com El País i La 
Vanguardia). 

 
- En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva procedència 
de la següent manera “Fons Isidre Prunés”. 
 
Els donants es reserven la possibilitat de retirar temporalment part de les obres cedides, en 
cas que ho necessitin per a la reposició d’un espectacle o per a alguna exposició, sense que 
això impliqui revocació de la donació. En aquest caas es faran càrrec de totes les despeses 
que la retirada i devolució comportin. Durant el període de retirada temporal l’Institut del Teatre 
no es farà càrrec de les despeses de conservació dels béns 

 
El valor del fons que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, 
sinó que destaca pel seu valor artístic i històric.  
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Isidre Prunés i Magrans (1948 - 2014) va ser un escenògraf i figurinista de teatre, òpera i 
cinema, deixeble de Fabià Puigserver i membre fundador de l'Associació d'Escenògrafs de 
Catalunya. Va ser titulat superior en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre, en l'especialitat 
d'Escenografia, institució de la què va formar part com a docent. Va iniciar la seva activitat 
professional l’any 1975 formant equip amb Montse Amenós, relació que va durar fins a 1995.  
 
Durant la seva carrera professional va participar en més de 300 obres, creant escenografies i 
vestuaris per a teatre, cinema i televisió. Va col·laborar amb nombroses companyies i 
dramaturgs, com són la majoria de muntatges de Dagoll Dagom (Els pirates, Mar i cel ), amb 
directors escènics com Lluís Pasqual a Hamlet, La tempestat, Chateau Margaux, La viejecita, Il 
Prigionero , La casa de Bernarda Alba i Sor Angelica, amb Àngel Alonso a Maria Rosa, amb 
Vicente Pradal a Romancer gitano, amb Carles Alberola i Joan Lluís Bozzo a la III i la V Gal·la 
dels Premis Max i amb Joan Ollé, Adolfo Marsillach, Pere Planella, Carme Portaceli, entre molts 
d'altres. En cinema va participar en pel·lícules com són La miraculosa vida del Pare 
Vicenç, Daniya, Faust i El nen de la lluna, així com en el muntatge de les exposicions Els 
cementiris de Barcelona, Dalí i els llibres i El retorn dels dinosaures. Va compaginar la seva 
tasca creativa amb l'exercici de la docència en les especialitats d'Escenografia i Disseny de 
vestuari a l'Institut del Teatre, a l’ESCAC-Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya, a Eina-Escola de Disseny i Art i a IED-Institut Europeu Design. Va rebre diferents 
reconeixements al llarg de la seva carrera, entre d’altres, el Premi Nacional d’Escenografia al 
1986, el premi de Cinema de la Generalitat de Catalunya al millor tècnic l’any 1988, el Premi 
Goya per al millor disseny de vestuari l’any 1990, el Premi MAX d’arts escèniques al millor 
figurinista l’any 2000, i el premi MAX d’arts escèniques a la millor escenografia l’any 2006. 
 
D’altra banda, el Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del 
Teatre (d’ara endavant MAE), és el  Centre de referència d’informació i recerca de les arts 
escèniques catalanes i aplega dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els 
seus objectius principals són preservar la memòria de les arts escèniques de 
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Catalunya recollint tota la documentació associada (textos, programes de mà, esbossos 
escenogràfics, figurins, vestits…), donar suport a la docència i la recerca que s’imparteix als 
diferents centres docents de l'Institut del Teatre, difondre i preservar els fons bibliogràfics, 
museístics i d'arxiu, i donar resposta a les demandes d’informació sobre les arts escèniques 
catalanes. El seu fons està integrat per importants col·leccions d’escenografia i figurins, de 
titelles, de fotografies, d’indumentària, de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, 
actualment sense exposició permanent, difon les seves col·leccions per Internet (a través del 
portal Escena Digital) i a través d’exposicions temporals. 
 
El Sr. Manuel Francisco Ruiz Camacho i el Sr. Albert Alcántara López són els propietaris del 
fons documental de l’escenògraf i figurinista Isidre Prunés que donen a l’Institut del Teatre i, per 
tant, en la seva condició de donants, tenen capacitat d’obrar suficient per a disposar dels 
objectes donats i poder de disposició sobre aquests, d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 
del Codi Civil Català. La voluntat dels donants és donar aquest arxiu al donatari per tal que, 
atesa la seva condició d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició de la 
comunitat educativa i del públic en general.  
 
La donació està integrada per diverses maquetes, figurins i plànols de l’escenògraf i figurinista 
Isidre Prunés. 
 
Vist el que es disposa sobre aquest acte jurídic en els articles 618 i següents del Codi Civil. 
 
Vist l’informe de data 10 de gener de 2018 emès per la Directora del MAE de l’Institut del 
Teatre relatiu a la valoració econòmica de la donació efectuada pel Sr. Manuel Francisco Ruiz 
Camacho i el Sr. Albert Alcántara López, que es transcriu a continuació: 
 
 

“INFORME VALORATIU SOBRE LA DONACIÓ DE FONS DOCUMENTAL  D’ ISIDRE 
PRUNÉS 

 
 
Isidre Prunés i Magrans (1948 - 2014) va ser un escenògraf i figurinista de teatre, òpera 
i cinema, deixeble de Fabià Puigserver i membre fundador de l'Associació 
d'Escenògrafs de Catalunya. Inicià la seva activitat professional l’any 1975 formant 
equip amb Montse Amenós, relació que durà fins a 1995. Durant la seva carrera 
professional va participar en més de 300 obres, creant escenografies i vestuaris per 
teatre, cinema i televisió. Va col·laborar amb nombroses companyies (molt 
especialment amb  Dagoll Dagom   i dramaturgs ( Lluís Pasqual, Àngel Vicente Pradal, 
Carles Alberola, Joan Ollé, Adolfo Marsillach, Pere Planella, Carme Portaceli, entre 
molts d'altres.) 
Va compaginar la seva tasca creativa amb l'exercici de la docència en les especialitats 
d'Escenografia i Disseny de vestuari a l'Institut del Teatre, a l’ESCAC-Escola Superior 
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, a Eina-Escola de Disseny i Art i a IED-Institut 
Europeu Design.  
Els seus hereus Manuel Ruiz Camacho,  i  Albert Alcántara han manifestat  la voluntat 
de donar documents d’Isidre Prunés al MAE  
El MAE està interessat en incorporar als seus fons la col·lecció esmentada donat el seu 
valor documental i artístic. 
 
La donació  compren 8 maquetes, figurins de les obres : “Exposició Catalunya 13 
anys” ( 1993),  “Corre corre diva” (1998),  “Rigoletto” ( 1995), “T’odio amor meu”, 
“Arsènic i puntes coixí “( 1995),  13 carpetes de diferents mides amb diferents obres, 
figurins, plànols, i 7 carpetes dossiers. 
 
El valor del fons que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic 
rellevant, sinó que destaca pel seu valor artístic i històric. “ 
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Vist els articles 531-7 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals. 
 
Vist el que disposa l’article 12, lletres i) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la 
competència de la Junta de Govern en matèria d’acceptació de donacions, herències i deixes a 
favor de l’Institut. 
 
Vista la conformitat de la Gerència de l’Institut del Teatre. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General i del Gerent de l’Institut del Teatre, s’eleva a la 
Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’expedient relatiu a l’acceptació de la donació, amb la incorporació de tots 
els documents escaients. 

 
Segon.- ACCEPTAR la donació del “Fons documental de l’escenògraf i figurinista Isidre 
Prunés” a favor de l’Institut del Teatre que es formalitzarà entre les dues parts, mitjançant la 
minuta del contracte que es transcriu a continuació:  
 

“CONTRACTE DE DONACIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DE L’ESCENÒGRAF I 
FIGURINISTA ISIDRE PRUNÉS A FAVOR DE L’INSTITUT DEL TEATRE 

 
INTERVENEN 

 
D’una part, en condició de donants, el Sr. MANUEL FRANCISCO RUIZ CAMACHO, 
amb NIF 27202525B, i domicili a c/ Provença, núm.148, 4t 1a de Barcelona (08036), 
conjuntament amb el Sr. ALBERT ALCÁNTARA LÓPEZ, amb NIF 77476713V ,i 
domicili a c/ Font del nen, núm.3, 1r 2a de La Garriga (08530), propietaris d’un fons 
documental de l’escenògraf i figurinista Isidre Prunés. 
 
D’altra part, en condició de donatari, l’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom 
de la Diputació de Barcelona, representat per l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
Presidenta de l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, 
assistida pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, secretari delegat, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 28 de juliol de 2016 
(BOPB 3 d’agost de 2016), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i 
NIF P-5800024-A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present contracte i 
declaren no trobar-se en cap de les situacions de prohibició per contractar previstes per 
la normativa vigent. 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 

I. L’Isidre Prunés i Magrans (1948 - 2014) va ser un escenògraf i figurinista de 
teatre, òpera i cinema, deixeble de Fabià Puigserver i membre fundador de 
l'Associació d'Escenògrafs de Catalunya. Va ser titulat superior en Art Dramàtic 
per l'Institut del Teatre, en l'especialitat d'Escenografia, institució de la que va 
formar part com a docent. Va iniciar la seva activitat professional l’any 1975 
formant equip amb Montse Amenós, relació que durà fins a 1995. Durant la seva 
carrera professional va participar en més de 300 obres, creant escenografies i 
vestuaris per a teatre, cinema i televisió. Va col·laborar amb 
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nombroses companyies i dramaturgs, com són la majoria de muntatges de Dagoll 
Dagom (“Els pirates”, “Mar i cel “), amb directors escènics com Lluís Pasqual a 
“Hamlet”, “La tempestat”, “Chateau Margaux”, “La viejecita”, “Il 
Prigioniero” , “La casa de Bernarda Alba” i “Sor Angelica”, amb Àngel Alonso 
a “Maria Rosa”, amb Vicente Pradal a “Romancer gitano”, amb Carles Alberola i 
Joan Lluís Bozzo a la III i la V Gal·la dels Premis Max i amb Joan Ollé, Adolfo 
Marsillach, Pere Planella, Carme Portaceli, entre molts d'altres. En cinema va 
participar en pel·lícules com són “La miraculosa vida del Pare 
Vicenç”, “Daniya”, “Faust” i “El nen de la lluna”, així com en el muntatge de les 
exposicions “Els cementiris de Barcelona”, “Dalí i els llibres” i “El retorn dels 
dinosaures”. Va compaginar la seva tasca creativa amb l'exercici de la docència 
en les especialitats d'Escenografia i Disseny de vestuari a l'Institut del Teatre, a 
l’ESCAC-Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, a Eina-Escola 
de Disseny i Art i a IED-Institut Europeu Design. Va rebre diferents 
reconeixements al llarg de la seva carrera, entre d’altres, el Premi Nacional 
d’Escenografia al 1986, el premi de Cinema de la Generalitat de Catalunya al 
millor tècnic l’any 1988, el Premi Goya per al millor disseny de vestuari l’any 
1990, el Premi MAX d’arts escèniques al millor figurinista l’any 2000, i el premi 
MAX d’arts escèniques a la millor escenografia l’any 2006.  
 

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

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

 
IV. Donat l’interès i el valor artístic i testimonial del fons, l’Institut del Teatre està 

interessat en incorporar-ho a les col·leccions del Museu de les Arts Escèniques 
(MAE), afavorint així  la preservació i divulgació de les obres.  

 
V. Aquest contracte ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del 

Teatre de data .........................., òrgan competent segons art. 12.i dels vigents 
Estatuts de l’Institut del Teatre, i per tant, s’autoritza la seva formalització.  

 
 
Per tal de formalitzar la donació i concretar-ne les condicions, les parts han convingut 
signar el present document que s’articula mitjançant els següents 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte del contracte. 
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És objecte del present contracte la donació del fons documental de l’escenògraf i 
figurinista Isidre Prunés. En inventari annex a aquest contracte es detalla el contingut 
de la donació. 
 
Els donants cedeixen a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el conjunt del 
fons com a donació gratuïta de béns propietat de l'oferent. 
 
Els donants podrà ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres 
obres, documents i elements escenogràfics. Amb la finalitat de formalitzar aquestes 
ampliacions, les parts signaran les corresponents addendes al present contracte, el 
qual els serà plenament d’aplicació.  
 
 
Segon. Caràcter de la donació. 
 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple 
d’objectes propietat dels donants. La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit, 
no sotmesa a condició i sense possibilitat de reversió. 
 
Als efectes previstos a l’article 35 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, els donants declaren que són els legals 
propietaris de la totalitat dels objectes que integren la donació i que estan plenament 
capacitats per a fer donació dels béns i per a l’atorgament d’aquest acte, d’acord amb 
les prescripcions del Codi Civil i Llei 5/2006, de 10 de maig i Llibre Cinquè de 
Catalunya,  i que els béns no estan subjectes a cap condició, càrrega ni gravamen 
onerós, garantint per tant la pacífica propietat per part de l’Institut del Teatre.  
 
 
Tercer. Tractament del fons.  
 
El donatari destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per realitzar 
la feina d’inventari, catalogació, conservació i digitalització de les obres que integren el 
fons, que es tractaran seguint els procediments, tècniques i protocols establerts en la 
normativa tècnica de referència del centre.  
 
 
Quart. Obligacions.  
 
L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats en el fons del Museu 
de les Arts Escèniques, inventariar-los, catalogar-los, conservar-los, digitalitzar-los, així 
com  difondre’ls per facilitar la consulta pública d’investigadors i del públic en general, 
prioritzant els usos de caràcter acadèmic, d’investigació i culturals.  
 
L’Institut del Teatre posarà a disposició del públic imatges digitalitzades dels béns, 
facilitant la consulta al propi centre i a la web corporativa, i autoritzarà les reproduccions 
d’ús no comercial sol·licitades per tercers. També lliurarà als donants una còpia de les 
digitalitzacions de les obres del fons que es vagin realitzant, per tal que puguin fer 
difusió de les imatges pel seu compte.  
 
L’Institut del Teatre es compromet a difondre el fons i possibilitar el préstec de la 
col·lecció a altres institucions museístiques i culturals rellevants, que programin 
exposicions, retrospectives i activitats culturals similars relacionades amb l’escenògraf, 
d’acord amb la normativa per al préstec temporal de documents de les col·leccions del 
MAE.  
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L’Institut del Teatre organitzarà una exposició temporal que es mostrarà al hall de 
l’Institut del Teatre durant un mínim de tres mesos. S’oferirà aquesta exposició en 
itinerància a biblioteques i centres cívics. L’Institut del Teatre cedirà l’exposició 
gratuïtament als donants en el cas que ho sol·licitin per a possibles exhibicions en 
altres circuits. 
 
L’Institut del Teatre es compromet a informar als mitjans de comunicació sobre la 
incorporació d’un nou fons personal i a intentar aconseguir-ne la publicació en almenys 
un mitjà de premsa de difusió a Espanya i un altre de difusió a Catalunya (com El País i 
La Vanguardia). 
 
En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva 
procedència de la següent manera “Fons Isidre Prunés”.  
 
 
Cinquè. Lliurament de la col·lecció. 
 
Els béns integrants de la donació es lliuraran a l’Institut del Teatre a partir de la 
signatura del present document.  
 
 
Sisè. Retirada temporal. 
 
Els donants es reserven la possibilitat de retirar temporalment part de les obres 
cedides, en cas que ho necessitin per a la reposició d’un espectacle o per a alguna 
exposició, sense que això impliqui revocació de la donació, d’acord amb l’article 531-20 
del Codi Civil Català. En tal supòsit hauran de sol·licitar la cessió temporal al MAE, amb 
una antelació mínima d’un mes i per escrit, amb la relació detallada dels elements 
sol·licitats, descripció de les dades bàsiques de l’activitat, duració del préstec, i dates 
previstes de recollida i devolució.  
 
Els donants es faran càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comportin. 
Durant el període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les 
despeses de conservació dels béns. En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la 
devolució de les peces serà formalitzada mitjançant document signat per les parts. 
 
 
Setè.- Drets de propietat intel·lectual.   
 
En relació als béns donats, els donants, en condició de titulars dels drets de propietat 
intel·lectual, autoritzen l’Institut del Teatre a efectuar qualsevol acte de reproducció, 
distribució, comunicació pública i transformació, inclosa la seva digitalització i posada a 
disposició d’imatges a través d’Internet, tant a interès o iniciativa pròpia, com a favor 
d’altres administracions públiques o persones privades que ho sol·licitin, per a usos de 
caràcter acadèmic, cultural i d’investigació, sense que en cap cas puguin ser cedits a 
tercers per a finalitats comercials. En conseqüència, els donants es reserven els drets 
d’explotació de l’obra per a la resta d’usos diferents als esmentats, incloent la 
possibilitat de difondre imatges digitalitzades de les obres del fons de la forma que 
considerin adient. 
 
Aquesta cessió de drets té una duració il·limitada en el temps, fins que aquests 
esdevinguin domini públic, i tinguin un abast territorial mundial. En qualsevol cas, el 
donatari assumeix l’obligació de respectar i fer respectar els drets morals de l’autor, 
especialment el de reconeixement de l’autoria. Els donants garanteixen l’exercici pacífic 
dels drets cedits.  
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Respecte a  les obres la titularitat de drets de les quals l’ostenten conjuntament amb 
terceres persones, per tractar-se d’una creació en règim de coautoria, i no disposant 
d’una cessió específica dels drets de propietat intel·lectual per part dels coautors, 
l’Institut del Teatre gestionarà l’obtenció de les autoritzacions necessàries per part dels 
seus titulars, d’acord amb el que preveu la vigent llei de Propietat Intel·lectual.  
 
 
Vuitè. Dret d’accés i consulta als documents. 
 
Els donants donen el seu consentiment per permetre l’accés i consulta als documents 
que formen part de la donació que poden contenir dades personals. 
 
 
Novè. Valoració del fons de la donació. 
 
El valor del fons que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic 
rellevant, sinó que destaca pel seu valor artístic i històric.  
 
 
Desè. Resolució del contracte. 
 
El present contracte té caràcter irreversible. Tan sols en el supòsit que es donin les 
causes establertes a l’article 531-15 del Codi Civil Català, els donants podran exercir 
l’acció revocatòria corresponent.  
 
 
Onzè. Legislació d’aplicació. 
 
Seran d’aplicació al present contracte les disposicions relatives a la donació establertes  
als articles 531-7 i següents del Llibre cinquè del Codi Civil Català, aprovat per la Llei 
5/2006 de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals, així com la resta de normativa d’aplicació.  
 
Dotzè. Bona fe, controvèrsies i fur aplicable. 
 
Les parts contractants s’obliguen a complir i a executar aquest contracte sota el principi 
de bona fe contractual a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest 
document. Així mateix, les parts es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa 
qualsevol desacord que pogués sorgir en el compliment del present contracte. Això no 
obstant, si no fos possible arribar a una solució negociada internament, les 
desavinences que s’originin com a conseqüència de la interpretació del present 
contracte o de l’execució de les obligacions que se’n derivin, se sotmetran a la 
jurisdicció dels Jutjats de la ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, signen per duplicat el present document en el lloc i data 
indicats. “ 
 
 
ANNEX - INVENTARI  DONACIÓ  
 
 
El fons conté maquetes, figurins i plànols (com el del vaixell de “Mar i cel”), a banda 
d’alguns programes, anotacions, i una carpeta amb documentació. Conté figurins, 
impressions amb la fotografia dels actors, anotacions amb les mides corporals, etc. 
 
El fons conté: 
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- 8 maquetes. 
- 4 caixes amb figurins:  

- 1993 Exposició “Catalunya 13 anys”,  
- 1998 “Corre corre diva”,  
- 1995 “Rigoletto”,  
- 1995 “T’odio amor meu”, “Arsènic i puntes coixí”. 

13 carpetes de diferents mides, A4 i A3, amb diferents obres, figurins, plànols.  
7 carpetes dossiers. 
Algunes caixes i carpetes més. 

 
 
 
Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de 
l’Institut del Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Sr. Manuel Francisco Ruiz Camacho i al Sr. Albert 
Alcántara López, tot agraint la donació, així com al Centre de Documentació i Museu de les 
Arts Escèniques de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes 
administratius necessaris que es puguin derivar d’aquesta donació.”  
 
 
 
13. Dictamen que proposa aprovar la modificació parcial de plantilla i de la 

relació de llocs de Treball de l’Institut del Teatre. 
 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, el Sr. Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a proposar una modificació de plantilla i de relació 
de llocs de treball. 
 

L’Agència per a la qualitat del sistema educatiu de Catalunya (AQU) avalua els 
ensenyaments, centres, serveis i institucions universitaris catalans. La seva activitat es 
centra en l'avaluació, la verificació, la modificació, el seguiment i l'acreditació dels títols oficials. 
 
Aquest procés és vinculant per a l’Institut del Teatre com a institució que imparteix 
ensenyaments superiors, i genera noves tasques en el marc de la imminent adscripció 
universitària.  El procés d’avaluació i d’homologació dels estudis superiors és gestionat des de 
la Coordinació acadèmica, i arran del mateix s’ha fet palesa la necessitat de disposar d’un 
efectiu que disposi del perfil professional per donar suport a la Coordinació Acadèmica en les 
funcions corresponents a la gestió acadèmica derivada del sistema de qualitat 
universitària. 
 
Per tant, es proposa amortitzar una plaça vacant de “Tècnic Mitjà Gestió” (DS) de personal 
laboral, adscrit a la Gerència, i crear una plaça de personal funcionari de “Tècnic Mitjà 
Especialista” (DG) de l’Escala d’Administració Especial, sotescala serveis especials, classe 
comeses especials, grup de classificació A, subgrup A2, adscrit a la Coordinació acadèmica.  
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L’impacte econòmic de la modificació és el següent: 
 

MODIFICACIÓ PLANTILLA 
COST 

ECONÒMIC 

Amortitzar 1 plaça de “Tècnic Mitjà Gestió” (DS), personal laboral, i crear 1 
plaça de ”Tècnic Mitjà Especialista” (DG) de l’Escala d’Administració 
Especial, sotescala serveis especials, classe comeses especials, grup de 
classificació A, subgrup A2, personal funcionari 

sense cost 
addicional  

MODIFICACIÓ RLLT 
 

Suprimir el lloc de ”Tècnic mitjà de gestió”, codi retributiu 17.TG01, adscrit a 
la Gerència, orgànic P08A000, jornada de treball AP (Ampliat Partit) - 42.888,38 

Crear un lloc de ”Tècnic mitjà en qualitat i gestió acadèmica”, codi retributiu 
17.TG01, jornada de treball GM (Intensiu Matí), i adscriure’l a la Coordinació 
Acadèmica, orgànic P080100 

+38.316,30 

 
Aquesta proposta suposa un estalvi anual de 4.572,08 € per al Capítol I del pressupost de 
despeses de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2018. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió d’11 de gener de 2018 va aprovar 
definitivament, com a part integrant del corresponent pressupost per a l’any 2018, la plantilla i la 
Relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, de conformitat amb el 
règim d'atribucions previst a la Llei 7/1985  de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
i de conformitat amb el que disposen l’article 30 en relació amb l’article 12, apartat k) dels 
Estatuts de l’Organisme Autònom Institut del Teatre (BOP núm. 192, de l’11 d’agost de 2004).  
 
La plantilla i la Relació de llocs de treball poden ser modificades amb posterioritat a la seva 
aprovació quan resulti necessari per a l’adequada gestió dels recursos de personal. Així, les 
modificacions poden estar motivades per factors externs, com ara adequacions normatives que 
incideixin en alguns dels seus elements, o per factors derivats de la pròpia dinàmica de 
l’organització, com ara els ajustaments per donar resposta als serveis que s’hi presten.  
 
Els articles 27.1 i 32 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, preveuen la possibilitat de modificar la Plantilla i la 
Relació de llocs de treball amb posterioritat a l’aprovació dels pressupostos. Així mateix, l’article 
28, apartats 1 i 2 d’aquesta mateixa norma disposa la publicació de la Plantilla al Butlletí Oficial 
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la tramesa de còpies d’aquesta 
a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.  
 
En l’àmbit de la Diputació de Barcelona, el tràmit de modificació de la plantilla inicialment 
aprovada requereix informe preceptiu emès per la Intervenció General, de conformitat amb 
l’article 168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), en relació amb l’article 18.4 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. En aquest 
supòsit, en tractar-se d’un Organisme Autònom depenent de la Diputació, el correlatiu és la 
Intervenció Delegada.  
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D’acord amb els antecedents exposats, ha estat emès un informe tècnic per la Cap del Servei 
de Gestió i Administració de l’Institut del Teatre, de data 11 de gener de 2018, que fonamenta 
la necessària modificació de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball, el qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 

“INFORME 
 

Assumpte 
 
Proposta de modificació parcial de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball de 
l’Organisme autònom Institut del Teatre.  
 
Antecedents 
 
De forma periòdica i constant, l’Institut del Teatre revisa la seva plantilla amb l’objectiu 
d’adequar-la a les possibles modificacions que es puguin derivar dels recursos humans 
dels què disposa.  
 
Des de l’any 2011, l’Agència per a la qualitat del sistema educatiu de Catalunya (AQU) 
avalua els ensenyaments, centres, serveis i institucions universitaris catalans. La seva 
activitat es centra en l'avaluació, la verificació, la modificació, el seguiment i 
l'acreditació dels títols oficials. 
 
Donades aquestes premisses, l’Institut del Teatre com a centre d’ensenyament superior 
que desplega els seus ensenyaments superior a través de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic (ESAD) i el Conservatori Superior de Dansa (CSD) vetlla per tal que el nivell 
de qualitat dels seus ensenyaments sigui el desitjat. En aquest sentit, s’ha fet palesa la 
necessitat de disposar d’un efectiu que disposi del perfil professional per donar suport a 
la Coordinació Acadèmica en les funcions corresponents a la gestió acadèmica 
derivada del sistema de qualitat universitària. 
 
Per tant, cal amortitzar una plaça de “Tècnic Mitjà Gestió” (DS) de personal laboral i 
crear una plaça de personal funcionari de “Tècnic Mitjà Especialista” (DG) de l’Escala 
d’Administració Especial, sotescala serveis especials, classe comeses especials, grup 
de classificació A, subgrup A2.  
 
En aquest sentit, es considera convenient amortitzar el lloc de treball de ”Tècnic mitjà 
de gestió”, codi retributiu 17.TG01, adscrit a la Gerència, orgànic P08A000, jornada de 
treball AP (Ampliat Partit), i crear un lloc de ”Tècnic mitjà en qualitat i gestió 
acadèmica”, codi retributiu 17.TG01, jornada de treball GM (Intensiu Matí), i adscriure’l 
a la Coordinació Acadèmica, orgànic P080100. 
 
Conclusions 
 
D’acord amb la informació assenyalada a l’anterior apartat, es considera necessari 
procedir a l’adequació parcial de la plantilla i de la Relació de Llocs de Treball de 
l’Institut del Teatre.” 
 
 

D’acord amb l’informe econòmic emès per la Intervenció Delegada de l’Organisme Autònom 
Institut de Teatre en data 15 de gener de 2018, el qual es transcriu literalment a continuació, les 
modificacions proposades suposen un estalvi anual per al Capítol I del pressupost de despeses 
de l’Institut del Teatre per al 2018:  
 

“INFORME DE LA INTERVENCIÓ DELEGADA 
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RELATIU A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’INSTITUT DEL 

TEATRE 
 
Vist l’expedient mitjançant el qual es proposa per part de la Junta de Govern de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre informar favorablement i elevar a l’òrgan de 
govern competent de la Diputació de Barcelona l’aprovació inicial de la modificació de 
la Plantilla i de la Relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
A la vista de l’anterior, la Interventora Delegada que subscriu, en compliment de 
l’establert a l’article 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s‘aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, 
TRLLRHL), emet el present informe: 
 

1. En relació al procediment de modificació de la plantilla 
 
Els articles 27.1 i 32 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, preveuen la possibilitat de modificar la 
Plantilla i la Relació de llocs de treball amb posterioritat a l’aprovació dels pressupostos.  
 
 En l’àmbit de la Diputació de Barcelona, el tràmit de modificació de la Plantilla 
inicialment aprovada requereix informe preceptiu emès per la Intervenció General, de 
conformitat amb l’article 168.4 del TRLLRHL, en relació amb l’article 18.4 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos. En aquest supòsit, en tractar-se d’un Organisme Autònom depenent de 
la Diputació, el correlatiu és la Intervenció Delegada.  
 

2. En relació a l’impacte econòmic de la modificació parcial de la Plantilla 
que es proposa  

 
D’acord amb l’Informe emès per la Cap del Servei de Gestió i Administració de l’Institut 
del Teatre, de data 12 de gener de 2018, les modificacions proposades per part de 
l’Institut del Teatre són les següents: 
 

MODIFICACIÓ PLANTILLA 
COST 

ECONÒMIC 
Amortitzar 1 plaça de “Tècnic Mitjà Gestió” (DS), personal laboral, i 
crear 1 plaça de ”Tècnic Mitjà Especialista” (DG) de l’Escala 
d’Administració Especial, sotescala serveis especials, classe 
comeses especials, grup de classificació A, subgrup A2, personal 
funcionari 

sense cost 
addicional  

MODIFICACIÓ RLLT  

Suprimir el lloc de ”Tècnic mitjà de gestió”, codi retributiu 17.TG01, 
adscrit a la Gerència, orgànic P08A000, jornada de treball AP 
(Ampliat Partit) 

- 42.888,38 

Crear un lloc de ”Tècnic mitjà en qualitat i gestió acadèmica”, codi 
retributiu 17.TG01, jornada de treball GM (Intensiu Matí), i adscriure’l 
a la Coordinació Acadèmica, orgànic P080100 

+38.316,30 

   
A la vista de les anteriors consideracions i en base a les taules salarials de la Diputació 
de Barcelona vigents durant l’any 2018, la proposta de modificació parcial de la Plantilla 
i de la Relació de llocs de treball de l’Institut del Teatre suposa un estalvi anual de 
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4.572,08 euros per al Capítol I del pressupost de despeses de l’Institut del Teatre per 
al 2018. 
 

3. En relació a l’òrgan competent per aprovar aquesta modificació  
 

Respecte del règim competencial, cal referir-se a l’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en el qual es disposa que el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal. Resulta igualment d’aplicació 
l’article 44.2.f) del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, que disposa que 
correspon al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels acords d’aprovació que, en 
relació amb els organismes autònoms d’ella depenents, facin referència a l’aprovació 
de la Plantilla de personal i a la de la Relació de llocs de treball. Per últim, cal referir-se 
als Estatuts de l’Institut del Teatre, els quals estableixen que correspon al Ple 
corporatiu l’aprovació de la Plantilla i de la Relació de llocs d’aquest Organisme (art.30, 
lletra f) i, que en aquests supòsits de competència plenària, correspon adoptar els 
acords de proposta a la Junta de Govern de l’Organisme (article 12, lletra k). 

 
Vist que s’han complert els tràmits i formalitats exigits per la normativa legal vigent, 
procedeix sotmetre a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre l’aprovació del dictamen 
mitjançant el qual s’acorda informar favorablement i elevar a l’òrgan de govern 
competent de la Diputació de Barcelona la modificació de la Plantilla de l’Institut del 
Teatre, en els termes que s’han analitzat en el present Informe. 
 
Per tot l’anterior, la Interventora Delegada que subscriu informa favorablement el 
present expedient.” 

 
 
S’ha donat compliment a l’obligació d’informació a la representació del personal funcionari i 
laboral de l’Institut del Teatre, mitjançant el trasllat a la susdita representació de la 
documentació que integra el present expedient.  
 
En relació amb el règim de competències corresponent als acords que es proposen en aquest 
dictamen, cal tenir en compte el que disposen els següents preceptes: 
 
− Article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en el 

qual es disposa que el Ple és l’òrgan competent per aprovar la Plantilla de personal. 
 
− Article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, el qual disposa que la Plantilla es pot 

modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis, 
ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar 
l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa 
interna. 

 
− Article 44.2.f) del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona publicat al BOP núm. 42 

de 18.2.2003, que disposa que correspon al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels 
acords d’aprovació que, en relació amb els organismes autònoms d’ella depenents, facin 
referència a l’aprovació de la Plantilla de personal i a l’aprovació de la Relació de Llocs de 
Treball.  

 
− Article 19 c) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, relatiu a la competència de la Gerència 

d’elaborar, d’acord amb la Direcció General, les propostes de modificació de la Plantilla i de 
modificació de la Relació de Llocs de Treball. 
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− Article 30, lletra f) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, que estableix la competència del Ple 
corporatiu quant a l’aprovació de la Plantilla i de la Relació de llocs de l’Organisme 
Autònom. 

 
− Article 12 k) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, que disposa que en aquests supòsits de 

competència plenària correspon adoptar els acords de proposta a la Junta de Govern de 
l’Organisme. 

 
− Acord de la Comissió de Govern (actualment Junta de Govern) de la Diputació de 

Barcelona, aprovat en data 22 de febrer de 2001, mitjançant el qual les propostes dels 
Organismes Autònoms de la Diputació de Barcelona relatives als instruments de gestió i 
assumptes en matèria de personal seran tramitades a través de la Direcció dels Serveis de 
Recursos Humans. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta  
Presidència sotmet a la consideració de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
 
Primer.- INFORMAR  FAVORABLEMENT I ELEVAR a l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona l’APROVACIÓ INICIAL de la modificació de la Plantilla de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre, en els termes en què queda reflectida en l'annex I, que s’adjunta al dictamen 
i que es detallen en els següents acords: 
 

• Amortitzar una plaça de “Tècnic Mitjà Gestió” (DS) de personal laboral. 
 
• Crear una plaça de “Tècnic Mitjà Especialista” (DG) de l’Escala d’Administració Especial, 

sotescala serveis especials, classe comeses especials, grup de classificació A, subgrup 
A2, de personal funcionari. 

 
Segon.- INFORMAR FAVORABLEMENT I ELEVAR a l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona l’actualització de la Relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, en els termes que resten reflectits en l’annex II, adjunt al present dictamen, i que a 
continuació s’exposen: 
 

• Suprimir el lloc de ”Tècnic mitjà de gestió”, codi retributiu 17.TG01, adscrit a la Gerència, 
orgànic P08A000, jornada de treball AP (Ampliat Partit). 

 
• Crear un lloc de ”Tècnic mitjà en qualitat i gestió acadèmica”, codi retributiu 17.TG01, 

jornada de treball GM (Intensiu Matí), i adscriure’l a la Coordinació Acadèmica, orgànic 
P080100. 

 
Tercer.- CREAR  la fitxa descriptiva del lloc de “Tècnic mitjà en qualitat i gestió acadèmica” 
(10/MF) que s’adjunta com a annex III. 

 
Quart.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de la seva aprovació definitiva.  
 
Cinquè.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per realitzar els actes 
administratius necessaris per a la implementació d’aquesta modificació. 
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona als efectes de la seva tramitació. 
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ANNEX I AL DICTAMEN, REFERIT A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE 
PLANTILLA DE L’INSTITUT DEL TEATRE.  
   
PERSONAL FUNCIONARI 

 
PLACES CREADES 

 
Tècnic Mitjà Especialista (DG) ............................................................................. +1 
 
 

PERSONAL LABORAL 
 

PLACES AMORTITZADES 
 

Tècnic Mitjà de Gestió  (DS) .................................................................................. -1 
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PLANTILLA  DE PERSONAL FUNCIONARI

Categories Nombre Vacants
1.Escala Administració General

  1.1. Sots escala auxiliar
         Auxiliar Administratiu BD 28 20

  1.2. Subescala Subaltern
        Subaltern BE 11 4

2.Escala Administració Especial
  2.1. Subescala Tècnica
         2.1.1. Classe Tècnics Superiors
                Tècnic Superior Arquitecte/Enginyers CA 2 0
                Tècnic Superior Dret CJ 2 1
                Tècnic Superior Economia CI 1 0
                Tècnic Superior Informació CK 1 1
                Tècnic Superior en Documentació CT 1 0

         2.1.2.Classe Tècnics Mitjans
                Tècnic Mitjà Empresarials DI 1 0
                Tècnic Mitjà Bibliologia DE 8 1

  2.2.Subescala Serveis Especials

         2.2.1 Classe Comeses Especials
                Grup A (Grup A-1)
                Tècnic Superior Educació CG 4 1
                Tècnic Superior CN 8 2
                Tècnic Superior en Lletres CH 2 1
                Tècnic Superior Recursos Humans CR 2 1
                Tècnic Superior Informàtica CL 2 2

                Grup B (Grup A-2)
                Tècnic Mitjà Educació DD 1 1
                Tècnic Mitjà Especialista DG 5 4
                Tècnic Mitjà Informàtica DF 1 0
                Tècnic Mitja Gestió DS 5 2

                Grup C (Grup C-1)
                Tècnic Auxiliar Bibliologia EI 2 1
                Tècnic Auxiliar Gestió EM 5 1
                Tècnic Auxiliar Especialista EG 7 2
                Tècnic Auxiliar Informàtica EN 1 1

                Grup D (Grup C-2)
                Auxiliar d'Oficina HS 2 0

      2.2.2. Classe Personal d'Oficis

                Grup D (Grup C-2)
               Oficial Manteniment Instal·lacions MB 3 1
               Oficial de Serveis MS 6 4
               Ofic. Telefonista/Recepcionista MT 2 1

                Agrupacions Professionals
               Ajud. de serveis NC 1 0
               Operari de Serveis PA 7 5

TOTAL PLANTILLA FUNCIONARIS 121 57

PLANTILLA FIXA PERSONAL LABORAL

Categories Nombre Vacants
                Grup A (Grup A-1)
               Tècnic Superior Educació CG 134 79

                Grup B (Grup A-2)
               Tècnic Mijtà Educació DD 20 7

                Grup C (Grup C-1)
               Tècnic Auxiliar Educació ED 2 0
               Tècnic Auxiliar Especialista EG 1 1

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 157 87

TOTAL PLANTILLA 278

TOTAL VACANTS 144

           PLANTILLA DE L'INSTITUT DEL TEATRE

ANNEX II REFERIT AL DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN DE L'INSTITUT DEL TEATRE DE 13 D'ABRIL DE 2010 
MITJANÇANT EL QUAL ES PROPOSA LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA PLANTILLA DE L'INSTITUT DEL TEATRE

EFECTES 1 DE MAIG DE 2010                                         

ANNEX I REFERIT AL DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN DE L'INSTITUT DELTEATRE DE 28 DE NOVEMBRE DE 2016 
MITJANÇANT EL QUAL ES PROPOSA LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA PLANTILLA i RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

DE L'INSTITUT DEL TEATRE. 

ANNEX II REFERIT AL DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN DE L'INSTITUT DEL TEATRE DE 13 D'ABRIL DE 2010 
MITJANÇANT EL QUAL ES PROPOSA LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA PLANTILLA DE L'INSTITUT DEL TEATRE

EFECTES 1 DE MAIG DE 2010                                         

ANNEX I REFERIT AL DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN DE L'INSTITUT DELTEATRE DE 24 DE GENER DE 2018 MITJANÇANT EL QUAL 
ES PROPOSA LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA PLANTILLA i RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'INSTITUT DEL TEATRE 
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ORGANISME        Institut del Teatre                                                                                                    Data aprovació Ple :

 

 Denominació del lloc
Codi Fitxa 
Descriptiva

Horari Jornada  Requisits    F.P. C.D.  C.Esp. Dot.

Director General* 01/DIR TC A A001 P.D 30 A103 1

Secretari alt carrec 19/MF AP A H001 LL.D. 15  AS03 1

Tècnic superior imatge i comunicació 06/MF TC A A043 C.M. 20 TG02 1

Tècnic en gestió en comunicació 05/MF GE G B001 C.M. 17 TG01 1

Tècnic mitjà de gestió 39/MF GE G B001 C.M. 17 TG01 1 5

Coordinador 01/MODG TC A F001 LL.D. 25 A301 1

Tècnic Mijtà de Gestió Acadèmica 08/MF GM G B001 C.M. 17 TG01 1

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 3

Tècnic Auxiliar Magatzem 53/MF GE G C001 C.M. 14 AT01 1

Tècnic mitjà en qualitat i gestió acadèmica 10/MF GM G B001 C.M. 17 TG01 1 7

Director artístic IT Dansa 11/MODG TC A F001 C.E. 21 DP01 1 1

Secretari acadèmic general 02/MODG TC A F001 LL.D. 24 TA02 1 1

Cap d'unitat 11/MO AP A C001 C.E. 21 A502 1

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GE G H001 C.M. 12 AG01 3 4

Cap dels Serveis Culturals 09/MODG TC A F001 LL.D. 26 A203 1

Tècnic superior gestió 03/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1

Tècnic gestió publicacions-nivell 2 55/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1 3

Director 05/MOMA AP A A041 C.E. 24 A302 1

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 1 2

Cap d'unitat 03/MOMA AP A F001 C.E. 21 A502 1

Bibliotecari 07/MF GM G B026 C.M. 17 TG01 2

Bibliotecari 07/MF GT G B026 C.M. 17 TG01 1

Bibliotecari 07/MF GE G B026 C.M. 17 TG01 1

Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació 15/MF GM G C001 C.M. 14 AT01 1

Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació 15/MF GT G C001 C.M. 14 AT01 1 7

P080000 Direcció General

P080100 Coordinació Acadèmica

P080200 Secretaria Acadèmica General

P080101 IT Dansa 

P081100 Centre de Documentació Museu d'Arts Escèniques

P081101 Unitat de Serveis Básics

P081000 Direcció de Serveis Culturals

P080201 Unitat de Secretaria Acadèmica

ANNEX II  REFERIT AL DICTAMEN MITJANÇANT EL QUAL S'APROVA LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'INSTITUT DEL TEATRE 

RELACIÓ DE  LLOCS DE TREBALL DE L'INSTITUT DEL TEATRE
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Cap d'unitat 01/MOMA AP A F001 C.E. 21 A502 1

Tècnic gestió museus-Lletres-Niv.2 40/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1

Bibliotecari 07/MF GM G B026 C.M. 17 TG01 2

Bibliotecari 07/MF GE G B026 C.M. 17 TG01 1 5

Personal Docent de càracter general 25/MF GE G A001 C.M. 20 EE02 48

Personal Docent de càracter general 25/MF GER R A001 C.M. 20 EE02 38 86

Personal Docent de càracter general 25/MF GE G A001 C.M. 20 EE02 20

Personal Docent de càracter general 25/MF GER R A001 C.M. 20 EE02 18

Personal Docent de càracter general 24/MF GE G B001 C.M. 17 EE01 1

Personal Docent de caràcter especial 24/MF GE G B001 C.M. 17 EE01 1 40

P08000C Grup de Suport a la Docència

Instrumentista 23/MF GE G B001 C.M. 17 EE01 16

Instrumentista 23/MF GER R B001 C.M. 17 EE01 3

Instrumentista 23/MF GE G C001 C.M. 15 EE01 1 20

Director 07/MODG TC A F001 LL.D. 24 A302 1

Tècnic auxiliar d'espectacles 33/MF GE G C001 C.M. 14 AT01 1

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GE G H001 C.M. 12 AG01 3 5

Personal Docent de Caràcter General 56/MF GE G C001 C.M 15 EE01 1

Personal Docent de Caràcter General 25/MF GE G A001 C.M 20 EE02 5 6

Director 08/MODG TC A F001 LL.D. 24 A302 1 1

Gerent* 02/DIR EC A A001 P.D. 30 A103 1

Secretari alt càrrec 19/MF AP A H001 LL.D. 15  AS03 1

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF AP A H001 C.M. 12 AG01 1

Tècnic assessor 52/MF EC A A001 LL.D. 26 TA01 1

Tècnic superior en documentació 28/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1

Tècnic Assessor en gestió patrimoni cultural 37/MF AP A A002 LL.D. 24 TA02 1

Tècnic superior prevenció de riscos laborals 59/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1 7

Tècnic organització i processos de gestió 35/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 1

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GE G H001 C.M. 12 AG01 2 4

P08A002 Grup de Producció

Tècnic Superior de Gestió Acadèmica 61/MF AP A A001 C.M. 20 TG02 1

Tècnic mitjà relacions internacionals 09/MF GM G B001 C.M. 17 TG01 1

Tècnic superior gestió cultural 04/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1

Tècnic mitjà producció 12/MF AP A B001 C.M. 17 TG01 1 4

P08A001 Grup de Suport a Escoles 

P08000B Escola Ensenyament Secundari i Artístic

P08000A Escoles Superiors

P081102 Unitat de Serveis Digitals i de Recerca

P08A000 Gerència

P080300 Centre Territorial del Vallès

P080301 Escola Superior de Tècniques Arts Espectacle

P080400 Centre Territorial d'Osona
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P08A100 Servei de Gestió i Administració

Cap Servei 15/MO EC A A001 LL.D 28 A202 1 1

Cap de secció 01/MO TC A F001 C.E. 25  A301 1

Economista 27/MF GM G A003 C.M. 20 TG02 1

Tècnic mitjà empresarials 29/MF GM G B043 C.M. 17 TG01 1 3

Cap d'unitat 02/MO AP A G001 C.E. 21 A502 1

 Auxiliar de suport a la gestio 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 3 4

P08A101-2 Unitat de de Gestió retributiva i contractació

Cap d'unitat 07/MO GM G H001 C.E. 18 A504 1

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 3 4

P08A102 Secció de Desenvolupament i Processos

Cap de seccio 14/MO TC A F001 C.E. 25 A301 1 1

P08A102-1 Unitat de Gestió de Recursos Humans

Cap d'Unitat 06/MO GM G H001 C.E. 18 A504 1

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 3 4

P08A102-2 Unitat Jurídica i Procedimental

Cap d'Unitat 13/MO AP A A002 C.E. 21 A502 1

Tècnic mitjà de gestió 39/MF GM G B001 C.M. 17 TG01 1

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 1 3

Cap de secció 08/MO TC A A001 C.E. 25 A301 1

Auxiliar tècnic gestió d'espais 49/MF AP A D001 C.M. 14 PO08 1

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF AP A H001 C.M. 12 AG01 1

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 3 6

Cap d'unitat 10/MO TC A A001 C.E. 22 A501 1

Tècnic Superior Informàtica 54/MF AP A A001 C.M. 20 TG02 2

Tècnic mitjà d'informàtica 32/MF GM G B001 C.M. 17 TG01 1

Auxiliar d'informàtica 17/MF GM G C001 C.M. 15 AT02 1

Auxiliar d'informàtica 17/MF AP A C001 C.M. 15 AT02 1

Tècnic auxiliar d'audiovisuals 16/MF GE G C001 C.M. 14 AT01 2

Tècnic Mijtà en Serveis Digitals 58/MF GM G B001 C.M. 17 TG01 1

Tècnic Superior en Serveis Digitals 50/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1 10

Cap d'unitat 17/MO TC A F012 C.E. 22 A501 1

Of. instal·lacions 21/MF GM G D001 C.M. 12 PO04 1

Of. instal·lacions 21/MF GE G D001 C.M. 12 PO04 1

Of. instal·lacions 21/MF GT G D001 C.M. 12 PO04 1

Of. de serveis 38/MF GE G D001 C.M. 12 PO04 2

Operari de serveis 42/MF GT G E001 C.M. 8 PO01 1

Operari de serveis 42/MF GM G E001 C.M. 8 PO01 3 10

P08A200 Secció de Recursos i Serveis Tècnics

P08A201 Unitat d'Informàtica i Audiovisuals

P08A202 Unitat de Manteniment i Seguretat en obres

P08A101 Secció de Gestió Ecònomica

P08A101-1 Unitat de Comptabilitat
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Cap d'unitat 12/MO TC A G001 C.E. 20 A503 1

Of. de so 43/MF AE A H001 C.M. 12 PO04 1

Of. de luminotècnia 44/MF AE A H001 C.M. 12 PO04 1

Of. de maquinària escènica 45/MF AE A H001 C.M. 12 PO04 1

Tècnic Auxiliar Manteniment Escenogràfic 51/MF GER R C001 C.M. 14 AT01 1

Auxiliar de taquilles 26/MF GE G C001 C.M. 14 AT01 1

Of. de serveis-muntatges de teatre 34/MF AE A H001 C.M. 12 PO04 1 7

P08A204 Unitat de Serveis Generals

Cap d'unitat 18/MO TC A I001 C.E. 18 A544 1

Subaltern 22/MF GM G E001 C.M. 8 PS01 8

Subaltern 22/MF GT G E001 C.M. 8 PS01 5

Operari de serveis 42/MF GM G E001 C.M. 8 PO01 1

Of. telefonista recepcionista 31/MF GM G D001 C.M. 12 PO04 1

Of. telefonista recepcionista 31/MF GT G D001 C.M. 12 PO04 1 17

278

Horari:

AE: Ampliat específic
AF: Ampliat flexible
AP: Ampliat partit
EC: Dedicació exclusiva
GE: Específic
GER: Específic reduÏt
GM: Intensiu matí
GT: Intensiu tarda
TAC: Torn ampliat continuat
TC: Plena dedicació
TGM: Torn matí
TGN: Torn nit
TGT: Torn tarda

Jornada:

A: 40 h/s
G: 37,5 h/s
R: Reduïda

Forma de provisió:

C.E.: Concurs específic
C.M.: Concurs de mèrits
LL.D.: Lliure designació
P.D.: La provisió d'aquests llocs de treball es regirà per l'establert en el Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona i l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic per al personal directiu professional

Requisits:
A001: Qualsevol titulació del grup de classificació A, subgrup A1
A002: Ll. Dret
A003: Ll. Ciències Econòmiques
A041: Ll. Documentació
A043: Ll. Ciències de la Informació
B001: Qualsevol titulació del grup de classificació A, subgrup A2
B026: Diplomatura Biblioteconomia i Documentació
B043: Diplomatura Ciències Empresarials
C001: Qualsevol titulació del grup de classificació C, subgrup C1
D001: Qualsevol titulació del grup de classificació C, subgrup C2
E001: Agrupacions professionals
F001: Qualsevol titulació del grup de classificació A, subgrup A1 o A2
F012: Enginyeria industrial o Enginyeria Tècnica industrial
G001: Qualsevol titulació del grup de classificació A, subgrup A2 o grup de classificació C, subgrup C1
H001: Qualsevol titulació del grup de classificació C, subgrup C1 o C2
I001: Qualsevol titulació del grup de classificació C, subgrup C2 o o agrupacions professionals 

Contracte d'alta direcció

P08A203 Unitat de Gestió d'Espais Escènics

(*): En el cas que figuri ocupat mitjançant contracte laboral subjecte al règim especial d’alta direcció són d’aplicació les limitacions retributives derivades dels 
criteris de l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 30 d’octubre de 2014, modificat per acords plenaris de 20 de novembre de 2014 i 31 de març de  
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ANNEX III 

 

FITXA DESCRIPTIVA DE LLOC DE TREBALL 

 

 

A IDENTIFICACIÓ 

 

 

 

 ÀREA/DEPARTAMENT: COORDINACIÓ ACADÈMICA 

  

 

 

 DENOMINACIÓ DEL LLOC: TÈCNIC MITJÀ EN QUALITAT I GESTIÓ 

ACADÈMICA  

 

 

 TIPOLOGIA:  lloc de comandament 

  lloc base singular 

  lloc base no singular 

 

 

 

 

  

B 

 

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 

 

 

B.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 

(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc singular) 
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B.2. Funcions bàsiques 

 

� Col·laborar i donar suport a la Coordinació acadèmica i als càrrecs acadèmics en 

tasques de gestió i organització acadèmiques. 

 

� Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses, entitats i altres 

institucions i organismes) per a dur a terme les tasques corresponents, així com 

participar en aquelles comissions per a les que sigui assignat. 

 

� Donar suport a les Escoles i departaments de les Escoles Superiors de l’Institut del 

Teatre en les tasques en les quals intervé directament la Coordinació acadèmica. 

 

� Donar suport a Coordinació acadèmica en l’organització, planificació i gestió del 

Sistema de Qualitat.  

 

� Programar i gestionar els recursos per a desenvolupar les tasques relacionades 

amb el Sistema de Qualitat. 

 

� Tenir cura del tractament de la informació i documentació relativa al Sistema de 

Qualitat en la seva preparació, gestió, tramesa i/o custòdia. 

 

� Preparar, organitzar, classificar, gestionar, trametre i custodiar la informació i 

documentació relativa al Sistema de Qualitat, així com portar el control del seu 

inventari. 

 

� Vetllar per l’actualització de les dades i informació del web relatives al Sistema de 

Qualitat. 

 

� Vetllar per la seguretat i salut en el lloc de treball, utilitzant adequadament 

maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els 

mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els 
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procediments establerts per la Corporació i la normativa vigent en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 

 

� I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 

C 

 

PROVISIÓ DEL LLOC 

 

C.1. Requisits per a la seva provisió 

 

 

� Titulació: B001. Qualsevol titulació del grup de classificació A, subgrup A2. 

� Categoria idònia (1): DG Tècnic mitjà especialista 

� Categories concordants (2): Qualsevol categoria pertanyent al Grup A, subgrup A2 de 

classificació 

�  Català: Nivell C1 de coneixements de llengua catalana. 

� Altres:  

 

C.2. Mèrits rellevats a considerar en la seva provisió 

 

 

� Formació: En l’àmbit de: 

 Gestió i organització acadèmica. 

 Gestió i difusió cultural. 

 Gestió de projectes. 

 Gestió de qualitat. 

 Competència lingüística en llengua anglesa 

 Idiomes 

 

 Informàtica a nivell d’usuari: processador de textos, base de dades, full de càlcul, 

etc., i altres aplicacions específiques del seu àmbit. 
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� Experiència: 

 En l’àmbit de la gestió i organització d’activitats acadèmiques en l’Administració 

pública i/o al sector privat. 

 En l’àmbit de la gestió o sistemes de qualitat. 

 En l’àmbit de la gestió de dades. 

� Altres:  

(1) Aquesta categoria serà l’assignada al personal de nou ingrés. 
(2) Amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat interna del personal de la Corporació, la convocatòria de 

provisió del lloc podrà obrir-se de manera potestativa a les categories indicades en aquest 

apartat. 
 
 
 
 
14. Informe de la Direcció General / Gerència: 

 
Pren la paraula la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa el seu informe 
dividit en els següents apartats: 
 
 

 
 
 
 

1- Presentació del llibre Papitu, el somriure sota el bigoti. I exposició Benet i 
Jornet al hall de l’IT. 



 

    
 

 

 
 

 

 102

Dijous 18 de gener la filla del Papitu Benet i Jornet junt amb Sergi Belbel 
van presentar el llibre que la Carlota Benet ha fet del seu pare “Papitu. El 
somriure sota el bigoti” 
Per l’ocasió vam muntar part de l’exposició que farem al hall de l’IT i que 
inaugurarem el dia 19 de febrer, a la qual estan tots vostès convidats. 

 
 

2- Roda premsa del Festival Dansa Quinzena Metropolitana:  
A partir de les converses amb en Cesc Casadessus, nou director del Grec i de 
representants de l’ICUB, vam acordar fer una gala de dansa dins el festival, 
que finalment han decidit que sigui la inauguració del festival. 
Hi participen 60 alumnes de les nostres escoles CSD, CPD i del postgrau 
ITDansa i es farà al teatre Joventut d’Hospitalet. 
Com saben el festival és metropolità i hi participen Badalona, Barcelona, 
Cornellà, Esplugues, L’Hospitalet i Santa Coloma, amb un total de 18 
espectacles adults i 5 proposta de dansa família i 6 activitats gratuïtes a llocs 
públics. 
És per l’IT una visibilitat i un reconeixement de qualitat excel·lent que evidencia 
l’alt nivell professional dels nostres estudiants. 
 

3- T(h)eatre en francès a Barcelona. Teatre català a París. 
Al 2017 l’IT ja va participar en el Festival de teatre francès a Barcelona i de nou 
al 2018 hi participem, amb la col·laboració de l’Institut Francès. Es fan  un total 
de 4 espectacles als nostres teatres (T. Estudi i T. Ovidi) 
Aquest any però té un afegit que és el que en realitat perseguíem al admetre 
aquesta col·laboració, que és el retorn. És a dir que es puguin donar a conèixer 
autors catalans a París. 
I efectivament ho hem aconseguit: 
Del 5 al 14 d’abril es podran veure a París, a la Sala Théatre 13-Seine: Búfals 
de Pau Miró, Història de Jan Vilanova i El principi d’Arquímedes de Josep Maria 
Miró. També el 9 d’abril Sergi Belbel farà una màsterclass. 
Esperem poder créixer pel proper any amb més muntatges i amb una millor 
dotació per part del Ramon Llull etc... 

 
4- Col·laboració CCCB (Institut d’humanitats de Barcelona) 

Al 2017 vam iniciar una col·laboració molt interessant amb l’Institut 
d’Humanitats de Barcelona, que com ja saben és una entitat dedicada a 
reflexionar a l’entorn de la cultura. 
Programen activitats diverses i 6 o 7 cursos anuals de temes culturals i 
artístics.  
L’Institut del Teatre al 2017 vàrem fer un curs de dramatúrgia i realitat 
contemporània amb una quantitat molt alta de participants,  i aquest any n’hem 
organitzat un altre a l’entorn del tema “Paisatge i acció”, al mes de febrer, obert 
a estudiants amb formació diversa i al públic interessat. L’Especialitat 
Escenografia (participació de 60 alumnes i 3 professors) pretenen explorar el 
territori que transita l’artista escenògraf: el paisatge urbà, el vestuari, els espais 
efímers, en definitiva tot allò que provoca i excita l’acció. 
Per altra part el CCCB vol iniciar amb graduats d'escenografia una col·laboració 
per realitzar els dissenys d’espais on es realitzen actes i accions, per donar-los 
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una personalitat d’acord amb l’activitat que es porti a terme. És un programa 
pilot que pot ser molt interessant de cara a nous perfils i inserció laboral. 

 
 
 
 
 
Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, exposa el seu informe, que desglossa en el 
punt següent: 
 
a. Lliura als presents resum del calendari de les activitats més rellevants, així com de 

les actuacions previstes, que comenta punt per punt. 
 

 

 
 
 
 
15. Precs i preguntes 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 

 
 

 

 104

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen la Presidenta de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el Secretari 
que en dóna fe.  
 
 
La Presidenta,     El Secretari delegat, 
 
 
 
 
 
Mercè Conesa Pagès     Francesc Bartoll Huerta 


