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A C T A 
 
 

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

 
 
 
Data:  18 d’abril de 2018 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  12:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  13:10 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
President per substitució: 

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

Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
Il·lma. Sra. Ana del Frago Barés 
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: 

Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Sr. Josep Altayó i Morral 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
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La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 

1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 14 de març de 
2018. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 249 al 
444 de l’any 2018.   
 

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

4. Dictamen que proposa aprovar l’ampliació de la despesa derivada de la pròrroga de la contractació per al 
servei de “Manteniment integral de setze (16) copiadores digitals multifunció per a diverses ubicacions de les 
tres seus de l’Institut del Teatre”. 

5. Dictamen que proposa aprovar l’ampliació de la despesa derivada de la pròrroga de la contractació per al 
servei “Servei auxiliar de serveis per a les seus de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès de l’Institut del 
Teatre”. 

6. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de la contractació del “Subministrament a través del sistema 
d’arrendament (renting, sense opció a compra) dels dispositius que formen part de la plataforma d’impressió 
de les diferents seus de l’Institut del Teatre”, Procediment obert. Pluralitat de criteris.  

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

8. Dictamen que proposa l’acceptació a tràmit de les al·legacions formulades pel contractista, Construcciones 
Trull, S.L. i  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) per incompliment de les obligacions contractuals per 
part de l'empresa contractista, amb suspensió del termini per resoldre fins l'emissió del dictamen preceptiu de 
la Comissió Jurídica Assessora. 

9. Dictamen que proposa declarar extingit el contracte de cessió en comodat del vestuari i atrezzo artístic de la 
soprano Victoria de los Angeles a favor de l’Institut del Teatre i aprovació d’un nou contracte.  

10. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics 
de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2017-2018.  

11. Dictamen que proposa aprovar el curs i el seu preu públic de “Els públics com a eix vertebrador de 
l’estratègia de màrqueting i comunicació” de l’Institut del Teatre. 

12. Dictamen que proposa aprovar el curs i el seu preu públic de “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat 
d’un equip de treball” de l’Institut del Teatre. 

13. Dictamen que proposa aprovar el curs i el seu preu públic de “La distribució de productes culturals” de 
l’Institut del Teatre. 

14. Dictamen que proposa aprovar el curs i el seu preu públic de "La màgia de les pàtines sobre el vestuari 
escènic" de l’Institut del Teatre. 

15. Dictamen que proposa aprovar la modificació del Pla Estratègic 2018-2021 i l’aprovació de la proposta 
d’instruments d’avaluació i seguiment del Pla Estratègic 2018-2021.  

16. Dictamen que proposa aprovar l’esmena d’error material en la convocatòria per a la concessió, en règim de 
concurrència competitiva, del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2018. 

17. Dictamen que proposa donar compte de les activitats docents no reglades que han estat realitzades en el 
període comprès entre setembre de 2017 i febrer de 2018 en el marc de la instrucció aprovada per acord de 
la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 20 de juliol de 2016. 

18. Dictamen que proposa autoritzar la despesa màxima estimativa que generarà la coproducció d’espectacles 
per ser representants al Grec Festival Barcelona de l’any 2018. 

19. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

20. Precs i preguntes 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El Vicepresident dóna la benvinguda als assistents i, tot seguit, s’inicia el 
desenvolupament dels punts que conformen l’ordre del dia fixat per avui. 
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1. Lectura i aprovació en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió 
ordinària celebrada el dia 14 de març de 2018.  

 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 14 de març de 2018 amb la convocatòria de la 
sessió, es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva 
aprovació. 
 
El Vicepresident demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni 
emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 14 
de març de 2018 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 249 al 444 de l’any 2018.   
 
A indicació de El Vicepresident, el Gerent, Sr. Roig, es remet al llistat lliurat als 
membres de la Junta de Govern, conjuntament amb la convocatòria, relatiu a la relació 
de tots els decrets dictats des de la darrera sessió de la Junta de Govern, que són els 
registrats amb els números del 249 al 444 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’ampliació de la despesa derivada de la 

pròrroga de la contractació per al servei de “Manteniment integral de setze 
(16) copiadores digitals multifunció per a diverses ubicacions de les tres 
seus de l’Institut del Teatre”. 

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la pròrroga d’un contracte de serveis.  
 
Per decret d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 2 d’octubre de 
2017 es va aprovar la pròrroga de la contractació per al servei de “Manteniment integral de 
setze (16) copiadores digitals multifunció per a diverses ubicacions de les tres seus de 
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l’Institut del Teatre”, durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2017 i fins al moment 
en què es substanciï la nova contractació. 
 
Posteriorment, en sessió ordinària de data 22 de novembre de 2017 es va aprovar una 
esmena d’error aritmètic i es va reajustar comptablement la despesa autoritzada en el sentit 
de disminuir-la en 23.000,00 €. 
D’altra banda, en data 22 de novembre de 2017 es va aprovar l’expedient de contractació. 
La data prevista per a l’inici de la contractació referenciada era l’1 d’abril de 2018. 
 
El procediment de licitació ha portat un endarreriment de la data inicialment prevista per a la 
seva adjudicació, essent la nova data estimativa l’1 de juny de 2018. Aquest fet comporta 
que s’hagi d’ampliar la despesa vinculada al contracte, que s’estima entre l’1 d’abril de 2018 al 
31 de maig de 2018 en 8.545,20 €  IVA inclòs. 
 
Es proposa, per tant, determinar que la pròrroga fins a la substanciació de la nova 
contractació, inicialment prevista per a l’1 d’abril del 2018 s’estendrà fins al 31 de maig de 
2018, i en conseqüència autoritzar la despesa màxima de 8.545,20 € IVA inclòs. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per decret d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 2 d’octubre de 2017 (núm. 
registre 1463/2017), posteriorment ratificat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió 
celebrada en data 11 d’octubre de 2017,  es va aprovar la pròrroga de la contractació per al servei de 
“Manteniment integral de setze (16) copiadores digitals multifunció per a diverses ubicacions de les tres 
seus de l’Institut del Teatre”, durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2017 i fins al moment en 
què es substanciï la nova contractació, adjudicada a COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA 
DE OFICINA SA (COREMOSA), amb NIF A-08774465, per un import de QUARANTA-QUATRE MIL 
CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (44.186,45€) (IVA exclòs), més el 21% 
d’IVA que ascendeix a 4.449,15€, resultant un import total de 48.635,60€ (IVA inclòs). 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 
22 de novembre de 2017 (núm. registre 166/2017) es va aprovar una esmena d’error aritmètic i es va 
reajustar comptablement la despesa autoritzada a la qual s’ha al·ludit anteriorment en el sentit de 
disminuir-la en VINT-I-TRES MIL EUROS (23.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària  215.01 / 
99020 del pressupost de l’Institut del Teatre per als exercicis 2017 i 2018, segons el desglossament 
següent:  

Exercici Import (IVA inclòs) 
2017 -12.817,80€ 
2018 -12.817,80€ 

 
D’altra banda, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 
22 de novembre de 2017 (núm. registre 174/2017) es va aprovar l’expedient de contractació per al 
“Subministrament a través del sistema d’arrendament (renting, sense opció a compra) dels dispositius que 
formen part de la plataforma d’impressió de les diferents seus de l’Institut del Teatre”, Procediment obert. 
Pluralitat de criteris. La data prevista per a l’inici de la contractació referenciada era l’1 d’abril de 2018. 
 
Vist que el procediment de licitació de l’expedient de contractació referenciat al paràgraf anterior ha portat 
un endarreriment en la data inicialment prevista per a la seva adjudicació, essent la nova data estimativa 
l’1 de juny de 2018 i,  per tant aquest fet comporta que s’hagi d’ampliar la despesa vinculada al contracte 
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amb l’empresa COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA (COREMOSA), 
empresa que actualment presta el servei fins que es substanciï la nova contractació. 
 
Vist que la despesa estimativa per fer front al servei des de l’1 d’abril de 2018 fins al 31 de maig de 2018 
és de VUIT MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS (8.545,20€) IVA inclòs. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària adequada a l’aplicació pressupostària 215.01 / 99020 del 
vigent pressupost. 
 
D’acord amb l’article 12.a.2) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, correspon a la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre aprovar i adjudicar els expedients de contractació, els imports dels quals no ultrapassin 
la xifra de 6.000.000 EUR i siguin superiors a 60.101 EUR en els contractes de serveis, entre d’altres. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Interventora Delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.-  DETERMINAR que la pròrroga fins a la substanciació de la nova contractació, inicialment 
prevista per a l’1 d’abril del 2018 s’estendrà fins el 31 de maig de 2018. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima de VUIT MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (8.545,20€) IVA inclòs, derivada de la pròrroga de la contractació per al 
servei de “Manteniment integral de setze (16) copiadores digitals multifunció per a diverses ubicacions de 
les tres seus de l’Institut del Teatre, adjudicada a COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA DE 
OFICINA SA (COREMOSA), amb NIF A-08774465, fins que es substanciï la nova contractació, que 
correspon al període de l’1 d’abril de 2018 al 31 de maig de 2018, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 215.01 / 99020 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA 
SA (COREMOSA).” 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar l’ampliació de la despesa derivada de la 

pròrroga de la contractació per al servei “Servei auxiliar de serveis per a les 
seus de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre”. 

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposin els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’ampliació de la despesa d’un contracte de 
serveis. 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 22 de novembre de 2017 es va aprovar l’expedient 
de la contractació del “Servei auxiliar de serveis per a les seus de Barcelona i del Centre 
Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre”, que a diferència de la contractació precedent, 
va incloure el Centre Territorial d’Osona, fet que va comportar l’endarreriment de l’inici de la 
nova licitació. 
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A conseqüència de l’anterior, i vist que la contractació no estaria adjudicada amb temps 
suficient per a la seva entrada en vigor abans de la finalització de la vigència del contracte 
anterior, la Junta de Govern va adoptar en la mateixa data la pròrroga de la contractació 
durant el període comprés entre l’1 de febrer de 2018 i fins que es substanciés la nova 
contractació, prevista per a l’1 d’abril de 2018. 
 
D’altra banda, per acord de 22 de novembre de 2017 es va aprovar l’expedient de 
contractació, reservat a centres especials de treball (CET) i a empreses d’inserció (EI), dels 
“Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre” . Aquest expedient ha estat esmenat 
en data 20 de desembre de 2017 i 14 de febrer de 2018. La data prevista per a l’inici 
d’aquesta contractació havia de ser l’1 d’abril de 2018. 
 
Les esmenes produïdes a l’expedient han portat un endarreriment en la data inicialment 
prevista per a la seva adjudicació, essent la nova data estimativa l’1 de juliol de 2018. 
Aquest fet comporta que s’hagi d’ampliar la despesa vinculada al contracte amb l’empresa 
DISWORK SL, que actualment presta el servei fins que es substanciï la nova contractació. 
 
Proposta 
 
La despesa estimativa per fer front al servei des de l’1 d’abril de 2018 fins al 30 de juny de 2018 
és de 27.303,24 € IVA inclòs.  
 
Es proposa, per tant, determinar que la pròrroga fins a la substanciació de la nova 
contractació, inicialment prevista per a l’1 d’abril del 2018 s’estendrà fins al 30 de juny de 
2018. La despesa corresponent a la part fixa té un import de 23.918,19 € IVA inclòs i la 
despesa màxima que comporta la part variable és de 3.385,05 € IVA Inclòs.  
 
 
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 22 de 
novembre de 2017 (núm. registre 171/2018) es va aprovar l’expedient de la contractació del “Servei 
auxiliar de serveis per a les seus de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre”, i 
que ha diferència de la contractació precedent, va incloure el Centre Territorial d’Osona, fet que va 
comportar l’endarreriment de l’inici de la nova licitació. 
 
A conseqüència de l’anterior, i vist que la contractació no estaria adjudicada amb temps suficient per a la 
seva entrada en vigor abans de la finalització de la vigència del contracte anterior, la Junta de Govern va 
adoptar en la mateixa data (núm. registre 167/2017) la pròrroga de la contractació durant el període 
comprés entre l’1 de febrer de 2018 i fins que es substanciés la nova contractació, prevista per a l’1 
d’abril de 2018, adjudicat a l’empresa DISWORK SL, amb NIF B-63225254, per un import de QUINZE MIL 
QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (15.044,14€) (IVA exclòs), més el 
corresponent IVA al 21% que representa un import de TRES MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB 
VINT-I-SET CÈNTIMS (3.159,27€) tenint en compte el següent desglossament: 
 

• Per la part fixa: 

Serveis d’auxiliar periòdics  Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 6.589,03 € 1.383,70 € 7.972,73 €   
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• Per la part variable, fins a un import màxim anual de 1.866,08€ (IVA exclòs), més 391,88€ en 
concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

 

Serveis puntuals d’auxiliar 
Preu unitari   
(IVA exclòs 

% IVA 
21 

Total Preu unitari, 
IVA inclòs 

Hora diürna 7.09 € 1,49 € 8.57 € 

Hora nocturna 8.31 € 1,74 € 10.05 € 

 
Vist, així mateix, que a l’apartat segon de la part resolutiva del dictamen es va autoritzar la despesa 
màxima corresponent a DIVUIT MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS 
(18.203,41€), IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
227.01/99020 del pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2018.  
 
L’autorització de la despesa restava sotmesa a la condició suspensiva que existís consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’any 2018.   
 
D’altra banda, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de 22 de 
novembre de 2017 (núm. registre 171/2017) es va aprovar l’expedient de contractació, reservat a centres 
especials de treball (CET) i a empreses d’inserció (EI), dels “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del 
Teatre” . 3 LOTS. Procediment obert. Pluralitat de criteris. Aquest expedient ha estat esmenat per acord 
del mateix òrgan de govern en sessió ordinària de 20 de desembre de 2017 (núm. registre 181/2017)  i de 
14 de febrer de 2018 (núm. registre 29/2018). La data prevista per a l’inici d’aquesta contractació havia de 
ser l’1 d’abril de 2018. 
 
Vist que les esmenes produïdes a l’expedient ha portat un endarreriment en la data inicialment prevista 
per a la seva adjudicació, essent la nova data estimativa l’1 de juliol de 2018 i que per tant aquest fet 
comporta que s’hagi d’ampliar la despesa vinculada al contracte amb l’empresa DISWORK SL, empresa 
que actualment presta el servei fins que es substanciï la nova contractació. 
 
Vist que la despesa estimativa per fer front al servei des de l’1 d’abril de 2018 fins al 30 de juny de 2018 
és de VINT-I-SET MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (27.303,24€) IVA 
inclòs, desglossada en: 
 

• Part fixa, per import de 23.918,19€ (IVA inclòs) 
• Part variable, per import de 3.385,05€ (IVA Inclòs), amb una previsió de 300,00 hores diürnes i, 

81 hores nocturnes. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària adequada a l’aplicació pressupostària 227.01 / 99020 del 
vigent pressupost. 
 
D’acord amb l’article 12.a.2) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, correspon a la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre aprovar i adjudicar els expedients de contractació, els imports dels quals no ultrapassin 
la xifra de 6.000.000 EUR i siguin superiors a 60.101 EUR en els contractes de serveis, entre d’altres. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Interventora Delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  DETERMINAR que la pròrroga fins a la substanciació de la nova contractació, inicialment 
prevista per a l’1 d’abril del 2018 s’estendrà fins el 30 de juny de 2018. 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa corresponent a la part fixa en un import de VINT-I-TRES 
MIL NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (23.918,19€) IVA inclòs i AUTORITZAR la 
despesa màxima que comporta la part variable per import de TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC 
EUROS AMB CINC CÈNTIMS (3.385,05€) IVA Inclòs, derivada de la pròrroga de la contractació per al 
“Servei auxiliar de serveis per a les seus de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès de l’Institut del 
Teatre”, adjudicada a DISWORK, SL, amb NIF B-63225254 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
227.01/99020 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a DISWORK, SL.” 
 
 
 
6. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de la contractació del 

“Subministrament a través del sistema d’arrendament (renting, sense opció 
a compra) dels dispositius que formen part de la plataforma d’impressió de 
les diferents seus de l’Institut del Teatre”, Procediment obert. Pluralitat de 
criteris.  

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’adjudicació d’un contracte de serveis. 
 
La Junta de Govern va aprovar en data 22 de novembre de 2017 l’expedient de contractació 
relatiu al “Subministrament a través del sistema d’arrendament (renting, sense opció a 
compra) dels dispositius que formen part de la plataforma d’impressió de les diferents 
seus de l’Institut del Teatre”. 
 
Segons es recull a l’acta de la Mesa de valoració, el resum de la valoració d’ofertes per ordre 
de puntuació és: 

 
 

PART FIXA 

   
107.945,28 €   

EMPRESES 

      
    70 Punts 
Total      
 Oferta   Diferència  Punts 

COMERCIAL REPROGRÁFICA Y 
MAQUINARIA DE OFICINA, SA 97.608,00 € 10.337,28 € 23,23 
KONICA MINOLTA BUSINESS 
SOLUTIONS SPAIN, SA 87.892,80 € 20.052,48 € 45,07 
XEROX ESPAÑA, SAU 107.741,28 € 204,00 € 0,46 
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 76.800,00 € 31.145,28 € 70,00 
LLINDAR 78.690,24 € 29.255,04 € 65,75 
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PART VARIABLE IMPORT ADQUISICIÓ  

   
147.000,00 €   3.600,00 €   

EMPRESES 

      
 

    

    
15 
Punts     5 Punts 

Total          

 Oferta  
 
Diferència  Punts  Oferta  

 
Diferència  Punts 

COMERCIAL REPROGRÁFICA Y 
MAQUINARIA DE OFICINA, SA 

112.160,00 
€ 

34.840,00 
€ 15,00 

3.900,00 
€ 300,00 € 1,07 

KONICA MINOLTA BUSINESS 
SOLUTIONS SPAIN, SA 

145.192,00 
€ 1.808,00 € 0,78 

5.000,00 
€ 1.400,00 € 5,00 

XEROX ESPAÑA, SAU 
145.824,00 
€ 1.176,00 € 0,51 

3.618,00 
€ 18,00 € 0,06 

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 
124.960,00 
€ 

22.040,00 
€ 9,49 

4.500,00 
€ 900,00 € 3,21 

 

EMPRESES 

CRITERI 2 CRITERI 3 
Temps de 
resolució 

Temps de 
substitució 

d'avaries de dispositiu Total  

ORDRE Hores 5 Punts Hores 5 
Punts Punts 

COMERCIAL REPROGRÁFICA Y 
MAQUINARIA DE OFICINA, SA 4 5 24 5 49,30 3 
KONICA MINOLTA BUSINESS 
SOLUTIONS SPAIN, SA 4 5 24 5 60,85 2 
XEROX ESPAÑA, SAU 4 5 24 5 11,03 4 
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 4 5 24 5 92,70 1 

 
Per tant, es proposa adjudicar el contracte, amb efectes 1 de juny de 2018, d’acord amb la 
seva oferta i de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l'Àrea de 
Presidència de la Diputació de Barcelona reunida el dia 14 de març de 2018, a l’empresa 
SERVICIOS INFORMÁTICOS SA (SEMIC), per la part fixa, pels preus unitaris i preu per 
l’adquisició dels 18 dispositius a substituir següents, IVA exclòs, d’acord amb la seva oferta: 
 
1) PREU OFERTAT 
 

A) Per la part fixa: 
 

Concepte Preu ofertat mensual per 
màquina. IVA exclòs 

Compartides 87,00 € 

Compartides de 
gran format 

33,00 € 

Personals 5,00 € 
 



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

 

 
 

B) Per la part variable  
 

Impressió/còpies Preu unitari màxim de 
còpia/impressió 
IVA exclòs 

Blanc i negre 0,0056 €  

Color 0,04400 €  

 
C) Preu ofert per a l’adquisició dels 18 dispositius per substituir. 
 

Preu ofert per  
l’adquisició de les 
18 màquines  

4.500,00 €  

 
 **Els impostos que es derivin d’aquesta adquisició aniran a càrrec del contractista. 
 
 
2) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA RESOLUCIÓ D’AVARIES EN EL FUNCIONAMENT 
DELS DISPOSITIUS DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 

 
Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 4 hores 

 
3) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL DISPOSITIU QUAN NO SIGUI 
POSSIBLE LA SEVA REPARACIÓ DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 24 hores 

 
Distribució de la despesa: 
La despesa corresponent es desglossa al quadre següent: 
 
Part fixa: 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 -10.937,90€ 
2019 -9.421,20€ 
2020 -9.421,20€ 
2021 -9.421,20€ 
2022 1.516,70€ 

 
 



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

 

 
 

Part variable: 
Exercici pressupostari Reajustament 

2018 -11.107,27€ 
2019 -6.409,60€ 
2020 -6.409,60€ 
2021 -6.409,60€ 
2022 4.697,67€ 

 
 
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 data 22 de novembre de 2017 (núm. 
registre 174/2017), es va aprovar l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant 
procediment obert, amb pluralitat de criteris, subjecte a regulació harmonitzada, relatiu al 
“Subministrament a través del sistema d’arrendament (renting, sense opció a compra) dels dispositius que 
formen part de la plataforma d’impressió de les diferents seus de l’Institut del Teatre”, d’acord amb el 
següent pressupost quadriennal màxim de licitació, expressat en termes de preus unitaris: 
 
a) PART FIXA - ARRENDAMENT DE LES MÀQUINES (RENTING, SENSE OPCIÓ A COMPRA), 
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ. 
 
Per a la quota mensual en concepte d’arrendament (renting, sense opció a compra), un pressupost màxim 
quadriennal de 107.944,46 EUR, més 22.668,34 EUR en concepte del 21 % d’IVA, segons els preus 
d’arrendament i manteniment següents: 
 
Concepte Tipus de 

màquina 
Quota 
mensual 
màxima 
per 
màquina 
(IVA 
Exclòs) 

IVA 
21% 

Quota 
mensual 
màxima 
per 
màquina  

Núm. 
Màquines 

Import total 
màxim per 
totes les 
màquines i 
pels 48 mesos 
(IVA inclòs) 

Arrendament i 
manteniment  

Compartides 125,00€ 26,25€ 151,25€ 17 123.420,00€ 
Compartides 
de gran format 

33,33€ 7,00€ 40,33€ 2 3.871,68€ 

Personals 5,20€ 1,09€ 6,29€ 11 3.321,12€ 
TOTAL      130.612,80€ 
 
b) PART VARIABLE- PRODUCCIÓ DOCUMENTAL  
 
Per la producció documental que realitzin les màquines, un pressupost màxim  quadriennal de 
146.148,76EUR, més 30.691,24EUR en concepte del 21 % d’IVA, segons els preus unitaris màxims 
d’impressió/còpies: 
 
Producció Documental 
  
Impressió/còpies Preu còpia/impressió 

MÀXIM (IVA Exclòs) 
IVA 21% Preu 

còpia/impressió 
MÀXIM (IVA Inclòs) 

Blanc i negre 0,0075€ 0,0016€ 0,0091€ 

Color 0,05€ 0,01€ 0,06€ 
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Així mateix, també el licitador haurà d’oferir un import per a l’adquisició de les 18 màquines de què 
l’Institut del Teatre disposa actualment, i que preveu substituir per import de 3.600,00€. 
 

Preu per l’adquisició de les 18 
màquines ** 

Total per l’adquisició de les 18 
màquines ** 

3.600,00€ 3.600,00€ 

 
**Els impostos que es derivin d’aquesta adquisició aniran a càrrec del contractista. 
 
Vista l’Acta de proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació 
de Barcelona, reunida el dia 14 de març de 2018, el text de la qual és el següent:  
 

La secretària de la Mesa dóna compte als membres de la Mesa que, un cop efectuada la 
comprovació de les baixes anormals o desproporcionades, es va observar que l’empresa 
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, es troba en aquesta situació. Requerida aquesta 
empresa per la seva justificació, se li va donar audiència, la qual van aportar la documentació 
tècnica que es va trametre a l’Institut de Teatre. 
 
S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe tècnic de la valoració de la baixa anormal o 
desproporcionada i proposta d’adjudicació emès per l’Institut de Teatre, la part del qual interessa 
diu el següent: 
 
(...) 
 
Informe de valoració de la baixa anormal o desproporcionada i proposta d’adjudicació del 
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació (preu) relatiu a la contractació per al 
“Subministrament a través del sistema d’arrendament (renting, sense opció a compra) dels 
dispositius que formen part de la plataforma d’impressió de les diferents seus de l’Institut del 
Teatre”, aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre amb data de 22 de 
novembre de 2017, per un pressupost quadriennal màxim de licitació, expressat en termes de 
preus unitaris: 
 
a) PART FIXA - ARRENDAMENT DE LES MÀQUINES (RENTING, SENSE OPCIÓ A 
COMPRA), INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ. 
 
Per a la quota mensual en concepte d’arrendament (renting, sense opció a compra), un 
pressupost màxim quadriennal de 107.944,46 EUR, més 22.668,34 EUR en concepte del 21 % 
d’IVA, segons els preus d’arrendament i manteniment següents: 
 
Concepte Tipus de 

màquina 
Quota 
mensual 
màxima 
per 
màquina 
(IVA 
Exclòs) 

IVA 
21% 

Quota 
mensual 
màxima 
per 
màquina  

Núm. 
Màquines 

Import total 
màxim per 
totes les 
màquines i 
pels 48 mesos 
(IVA inclòs) 

Arrendament i 
manteniment  

Compartides 125,00€ 26,25€ 151,25€ 17 123.420,00€ 
Compartides 
de gran format 

33,33€ 7,00€ 40,33€ 2 3.871,68€ 

Personals 5,20€ 1,09€ 6,29€ 11 3.321,12€ 
TOTAL      130.612,80€ 
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b) PART VARIABLE- PRODUCCIÓ DOCUMENTAL  
 
Per la producció documental que realitzin les màquines, un pressupost màxim  quadriennal de 
146.148,76EUR, més 30.691,24EUR en concepte del 21 % d’IVA, segons els preus unitaris 
màxims d’impressió/còpies: 
 
Producció Documental 
  
Impressió/còpies Preu còpia/impressió 

MÀXIM (IVA Exclòs) 
IVA 21% Preu 

còpia/impressió 
MÀXIM (IVA Inclòs) 

Blanc i negre 0,0075€ 0,0016€ 0,0091€ 

Color 0,05€ 0,01€ 0,06€ 
 
Així mateix, també el licitador haurà d’oferir un import per a l’adquisició de les 18 màquines de 
què l’Institut del Teatre disposa actualment, i que preveu substituir per import de 3.600,00€. 
 

Preu per l’adquisició de les 18 
màquines ** 

Total per l’adquisició de les 18 
màquines ** 

3.600,00€ 3.600,00€ 

 
**Els impostos que es derivin d’aquesta adquisició aniran a càrrec del contractista. 
 
En data 31 de gener de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació 
de Barcelona, va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 corresponent a la documentació 
administrativa de les empreses admeses a la licitació: 

 
• COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, SA  
• KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, SA   
• XEROX ESPAÑA, SAU   
• SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA   

 
En data 7 de febrer de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 corresponent a l’oferta econòmica de les 
empreses admeses a la licitació. 
 
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 ofertat.................................................................fins a 90 punts 

 
a) Import total de la part fixa ....................................................Fins a 70 punts 

 
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. 
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• 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. 
 

b) Import total de la part variable..............................................Fins a 15 punts 
 

Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació 
• Oferta del licitador 

-Part variable: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats 
estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el 
sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador per la part variable. 
1) AxB= C 
2) C¹+C²+C³...= D 
 

• Preu de licitació 
Part variable: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats 
estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el 
sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador per la part variable. 
1) AxB= C 
2) C¹+C²+C³...= D 
 
c) Import total per a l’adquisició de 18 màquines............................Fins a 5 punts 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals a l’import d’adquisició de les 18 màquines i la màxima 
puntuació a l’oferta més alta, puntuant-se la resta d’ofertes de manera proporcional. 
 

• Criteri 2:  Temps de resolució d’avaries en el funcionament dels equips d’acord amb el 
que estableix l’apartat 10 dels Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta 
contractació................................................................Fins a 5 punts  

 
Temps de resposta ofertat Puntuació atorgada 
Màxim 8 hores 0 punts 
Màxim 6 hores 2 punts 
Màxim 4 hores 5 punts 

 
• Criteri 3:  Temps de substitució del dispositiu quan no sigui possible la seva reparació 

d’acord amb el que estableix l’apartat 10 dels Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) 
d’aquesta contractació...................................Fins a 5 punts  

 
Temps de substitució de 
dispositiu avariat i que no sigui 
possible la seva reparació 

Puntuació atorgada 

Màxim 48 hores 0 punts 
Màxim 36 hores 2 punts 
Màxim 24 hores 5 punts 
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En tot cas, l’Institut del Teatre 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 TRLCSP. 
 
El resultat de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte aquests 
criteris és la següent: 
 

• COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, SA  
 

1) EL PREU OFERTAT 
 

A) Per la part fixa:  
 

Concepte Preu ofertat 
mensual per 
màquina IVA 
exclòs 

Compartides 
112,50 € 

Compartides de 
gran format 

33,00 € 

Personals 
5,00 € 

 
B) Per la part variable:  

 
Impressió/còpies Preu unitari màxim 

de còpia/impressió 
IVA exclòs 

Blanc i negre 
0,0058 €  

Color 
0,0380 €  

 
C) PREU OFERT PER A L’ADQUISICIÓ DELS 18 DISPOSITIUS PER 

SUBSTITUIR 
 

Preu ofert per  
l’adquisició de les 18 
màquines  
3.900,00 €.  

 **Els impostos que es derivin d’aquesta adquisició aniran a càrrec del contractista. 
 

 
2) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA RESOLUCIÓ D’AVARIES EN EL FUNCIONAMENT 
DELS DISPOSITIUS DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 4 hores 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues, 
s’atorgaran 0 punts. 
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3) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL DISPOSITIU QUAN NO SIGUI 
POSSIBLE LA SEVA REPARACIÓ DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 24 hores 

 
• KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, SA 

 
1) EL PREU OFERTAT 

 
A) Per la part fixa: 

 
Concepte Preu ofertat 

mensual per 
màquina IVA 
exclòs 

Compartides 
100,77 € 

Compartides de 
gran format 

32,77 € 
 

Personals 
4,77 € 

 
B) Per la part variable  

 
Impressió/còpies Preu unitari màxim 

de còpia/impressió 
IVA exclòs 

Blanc i negre 
0,0074 €  

Color 
0,0494 €  

 
C) PREU OFERT PER A L’ADQUISICIÓ DELS 18 DISPOSITIUS PER 

SUBSTITUIR 
Preu ofert per  
l’adquisició de les 18 
màquines  
5.000,00 €  

 
 **Els impostos que es derivin d’aquesta adquisició aniran a càrrec del contractista. 
 
2) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA RESOLUCIÓ D’AVARIES EN EL FUNCIONAMENT 
DELS DISPOSITIUS DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 4 hores 
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En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues, 
s’atorgaran 0 punts. 
 
3) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL DISPOSITIU QUAN NO SIGUI 
POSSIBLE LA SEVA REPARACIÓ DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 24 hores 

 
• XEROX ESPAÑA, SAU 

 
1) EL PREU OFERTAT 

 
A) Per la part fixa: 

 
Concepte Preu ofertat 

mensual per 
màquina IVA 
exclòs 

Compartides 
124,75 € 

Compartides de 
gran format 

33,33 € 

Personals 
5,20 € 

 
B) Per la part variable  

 
Impressió/còpies Preu unitari màxim 

de còpia/impressió 
IVA exclòs 

Blanc i negre 0,00744 €  

Color 0,04960 €  

 
C) PREU OFERT PER A L’ADQUISICIÓ DELS 18 DISPOSITIUS PER 

SUBSTITUIR 
Preu ofert per  
l’adquisició de les 18 
màquines  
3.618,00 €  

 
 **Els impostos que es derivin d’aquesta adquisició aniran a càrrec del contractista. 
 
2) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA RESOLUCIÓ D’AVARIES EN EL FUNCIONAMENT 
DELS DISPOSITIUS DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 4 hores 

En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues, 
s’atorgaran 0 punts. 
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3) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL DISPOSITIU QUAN NO SIGUI 
POSSIBLE LA SEVA REPARACIÓ DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 24 hores 

 
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 
 

1) EL PREU OFERTAT 
 

A) Per la part fixa: 
 

Concepte Preu ofertat 
mensual per 
màquina IVA 
exclòs 

Compartides 
87,00 € 

Compartides de 
gran format 

33,00 € 

Personals 
5,00 € 
 

 
B) Per la part variable  

 
Impressió/còpies Preu unitari màxim 

de còpia/impressió 
IVA exclòs 

Blanc i negre 
0,0056 €  

Color 
0,04400 €  

 
C) PREU OFERT PER A L’ADQUISICIÓ DELS 18 DISPOSITIUS PER 

SUBSTITUIR 
 

Preu ofert per  
l’adquisició de les 18 
màquines  
4.500,00 €  

 
 **Els impostos que es derivin d’aquesta adquisició aniran a càrrec del contractista. 
 
2) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA RESOLUCIÓ D’AVARIES EN EL FUNCIONAMENT 
DELS DISPOSITIUS DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 4 hores 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues, 
s’atorgaran 0 punts. 
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3) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL DISPOSITIU QUAN NO SIGUI 
POSSIBLE LA SEVA REPARACIÓ DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 24 hores 

 
A la vista del resultat de les ofertes presentades, la Secretària de la Mesa aprecia que l’oferta de 
l’empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA resulta 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, s’acorda concedir audiència a l’esmentada empresa perquè en el termini de DÉU 
(10) dies hàbils justifiqui la valoració de l’oferta i concreti les condicions de la mateixa. 
 
L’empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA ha presentat dins el termini la justificació 
escaient. El contingut de la mateixa estima la circumstància que ha donat lloc a la baixa oferta. 
L’empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, argumenta: 
 

1.-Que l’empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA és Business solutions Dealer 
Diamond Partner de Lexmark, per tant fa que disposin d’unes condicions especials i 
exclusives de preus per part de Lexmark.  
 
Adjunten a l’escrit de justificació: 
 
• Escrit de Lexmark sobre condicions especials de preus de què disposa. 
• Certificat Lexmark Partner Business Solutions Dealer Diamond de SEMIC. 
• Certificat Lexmark Partner Supllies Advantage de SEMIC 

 
2.- Que l’empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA és el desenvolupador i propietari 
de tot el Know How de serveis gestionats d’impressió que implanta tots els seus 
projectes amb un alt grau d’eficiència al mínim cost. Manifesten que el motor de la 
solució de serveis gestionats d’impressió de SEMIC, integra les millors eines disponibles 
al mercat juntament amb el desenvolupaments propis de SEMIC, permetent obtenir la 
millor qualitat de la informació, afegir noves capes de servei, adaptar els requeriments 
específics de cada client i per tant, una millor i més eficient prestació de servei en la 
gestió dels parcs d’impressió. 
 
La solució de serveis gestionats d’impressió de SEMIC, està desenvolupada sobre una 
sòlida plataforma tecnològica pròpia que automatitza processos i s’integra mitjançant 
enllaços directes amb les operatives dels nostres majoristes i fabricants, optimitzant així 
al màxim els recursos aplicables, eliminant costos intermedis de transport (cada 
consumible o recanvi va directament del proveïdor/fabricant al client final, sense passar 
pels nostres magatzems) i en conseqüència reduint el preu final del servei que oferim. 
Manifesten que gràcies a aquesta capacitat pròpia, s’han pogut ajustar al màxim els 
costos de les partides de software de monitorització, manteniment i suport. 

 
Vistos els arguments, es considera suficient la justificació aportada per SEMIC. Les raons 
esgrimides en l’informe acrediten una gran autonomia en la política de preus de l’empresa, tant a 
nivell de dispositius com de software. Alhora, la possibilitat de realitzar desenvolupaments propis 
sobre els dispositius, i afegir noves capes de serveis, els permet ajustar la necessària despesa 
d’adaptació als requeriments del parc d’impressió de l’Institut del Teatre. 
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Per tot això s’explica i es justifica la quantitat ofertada i s’elimina la possible consideració de 
baixa anormal de resultes de l’aplicació estricta  de l’article 85 del RGLCAP, considerant que 
l’oferta pot ser normalment complerta, per la qual cosa es recomana considerar la seva valoració.    
El resum de la valoració final per ordre de puntuació és: 
 
 

PART FIXA 

   107.945,28 €   

EMPRESES 

      
    70 Punts 
Total      
 Oferta   Diferència  Punts 

COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA 
DE OFICINA, SA 97.608,00 € 10.337,28 € 23,23 
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 
SPAIN, SA 87.892,80 € 20.052,48 € 45,07 
XEROX ESPAÑA, SAU 107.741,28 € 204,00 € 0,46 
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 76.800,00 € 31.145,28 € 70,00 
LLINDAR 78.690,24 € 29.255,04 € 65,75 

 
 
 

PART VARIABLE IMPORT ADQUISICIÓ  
147.000,00 €   3.600,00 €   

EMPRESES 

           

    
15 
Punts     5 Punts 

Total          
 Oferta   Diferència  Punts  Oferta   Diferència  Punts 

COMERCIAL REPROGRÁFICA Y 
MAQUINARIA DE OFICINA, SA 

112.160,00 
€ 34.840,00 € 15,00 

3.900,00 
€ 300,00 € 1,07 

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 
SPAIN, SA 

145.192,00 
€ 1.808,00 € 0,78 

5.000,00 
€ 1.400,00 € 5,00 

XEROX ESPAÑA, SAU 
145.824,00 
€ 1.176,00 € 0,51 

3.618,00 
€ 18,00 € 0,06 

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 
124.960,00 
€ 22.040,00 € 9,49 

4.500,00 
€ 900,00 € 3,21 

 
 
 
 

EMPRESES 

CRITERI 2 CRITERI 3 

Temps de resolució 
Temps de 
substitució 

d'avaries de dispositiu Total  
ORDRE Hores 5 Punts Hores 5 Punts Punts 

COMERCIAL REPROGRÁFICA Y 
MAQUINARIA DE OFICINA, SA 4 5 24 5 49,30 3 
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 
SPAIN, SA 4 5 24 5 60,85 2 
XEROX ESPAÑA, SAU 4 5 24 5 11,03 4 
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 4 5 24 5 92,70 1 
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Un cop realitzada la valoració i analitzada la baixa desproporcionada o anormal, el sotasignat 
Cap de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals de l’Institut del Teatre proposa a la Mesa de 
Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, l’adjudicació de la 
contractació corresponent al “Subministrament a través del sistema d’arrendament (renting, 
sense opció a compra) dels dispositius que formen part de la plataforma d’impressió de les 
diferents seus de l’Institut del Teatre”, a l’empresa  
 
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA amb NIF A25027145 pels preus unitaris següents, 
d’acord amb la seva oferta: 
 
1) PREU OFERTAT 
 

A) Per la part fixa: 
 

Concepte Preu ofertat mensual 
per màquina IVA exclòs 

Compartides 
87,00 € 

Compartides de gran 
format 

33,00 € 

Personals 
5,00 € 
 

 
B) Per la part variable  

 
Impressió/còpies Preu unitari màxim de 

còpia/impressió 
IVA exclòs 

Blanc i negre 0,0056 €  

Color 
0,04400 €  

 
C) PREU OFERT PER A L’ADQUISICIÓ DELS 18 DISPOSITIUS PER 

SUBSTITUIR. 
Preu ofert per  l’adquisició 
de les 18 màquines  
4.500,00 €  

 
 **Els impostos que es derivin d’aquesta adquisició aniran a càrrec del contractista. 
 

2) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA RESOLUCIÓ D’AVARIES EN EL 
FUNCIONAMENT DELS DISPOSITIUS DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 4 hores 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues, 
s’atorgaran 0 punts. 
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3) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL DISPOSITIU QUAN NO SIGUI 
POSSIBLE LA SEVA REPARACIÓ DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 24 hores 

 
(...) 
 
De conformitat amb el que estableixen els articles 150, 151, 152, 160 i 320 del TRLCSP, la Mesa 
acorda acceptar per unanimitat l’informe tècnic emès per l’Institut de Teatre i considera oportú 
proposar a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació mitjançant procediment obert amb un 
únic criteri d’adjudicació relativa al “Subministrament a través del sistema d’arrendament 
(renting, sense opció a compra) dels dispositius que formen part de la plataforma d’impressió 
de les diferents seus de l’Institut del Teatre” a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, 
SA amb NIF A25027145, per la part fixa, pels preus unitaris i preu per l’adquisició dels 18 dispositius 
a substituir següents, IVA exclòs, d’acord amb la seva oferta: 
 

B) Per la part fixa: 
 

Concepte Preu ofertat 
mensual per 
màquina IVA exclòs 

Compartides 87,00 € 

Compartides de 
gran format 

33,00 € 

Personals 
5,00 € 
 

 
B) Per la part variable  

 
Impressió/còpies Preu unitari màxim 

de còpia/impressió 
IVA exclòs 

Blanc i negre 0,0056 €  

Color 0,04400 €  
 

C) PREU OFERT PER A L’ADQUISICIÓ DELS 18 DISPOSITIUS PER 
SUBSTITUIR. 

 
Preu ofert per  
l’adquisició de les 18 
màquines  
4.500,00 €  

 **Els impostos que es derivin d’aquesta adquisició aniran a càrrec del contractista. 
 

3) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA RESOLUCIÓ D’AVARIES EN EL 
FUNCIONAMENT DELS DISPOSITIUS DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 4 hores 
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3) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL DISPOSITIU QUAN NO SIGUI 
POSSIBLE LA SEVA REPARACIÓ DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 24 hores 

 
Resta en segon lloc l’empresa KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, SA,  en tercer 
lloc l’empresa COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, SA i en quart i últim 
lloc l’empresa XEROX ESPAÑA, SAU. 
 
Essent les 12 hores i 30 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 

Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i concordants del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència, aplicable d’acord amb la 
Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist que l’Institut del Teatre podrà assolir la consignació pressupostària, tot respectant els preus unitaris 
oferts per l'adjudicatari, fins al pressupost màxim de licitació, formulat en termes de preus unitaris. 
 
Vist que la despesa que serà finalment executada dependrà de les necessitats que es vagin presentant 
durant la vigència del contracte, no procedeix el seu compromís o disposició, de conformitat amb l’article 
56 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist el que disposa 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 contractes de serveis d’import superior a 60.101,00 €. 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció Delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ADJUDICAR, amb efectes 1 de juny de 2018, d’acord amb la seva oferta i de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona reunida el dia 
14 de març de 2018, la contractació relativa al “Subministrament a través del sistema d’arrendament 
(renting, sense opció a compra) dels dispositius que formen part de la plataforma d’impressió de 
les diferents seus de l’Institut del Teatre” a l’empresa SERVICIOS INFORMÁTICOS SA (SEMIC), amb 
CIF A25027145, per la part fixa, pels preus unitaris i preu per l’adquisició dels 18 dispositius a substituir 
següents, IVA exclòs, d’acord amb la seva oferta: 
 
1) PREU OFERTAT 
 

A) Per la part fixa: 
 

Concepte Preu ofertat mensual per 
màquina  
IVA exclòs 

Compartides 
87,00 € 
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Compartides de 
gran format 

33,00 € 

Personals 
5,00 € 

 
 

B) Per la part variable  
 

Impressió/còpies Preu unitari màxim de 
còpia/impressió 
IVA exclòs 

Blanc i negre 0,0056 €  

Color 0,04400 €  

 
C) Preu ofert per a l’adquisició dels 18 dispositius per substituir. 
 

Preu ofert per  
l’adquisició de les 18 
màquines  

4.500,00 €  

 
 **Els impostos que es derivin d’aquesta adquisició aniran a càrrec del contractista. 
 
2) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA RESOLUCIÓ D’AVARIES EN EL FUNCIONAMENT DELS 
DISPOSITIUS DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE 
REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 

 
Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 4 hores 

 
3) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL DISPOSITIU QUAN NO SIGUI POSSIBLE 
LA SEVA REPARACIÓ DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE 
REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 
Màxim 24 hores 

 
Segon.- DISPOSAR la despesa pluriennal que suposa la part fixa per import de 92.928€ a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 99020/205.00 del pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el següent 
desglossament: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 
2018 99020/205.00 13.552,00€ 
2019 99020/205.00 23.232,00€ 
2020 99020/205.00 23.232,00€ 
2021 99020/205.00 23.232,00€ 
2022 99020/205.00 9.680,00€ 

TOTAL PART FIXA 92.928,00€ 
 



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

 

 
 

I AUTORITZAR la despesa màxima per un import de 151.201,60€ per a la part variable un cop ajustada a 
l’oferta presentada per l’adjudicatari i als nou efectes de la contractació que seran d’1 de juny de 2018, de 
conformitat amb el següent desglossat: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 
2018 99020/215.01 22.050,23€ 
2019 99020/215.01 37.800,40€ 
2020 99020/215.01 37.800,40€ 
2021 99020/215.01 37.800,40€ 
2022 99020/215.01 15.750,17€ 

TOTAL PART VARIABLE 151.201,60€ 
 
Tercer.- REAJUSTAR comptablement la despesa aprovada per dictamen de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre de 22 de novembre de 2017, per ajustar-la a l’oferta presentada per l’adjudicatari i als 
nou efectes de la contractació que seran d’1 de juny de 2018, de conformitat amb el següent desglossat: 
 
Part fixa: 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 -10.937,90€ 
2019 -9.421,20€ 
2020 -9.421,20€ 
2021 -9.421,20€ 
2022 1.516,70€ 

 
Part variable: 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 -11.107,27€ 
2019 -6.409,60€ 
2020 -6.409,60€ 
2021 -6.409,60€ 
2022 4.697,67€ 

 
Quart.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona 
reunida el dia 14 de març de 2018, d’acord amb el detall següent:  
 
Resta en segon lloc l’empresa KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, SA,  en tercer lloc 
l’empresa COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, SA i en quart i últim lloc 
l’empresa XEROX ESPAÑA, SAU. 
 
Cinquè.- COMUNICAR a l’adjudicatari que el contracte s’haurà de formalitzar en el termini dels cinc dies 
posteriors a la data en què siguin requerits a aquest efecte, desprès que transcorrin 15 dies hàbils des de 
la data de l’enviament de la notificació d’adjudicació del contracte, d’acord amb l’article 156 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Sisè .- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació. 
 
Setè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte, així com la formalització del mateix, al perfil de contractant 
de la Diputació de Barcelona, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Boletín Oficial del 
Estado (BOE), i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). 
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Vuitè.- COMUNICAR la contractació esmentada al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de la Disposició Addicional segona de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives.” 

 
 
 
7. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de la contractació privada 

relativa a la  “Coedició de diversos volums d’una col·lecció de textos 
teatrals”. Procediment obert. Pluralitat de criteris.  

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a un projecte de coedició de textos 
teatrals. 

 
Per acord de la Junta de Govern de data 24 de gener de 2018 es va aprovar l’expedient de 
contractació privada, relatiu a la “Coedició de diversos volums d’una col·lecció de textos 
teatrals”. 
 

L’única empresa que s’ha presentat és: EDITORIAL COMANEGRA, SL. 
 

La puntuació obtinguda per l’empresa presentada és la següent: 
 
Criteri  
Judici 
Valor 

Criteri automàtic 

EMPRESES 

Total 
criteris 
Judici 
Valor 

Llibres 
dramatúrgia 
contempo-

rània i/o 
repertori 
teatral 

Oferta 
preu 

unitari 
ofert, IVA 

exclòs 

Antologies 

Oferta 
preu 

unitari 
ofert, IVA 

exclòs 

Oferta 
licitador, 

IVA exclòs 

Dife- 
rència PUNTS TOTAL 

PUNTS 

EDITORIAL 
COMANEG
RA SL 

30 2.403,85 € 24.038,5
0 € 3.125,00 € 12.500,0

0 € 
36.538,50 

€ 
8.850,96 

€ 
70 100 

Per tant, es proposa adjudicar el contracte amb efectes 1 de maig de 2018, d’acord amb la 
seva oferta i de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l'Àrea de 
Presidència de la Diputació de Barcelona reunida el dia 14 de març de 2018, a l’empresa 
EDITORIAL COMANEGRA, SL, d’acord amb la següent oferta: 
 

Producte Preu unitari ofertat IVA 
exclòs 

Tipus % 
IVA Import IVA Total preu unitari 

ofertat IVA inclòs 
Llibres de 
dramatúrgia 
contemporània i/o 
repertori teatral 

2.403,85 € 4 96,15 € 2.500,00 € 

Antologies 3.125,00 € 4 125,00 € 
 

3.250,00 € 
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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  data 24 de gener de 2018 (núm. 
registre 4/2018), es va aprovar l’expedient de contractació privada, tramitat de forma ordinària mitjançant 
procediment obert, amb pluralitat de criteris, no subjecte a regulació harmonitzada, relatiu a la “Coedició 
de diversos volums d’una col·lecció de textos teatrals”, d’acord amb el següent pressupost pluriennal 
màxim de licitació, expressat en termes de preus unitaris: 

 
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 € 

 
Vista l’Acta de proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació 
de Barcelona, reunida el dia 14 de març de 2018, el text de la qual és el següent:  
 

S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe tècnic dels criteris de judici de valor, emès per l’Institut 
del Teatre, la part del qual interessa diu el següent:  

 
(...) 
 
Informe de valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor del procediment 
obert amb més d’un criteri de valoració de l’expedient de contractació del “Coedició de diversos 
volums d’una col·lecció de textos teatrals”, mitjançant tramitació ordinària, regulació no 
harmonitzada, procediment obert i més d’un criteri d’adjudicació, aprovat per acord de la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de data 24 de gener de 2018 (núm. registre 
4/18) per un pressupost biennal màxim de licitació, formulat 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 € 

 
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.  
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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. 
 
En data 21 de febrer de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació 
de Barcelona, va procedir a l’obertura del SOBRE 1 corresponent a la documentació 
administrativa de l’única empresa que s’ha presentat:  
 

- EDITORIAL COMANEGRA, SL. 
En data 28 de febrer de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, va procedir a 
l’obertura del SOBRE 2 corresponent als criteris que depenen d’un judici de valor de l’única 
empresa presentada i admesa a la licitació.   
 
Els criteris sotmesos a un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest procediment obert i recollits 
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte, són els següents:  
 
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR  
 

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. 
 
Proposta de: 
 
EDITORIAL COMANEGRA, SL.  
 
En relació al CRITERI 1 
 
L’empresa proposa pel que fa al mínim impacte mediambiental: 
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a) Que vetlla perquè tots els materials emprats tinguin la millor qualificació mediambiental 
possible, mantenint la qualitat dels productes, així com per una eliminació de residus 
responsable. Concretament, per a la col·lecció de teatre que publiquen en els darrers 
anys i que ja compta amb 12 títols publicats, treballen amb la impremta Book Print 
Digital, SA amb seu a l’Hospitalet de Llobregat. Aquesta impremta té vigent la 
certificació PECF atorgada per l’Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal i 
que garanteix que el dipositari de la certificació realitza tots els processos de producció 
respectant el mediambient. Proposen treballar amb aquesta mateix proveïdor per a la 
impressió dels títols objecte del contracte.  

b) Que proposen utilitzar paper òfser cr de 88 gr per a l’interior i la cartolina 1/c Mat blanc 
de 235 gr o paper òfset Masterblank de 240 gr per a la coberta. 

c) Que adjunten un annex amb les especificacions tècniques del paper, on es poden 
comprovar les certificacions mediambientals de sostenibilitat.  

d) Que proposen incorporar aquesta mena d’informació en els títols objecte del contracte 
sempre i quan sigui possible fer-ho per paginació i maquetació. 

e) Que, d’altra banda, l’Editorial Comanegra treballen seguint un estricte protocol de 
logística que vetlla per una màxima optimització en el transport de la mercaderia, de 
manera que l’impacte sobre el mediambient, almenys allà on l’actuació pot ser 
significativa, sigui el mínim. Això ho fan, en primer lloc, comptant amb una persona 
eficient que regeix aquests protocols basats en: màxima concentració de les 
expedicions i màxima optimització de la paqueteria, la qual cosa significa un rigorós 
calendari d’execució. D’altra banda, comptant amb el servei de tres empreses de 
transport diferents que ajuden a aquesta logística basada en l’optimització sigui 
possible. 

 
L’empresa proposa pel que fa al màxim impacte al territori: 
 

a) Que l’impacte del territori és una qüestió que l’editorial té absolutament integrada en tota 
la seva activitat. 

b) Que és creadora del segell Llibre Local, un distintiu que recorda i garanteix que tots els 
processos s’han fet amb un principi clau de proximitat.  

c) Que annexen les bases que regeixen aquest segell, que a més, incorpora als crèdits 
dels seus llibres i així proposen fer en aquells que formen part de l’objecte del contracte. 

d) Que els processos, a excepció de la compra de drets d’autors, per raons òbvies, són 
fets amb proveïdors i serveis professionals amb seu a Catalunya, l’edició, la 
maquetació, el disseny, la impressió, la comunicació, el transport, entre d’altres. 

 
Es considera que, tenint en compte 1) que l’empresa demostra que està en possessió de 
certificacions mediambientals i de sostenibilitat òptimes, 2) que treballa amb impremtes que 
respecten el mediambient i 3) que aquestes qualificacions es fan constar als volums editats. 
 
D’altra banda, pel que a la logística, Comanegra ha creat el segell “Llibre local”, que garanteix 
proximitat (i per tant, eficiència energètica i contaminació mínima). Aquest segell, a més, avala 
una incidència en el treball local, condicions laborals dignes i conegudes, el compromís a garantir 
un teixit productiu de petites empreses i, finalment, el pagament al dia d’impostos a l’estat. 
 
Pel que fa a les característiques del paper emprat (gramatge, humitat, encolat, porositat, opacitat, 
blancor, índex d’estrip, etc...), totes són òptimes en relació als aspectes enunciats als paràgrafs 
precedents. 
 
Puntuació: 15 punts. 
 
En relació al CRITERI 2 
 
En relació a la proposta de comercialització i distribució de llibres, l’empresa proposa: 
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a) Que compta amb un equip amb disponibilitat per fer viables les reunions i seguiments 
amb l’Institut del Teatre.  

b) Que la seu de Comanegra és a Barcelona, no lluny de l’Institut del Teatre, la qual cosa 
facilita les trobades. 

c) Que proposa la següent metodologia i cronograma a partir del moment que es decideix 
publicar un títol, i és el següent: 

• Fase de negociació i de traducció 
• Fase d‘edició i producció 
• Fase de distribució i comercialització 

 
Es considera que els equips de relació i comunicació amb l’Institut del Teatre són els adequats. 
Amb disponibilitat, competència i proximitat (real). Es demostra que l’empresa compta amb un 
equip de gestió contractual òptim. Així mateix, la descripció dels processos editorials, tant pel que 
fa als procediments enunciats, a les fases descrites i al calendari proposat, s’acorden plenament 
amb les necessitats de l’Institut del Teatre. 
 
Comanegra compta amb acords de distribució amb empreses de solvència contrastada 
(Machado i les Punxes).  
 
Per tot plegat, se li atorga la puntuació següent: 
 
Puntuació: 15 punts. 
 
Resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor: 
 

 
 

EMPRESES 

CRITERI 1 
Execució de l’objecte del 

contracte amb el mínim impacte 
medioambiental i el màxim 

impacte al territori 

CRITERI 2 
Comercialització i 

distribució  dels llibres 

 
 

PUNTUACIÓ TOTAL 
 

EDITORIAL 
COMANEGRA, SL 15 15 30 

 (...) 
 
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 de l’únic licitador admès, corresponent a 
l'oferta econòmica i documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica, el qual ofereix el resultat següent: 
 
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa EDITORIAL COMANEGRA SL, amb 
NIF B64358047 i domicili social al carrer Consell de cent, 159, local D, CP 08015  BARCELONA, 
la qual presenta la següent oferta, (IVA exclòs) 
 

  OFERTA DE LICITADOR 

Producte Preu unitari màxim 
IVA exclòs Preu unitari ofertat IVA exclòs 

Llibres de dramatúrgia 
contemporània i/o repertori 
teatral 

2.986,15 € 2.403,85 € 

Antologies 3.881,99 € 3.125,00 € 
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Els criteris avaluables de forma automàtica a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la 
proposició econòmicament més avantatjosa serà el que tot seguit s'indica, d’acord amb la 
ponderació que es detalla: 
 

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. 
 
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. 
 
Es comprova en aquest mateix acte, que l’empresa no es troba en situació de baixa anormal o 
desproporcionada. 
 
La puntuació obtinguda per l’empresa presentada és la següent: 
 

Criteri  
Judici 
Valor 

Criteri automàtic 

EMPRESES 

Total 
criteris 
Judici 
Valor 

Llibres 
dramatúrgia 
contemporà

nia i/o 
repertori 
teatral 

Oferta 
preu 

unitari 
ofert, IVA 

exclòs 

Antologies 

Oferta 
preu 

unitari 
ofert, IVA 

exclòs 

Oferta 
licitador, 

IVA exclòs 

Diferènc
ia 

PUNT
S 

TOTA
L 

PUNT
S 

EDITORIAL 
COMANEG
RA SL 

30 2.403,85 € 24.038,50 
€ 3.125,00 € 12.500,00 

€ 
36.538,50 

€ 
8.850,96 

€ 70 100 
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De conformitat amb el que estableixen els articles 150, 151, 152, 160 i 320 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(TRLCSP), la Mesa considera oportú proposar a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació 
de la contractació relativa al procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent a la 
“2017/116. Coedició de diversos volums d’una col·lecció de textos teatrals” a l’empresa 
EDITORIAL COMANEGRA SL, amb NIF B64358047, pels següents preus i d’acord amb la seva 
oferta: 
 

1) Proposició econòmica 
 

Producte Preu unitari ofertat IVA 
exclòs 

Tipus 
% IVA 

Import IVA Total preu unitari 
ofertat IVA inclòs 

Llibres de 
dramatúrgia 
contemporània i/o 
repertori teatral 

2.403,85 € 4 96,15 € 2.500,00 € 

Antologies 3.125,00 € 4 125,00 € 
 

3.250,00 € 
 

 
Essent les 12 hores i 35 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta.  

 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i concordants del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència, aplicable d’acord amb la 
Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist que l’Institut del Teatre podrà assolir la consignació pressupostària, tot respectant els preus unitaris 
oferts per l'adjudicatari, fins al pressupost màxim de licitació, formulat en termes de preus unitaris. 
Vist que la despesa que serà finalment executada dependrà de les necessitats que es vagin presentant 
durant la vigència del contracte, no procedeix el seu compromís o disposició, de conformitat amb l’article 
56 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist el que disposa 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 contractes de serveis d’import superior a 60.101,00 €. 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció Delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- ADJUDICAR, amb efectes 1 de maig de 2018, d’acord amb la seva oferta i de conformitat amb 
la proposta de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona reunida el 
dia 14 de març de 2018, la contractació privada relativa a la “Coedició de diversos volums d’una 
col·lecció de textos teatrals” a l’empresa EDITORIAL COMANEGRA, SL, amb CIF B64358047, d’acord 
amb la següent oferta: 
 

Producte 
Preu unitari ofertat IVA 

exclòs 
Tipus % 

IVA Import IVA 
Total preu unitari 
ofertat IVA inclòs 

Llibres de 
dramatúrgia 
contemporània i/o 
repertori teatral 

2.403,85 € 4 96,15 € 2.500,00 € 
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Antologies 3.125,00 € 4 125,00 € 
 

3.250,00 € 
 

 
Segon.- COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l’endemà de la 
recepció de la present resolució, hauran de concórrer a formalitzar el contracte. 
 
Tercer.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte, així com la formalització del mateix en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- COMUNICAR la contractació esmentada al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de la Disposició Addicional segona de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present dictamen a l’empresa EDITORIAL COMANEGRA, SL, única empresa 
que ha participat en el procediment de contractació.” 
 
 
 
8. Dictamen que proposa l’acceptació a tràmit de les al·legacions formulades 

pel contractista, Construcciones Trull, S.L. i  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) per incompliment de les 
obligacions contractuals per part de l'empresa contractista, amb suspensió 
del termini per resoldre fins l'emissió del dictamen preceptiu de la Comissió 
Jurídica Assessora. 

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, que exposa els 
antecedents de la proposta, consistent en totes les actuacions desenvolupades en 
relació al contracte per a l’execució de l’obra del projecte dels desperfectes de l’Institut 
del Teatre a Terrassa. 
 
L’empresa contractista no ha subscrit l’acta de comprovació del replanteig, tot i haver 
estat emplaçada en diferents ocasions. Això ha conduit inexorablement a la incoació 
d’un expedient de resolució contractual per incompliment del contractista. La proposta 
de dictamen sotmet a la Junta de Govern la sol·licitud del preceptiu dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora, per tal com s’ha formulat oposició per part de l’empresa 
contractista. Així doncs, un cop s’obtingui el dictamen de la Comissió Jurídica es 
plantejarà a la Junta de Govern la proposta de resolució final de l’expedient. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
1. “FETS 

 
1.1  ANTECEDENTS 
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1.1.1 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 l’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. 

1.1.2 Mitjançant acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de data 21 de juny de 2017 
(Núm. registre 102/2017) es va acordar l’adjudicació del contracte a favor de 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL, per un import de VUITANTA-NOU MIL TRES-CENTS EUROS 
(89.300’00 €) més el 21 % d’IVA, i amb un termini d’execució de sis mesos, que ascendeix a 
DIVUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS (18.753’00 €), d’acord amb la seva oferta, 
incursa inicialment en baixa temerària, que va ser considerada degudament justificada pel 
contractista. 

1.1.3 Aquest contracte es va formalitzar en data 7 de juliol de 2017.  
1.1.4 La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de data 11 d’octubre de 2017 

(Núm. registre 134/2017) va aprovar el Pla de Seguretat i Salut del projecte de referència i així 
ho va notificar al contractista, en data 24 d’octubre de 2017. L’aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut va anar precedida d’una reclamació efectuada per correu electrònic en data 5 de 
setembre, per part de l’empresa contractista, d’increment del pressupost per a les despeses 
derivades de l’execució d’aquest Pla, per import de 29.502’26 € (IVA exclòs), que fou 
desestimada tècnicament i pel mateix mitjà, en data 14 de setembre, mitjançant informe de la 
coordinació en matèria de seguretat i salut en fase d’execució. 

1.1.5 Mitjançant escrit presentat en data 29 de novembre de 2017 al Registre General de l’Institut del 
Teatre (núm. entrada  1784/2017) l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL., va formular una 
petició demanant la rescissió del contracte. 

1.1.6 Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 24 de 
gener de 2018 (núm. registre 5/2018) es va aprovar incoar 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), per causa imputable a l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL, amb NIF B43047166, el qual fou notificat, amb peu de recurs 
d’alçada per tractar-se d’un acte de tràmit qualificat, i rebut per l’empresa contractista en data 12 
de febrer de 2018.  
En dita incoació es van desestimar totes les peticions formulades fins aleshores per l’empresa 
contractista, d’acord amb l’informe tècnic emès pel Cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat 
en obres de l’Institut del Teatre, en data 27 de novembre de 2017, al qual es fa remissió. 

1.1.7 Dins el termini concedit de deu dies naturals, concretament en data 20 de febrer de 2018 (data 
d’entrada al Registre General de l’Institut del Teatre, 21 de febrer de 2018), l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. va presentar en temps i forma un escrit formulant 
al·legacions, on també el qualifica, a més, com a recurs d’alçada. Tot i aquesta qualificació, en 
realitat es tracta d’al·legacions respecte de l’acord d’incoació de resolució del contracte. 

 
1.2  RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES PER L’EMPRESA EN EL SEU ESCRIT DE 

DATA 20 DE FEBRER DE 2018. 
 
Atès que l’escrit d’al·legacions presentat pel contractista duplica i reitera en diverses ocasions els 
mateixos arguments, s’ha optat per agrupar els diferents conceptes que exposa en els epígrafs següents. 
 
1.2.1 Sobre l’incompliment i causa de resolució imputats al contractista (Al·legació primera i 
motius primer i segon de l’escrit del contractista) 
 
Sobre la base de que l’acta de comprovació del replanteig s’ha de signar en el termini d’un mes des de la 
data de formalització del contracte, tal i com s’estableix a l’article 229 del TRLCSP, el contractista sosté 
que l’acta de comprovació del replanteig no es va signar perquè l’Institut del Teatre impedia formalitzar 
l’acta amb reserves. Per aquest motiu, CONSTRUCCIONES TRULL, SL planteja un incompliment del 
contracte imputable a l’Institut del Teatre i, per tant, insta a la resolució de contracte i reclama una 
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indemnització addicional equivalent al 2% del preu d’adjudicació conforme al que disposa l’article 
239.2 de TRLCSP. Es qüestiona la legitimitat de l’informe, per raó dels tècnics, i dels seus càrrecs, 
que el subscriuen.  
 
Davant aquesta al·legació, i partint de l’informe tècnic subscrit el 27 de novembre de 2017, pel 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, es considera: 
 

a) Que el contractista ara invoca la possibilitat de signar l’acta de comprovació de replanteig amb 
reserves i observacions relatives únicament a la viabilitat del projecte i sobre la disponibilitat 
dels terrenys, raons que no coincideixen a les sol·licitades inicialment i en reiterades ocasions 
(verbalment, el dia 4 de setembre de 2017 i per correu electrònic en data 5 de setembre de 2017) 
, en concret el contractista sol·licitava inicialment: 

• L’augment del cost derivat de la seva interpretació de l’execució del pla de seguretat 
redactat per l’empresa, en concret, sol·licitava un augment de 29.502,26€. Aquesta 
informació ha estat omesa pel contractista en aquesta al·legació.  

• L’augment del cost derivat de la utilització d’una maquinària que en la seva opinió no 
estava inclosa en el projecte. 

 
Cal fer constar que l’acta de comprovació de replanteig sí que es pot signar amb reserves, però 
tal i com tècnicament s’acredita en l’informe emès pel cap de la Unitat de Manteniment i 
Seguretat en obres abans al·ludit, la voluntat de l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL era 
incloure-les com a acceptació tàcita dels increments econòmics sol·licitats. És per aquest motiu 
que es va indicar que calia subscriure l’acta però calia fer constar els condicionants econòmics 
en un document a part atès que es considerava que la signatura de l’acta és una prova de 
voluntat expressa de l’execució de l’obra i no pas un document que dones lloc a legitimar la 
petició d’augment de pressupost o bé a instar la resolució contractual a favor del contractista.  

 
Cal mantenir els arguments tècnics esgrimits en l’inici de l’expedient, en concret, les reserves que 
el contractista proposa, les quals comportarien una alteració de l’objecte de la licitació i una 
excepció al principi d’inalterabilitat contractual que s’estableix a l’article 230 del TRLCSP, pel 
contracte d’obres i dita prerrogativa tampoc pot exercitar-se per salvar possibles deficiències o 
imprevisions tècniques contingudes en el projecte (Dictamen 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.  
 
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 pressupostària 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.  
 
L’Institut del Teatre ha informat en tot moment al contractista de la impossibilitat d’acceptar les 
seves pretensions que, com s’ha al·ludit anteriorment, vulneren el principi de concurrència 
competitiva, per tant, es considera que no ara no resulta procedent que el contractista al·legui 
que volia signar l’acta de comprovació de replanteig amb reserves quan ja disposava de la 
resposta amb les pretensions d’increment de pressupost.  

 
b) Que el Pla de Seguretat i Salut presentat pel contractista va ser informat favorablement pel 

coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. El Pla de Seguretat i Salut va ser 
aprovat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària del dia 11 d’octubre de 
2017 (núm. registre 134/2017). Tal i com consta a l’expedient el Pla de Seguretat adjuntava un 
informe complementari del Coordinador de seguretat i salut que expressa literalment la següent: 
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 “.....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’igual manera, i tal com consta a l’informe del Cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en 
obres de data 27 de novembre de 2017, el dia 14 de setembre de 2017 també se li va donar 
resposta al contractista davant les seves pretensions, en concret, el següent text literal: 
 
“....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.” 
 
Els fets són prou significatius com per qüestionar-se les pretensions del contractista en intentar 
formular reserves (cosa que en realitat les reserves es traduïen en una petició d’increment de 
pressupost) en el dia convocat per a la formalització de l’acta de comprovació, quan ja disposava 
de l’informe favorable del Coordinador de seguretat i salut i de la resposta a les seves 
pretensions.  

 
La comprovació del replanteig es configura legalment com un acte unilateral de l’administració. 
De conformitat amb l’article 229 del TRLCSP és l’Administració qui comprova, a través del servei 
encarregat de les obres, i tal comprovació ha ser efectuada en presencia del contractista, 
constituent per tant una obligació essencial atès que el seu compliment dependrà que el 
contractista pugui iniciar o no les obres. Atenent al mateix precepte legal ha d’assenyalar-se que 
dita obligació essencial de la Administració es correspon al dret del contractista a assistir,  i la 
demora comporta una càrrega amb diversos efectes. Se suposa que ambdues parts són 
interessades en el compliment del contracte, i per tant en col·laborar en l’acte a partir del qual –
mitjançant l’acta- se li donarà inici a les obres. Cal recordar que malgrat l’article 229 del TRCSP 
estableix un termini màxim d’un mes des de la signatura del contracte per a la formalització de 
l’acta, han concorregut circumstàncies excepcionals i s’han comunicat en tot moment al 
contractista; d’altra banda coneixedor de les mateixes per tal com ha estat ell qui les ha instat. 
 
A més, un cop efectuada l’acta de comprovació del replanteig, l’Institut del Teatre pot preveure el 
termini d’execució del contracte, i amb això, la satisfacció dels interessos generals que motiven la 
celebració del contracte públic. 

 
L’article 237 a) del Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (en endavant TRLCSP), 
aprovat per Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, contempla la demora en la 
comprovació del replanteig com a causa de resolució de contracte d’obres. Cal remarcar i 
recordar que l’Institut del Teatre va requerir fins a quatre ocasions al contractista formalitzar 
l’acta de replanteig.  
 
A la vista de les actuacions que consten a l’expedient pot concloure’s que el que s’ha intentat per 
part del contractista és endarrerir la data de comprovació del replanteig reclamant de manera 
insistent una modificació del contracte per incrementar el preu quan, d’una banda ja s’havia 
aprovat el Pla de Seguretat i Salut que confirmava la viabilitat tècnica, en els propis termes del 
projecte i desestimava les pretensions del contractista. 
 
 Per últim, recordar que el contracte és essencialment un contracte de resultat, que consisteix en 
què el contractista s’obliga a realitzar l’obra determinada per un preu alçat i la seva característica 
essencial és que es realitzarà a risc i ventura del contractista (article 215 TRLCSP), per tant, 
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la petició insistent d’un increment de pressupost per part de CONSTRUCCIONES TRULL, SL  
impliquen un incompliment evident del contracte.  
 
Atès que ja s’ha constatat i motivat que no hi ha cap causa de resolució imputable a l’institut 
del Teatre, la pretensió indemnitzatòria de CONSTRUCCIONES TRULL, S.L. decau per si 
mateixa. 
 

c) D’altra banda, en aquesta al·legació el contractista sol·licita que es practiquin unes proves 
addicionals en posar en dubte l’informe emès en data 27 de novembre de 2017 pel cap de la 
Unitat de Manteniment. Aquesta sol·licitud resulta inadmissible ja que el dit informe ha estat 
emès per un funcionari públic de carrera i conformat per la responsable del contracte, també 
funcionària de carrera i figura a l’expedient. 

 
En aquest sentit cal tenir present que l’article 77.5 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques estableix: 

 
“Els documents formalitzats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els 
quals, observant-se els requisits legals corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, 
han de fer prova d’aquests llevat que s’acrediti el contrari.” 

 
1.2.2 Sobre la infracció de l’article 211.2 en relació amb la disposició addicional segona Ap. 8 del 
TRCSP (Al·legació segona i motiu cinquè de l’escrit del contractista) 
 
Es qüestionen tres aspectes per part del contractista: 
 

- En primer lloc es torna a qüestionar la legitimitat de l’informe tècnic emès pel Cap de la Unitat de 
Manteniment, la qual cosa ja ha estat objecte de tractament en l’anterior al·legació. 

- En segon lloc, es considera la responsable del contracte un càrrec polític, cosa que també ha 
estat tractada en l’al·legació anterior. 

- Que l’Institut del Teatre va notificar l’inici de l’expedient de resolució del contracte referenciat tant 
a la Direcció Facultativa de l’obra, com a la Direcció Tècnica. No s’ha produït cap comunicació 
per part de les persones esmentades. 

- Finalment, en relació a la pretesa vulneració de l’article 211.2 en relació a la disposició addicional 
segona, Ap. 8 del TRLCSP, a que fan referència les al·legacions, en relació a la manca d’emissió 
de l’informe jurídic del Secretari i/o assessor, cal recordar que per acord de la Junta de Govern 
de l’Institut del Teatre, en sessió adoptada en data 24 de gener de 2018 és va aprovar  l’inici de 
l’expedient de resolució del contracte i per tant, no es va adoptar l’acord de resolució de 
contracte. En haver-se formulat al·legacions per part del contractista, s’ha de donar trasllat de 
l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora. Quan aquest òrgan emeti el preceptiu dictamen, 
s’haurà de sotmetre a la Junta de Govern de l’institut del Teatre, l’acord de resolució del 
contracte, que haurà d’anar acompanyat de l’informe jurídic esmentat.  

- La mateixa qüestió es reitera en el motiu cinquè, raó per la qual per a la seva resposta cal 
remetre’s al que s’ha fet constar en els anteriors paràgrafs, així com a la resolució d’inici del 
present expedient, respecte de la qual el contractista no ha al·legat res de nou, més enllà d’haver 
posat de manifest novament la seva real intenció d’aconseguir un augment del preu inicialment 
ofert, per a procedir a l’execució. 
 

1.2.3 Sobre la incautació provisional de la garantia definitiva de l’obra per import de 4.465,00€ 
fins a la quantificació dels danys i perjudicis efectivament causats (Al·legació tercera i 
motius tercer i quart de l’escrit del contractista) 

 
Tècnicament ha quedat confirmada la culpabilitat del contractista, com a causant de la resolució, motiu pel 
qual no procedeix el retorn de la garantia. 
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Sobre els aspectes que ja es van enunciar en el dictamen d’aprovació de la incoació de l’expedient de 
resolució contractual, apartat 3.2 de la part expositiva i que, d’advers, en les al·legacions s’indica que es 
tracta de “diversos aspectes genèrics que relaciona sense quantificar”, cal dir que la seva quantificació es 
durà a terme per la Secció Econòmica de l’Institut del Teatre, mitjançant un informe de valoració dels 
danys i perjudicis causats, estrictament basat en la relació dels conceptes identificats. A partir de la 
quantificació caldrà la tramitació del corresponent expedient a que es refereix l’article 113 del Reglament 
de la LCAP, dins el qual se li donarà el preceptiu tràmit d’audiència al contractista. 
 
De conformitat amb el que es disposa a l’article 225.3 del TRLCSP la indemnització es farà efectiva en 
primer terme sobre la garantia, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista pel 
que fa a l’import que excedeixi de la garantia incautada. Per tant procedeix pronunciar-se en aquest 
dictamen sobre la incautació de la garantia i, a partir de la resolució del contracte per culpa del 
contractista, caldrà tramitar l’expedient oportú per a la quantificació del perjudici causat a l’administració i 
la corresponent reclamació al contractista. 
 
Pels mateixos motius indicats no resulta procedent l’al·legació inclosa en el motiu quart, 
d’inexistència de l’incompliment d’obligacions contractuals per part del contractista. A més l’escrit 
d’al·legacions es reitera en que els aspectes que donen lloc a la quantificació del perjudici causat a 
l’Institut del Teatre són genèrics, no concretats, ni quantificats. En conseqüència no pot prosperar 
l’afirmació de que la resolució no és ajustada a dret per indeguda aplicació de l’article 225 del 
TRLCSP, ni la pretesa devolució a CONSTRUCCIONES TRULL, S.L. de la garantia definitiva.  
 
1.2.4. Sobre la resolució del contracte instada pel contractista, per infracció dels articles 223 
g) i 225 del TRLCSP, i clàusula 76 del Plec de Clàusules Generals del contracte (Motiu segon 
de l’escrit del contractista) 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL sol· licita la resolució contractual imputable a 
l’administració, en base al que es disposa a l’article 223 g) i 225 del TRLCSP i clàusula 76 del Plec 
de Clàusules Generals del contracte, articles que preveuen la causa de resolució per impossibilitat 
d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, així com els seus efectes. 
 
Aquesta al· legació ja va ser desestimada motivadament en l’apartat quart de la part expositiva de 
l’acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 24 de gener de 2018, pel qual s’incoava 
l’expedient de resolució del contracte, el qual va ser notificat a l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL en data 12 de febrer de 2018.  
 
Per tant, la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats que invoca 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL, per a resoldre el contracte, és una causa que no té fonament 
tècnic ni jurídic. I novament palesa la manca de voluntat de complir un contracte al qual n’estava 
obligat, si no era amb un augment de 35.697’73 € del seu preu, pel suposat concepte d’increment del 
pressupost per a fer front a les despeses derivades de l’execució del Pla de Seguretat i Salut PSS). 
Cal recordar que el preu de licitació era de 172.279’56 € (IVA inclòs) i que el contracte fou adjudicat, 
d’acord amb la seva oferta, per 108.053’00 € (IVA inclòs), el que va representar una baixa de més 
del 37 %. El contractista amb la seva sol·licitud pretenia un augment del preu que ascendeix a un 
20’72 % la qual cosa evidencia que la seva voluntat era únicament neutralitzar l’incompliment que li 
resulta imputable, amb els corresponents perjudicis econòmics derivats. I això es percep amb la 
simple observació del quadre resum dels imports indicats. 
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 172.279’56 € 

PREU D’ADJUDICACIÓ 108.053’00 € 

BAIXA OFERTA 64.226’56 € 

IMPORT SOL·LICITAT PEL CONTRACTISTA 35.697’73 € 
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Abundant en la pretensió del contractista, cal afegir que un cop va ser desestimada la seva petició 
d’increment del pressupost de 35.697’73 €, suposadament per a fer front a les despeses derivades 
de l’execució del PSS, i en veure que amb la seva oferta econòmica no podia atendre l’execució del 
projecte, en lloc de renunciar a l’execució, acció que comportava la pèrdua de la garantia dipositada, 
va canviar d’estratègia. Efectivament, aquesta va derivar en evitar primer, fent cas omís a les 
convocatòries efectuades, i negar-se després, a signar l’acta de comprovació del replanteig amb 
diferents motius suposadament tècnics (errors en el projecte) tots ells desvirtuats en l’informe tècnic 
recollit en l’acord d’incoació de l’expedient. El més inversemblant de tots els motius fa referència a la 
necessitat d’utilització d’una maquinària no prevista en el projecte, l’aportació de la qual fou un dels 
fonaments de justificació de la baixa temerària que va utilitzar el contractista.  
 
En conseqüència, CONSTRUCCIONES TRULL, SL no pot invocar que la resolució no és ajustada a 
dret per manca de motivació i la creació d’indefensió. 
 
1.2.5 Sobre la suspensió de la iniciació de les obres durant més de 6 mesos per part de 

l’Administració, com a causa de resolució del contracte d’obres d’acord l’article 237 b) 
del TRLCSP. 

 
A la vista del contingut de l’escrit d’al· legacions cal constatar que la única causa que invoca, i que no 
hagi estat analitzada i desestimada anteriorment, es basa en l’apartat b) de l’article 237 del TRLCSP, 
quan  indica que és causa de resolució la suspensió de la iniciació de les obres durant més de sis 
mesos per part de l’administració.  
 
Els arguments de l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL no es consideren procedents atès que 
l’Institut del Teatre ha impulsat el tràmit i ha volgut donar celeritat a l’inici de les obres tal i com s’ha 
descrit en apartats precedents. Recordar al respecte que fins a quatre cops va estar citada 
l’empresa, sense que aquesta es personés, a subscriure l’acta de comprovació del replanteig i, per 
tant, en cap cas són dilacions imputables a l’administració. D’altra banda i ja des de la formalització 
del contracte, amb l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, l’empresa va travar l’impuls de l’inici de 
l’execució reproduint i reiterant l’exigència d’obtenir un import complementari al de l’adjudicació com 
ha quedat palès en els fets (apartat 1.1.4) adduint els motius tècnics inexistents que qualificava com 
a determinants per considerar la inviabilitat del projecte. 
 
Per tant, aquesta causa, consistent en el transcurs dels sis mesos des de la formalització del 
contracte, no se li pot imputar a l’institut del Teatre. L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL ha 
estat l’única part interessada en posar impediment en l’inici de les obres sol· licitant de manera 
reiterada un augment de costos per fer front a les obres i no comparèixer en les primeres 
convocatòries per formalitzar l’acta de comprovació de replanteig.  Cal recordar que el termini 
d’execució del contracte era de sis mesos (clàusula 1.5) PCAP), justament els que han transcorregut. 
L’obra estaria executada sense la obstaculització del contractista. 

 
2. FONAMENTS DE DRET   
 

2.1. Règim transitori d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic 
 
El contracte objecte de la incoació de l’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.  
 
Cal tenir en compte que a partir del 9 de març de 2018 ha entrat en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
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Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 2017).  
 
La disposició transitòria única (primera) disposa que els expedient de contractació iniciats i els contractes 
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor del present Reglament es regiran per la normativa anterior. 
A aquests efectes, s’entén que el contracte que es pretén resoldre relatiu al contracte d’obres per a 
l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” 
(IT1847P16) es regirà per Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (TRLCSP), aprovat per 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 

2.2 Fonaments jurídics de la resolució 
 
Els fets analitzats comporten una sèrie d’incompliments en què ha incorregut l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL.. Els efectes dels fets 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. En concret, els 
següents:  

 
- “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 l’article 229 del mateix text legal. 
 
El que en definitiva ha comportat aquesta demora es que ni tan sols s’hagi iniciat l’execució del contracte, 
i tot el perjudici que ha produït per a l’administració.  
 
En tractar-se d’incompliments imputables 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. 
 
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; 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, és a dir, 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. 
 
Atenent a que el motiu que ha comportat la proposta de resolució del contracte, com ja s’ha dit, resulta 
imputable al contractista, com és la manca de formalització de l’acta de comprovació de replanteig, de 
conformitat amb l’art. 225.3 del TRLCSP, i en definitiva la no realització de la prestació a que venia 
obligat, quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, aquest haurà 
d’indemnitzar a l’Administració els danys i perjudicis ocasionats; indemnització que es farà efectiva, en 
primer terme, sobre la garantia constituïda, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del 
contractista en el que es refereix a l’import que excedeixi del de la garantia incautada, respecte del que 
caldrà donar compliment al que es preveu en l’article 113 del Reglament de la LCAP. Així mateix d’acord 
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. 
Finalment, cal constatar que de la incoació de l’expedient de resolució del contracte s’ha donat el 
preceptiu tràmit d’audiència a l’entitat avaladora, tal i com es preveia en la part dispositiva de l’acord de la 
Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de data 24 de gener de 2018.  
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2.3 Informe del Consell d’Estat o òrgan consultiu de la CC AA, d’acord amb l’article 211.3 
del TRLCSP 

 
L’article 211 del Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (TRLCSP), aprovat per Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l’article 8.3 de la Llei 5/20058, de 2 de maig, de la 
Comissió Jurídica Assessora (LCJA), i amb l’article 109.1.d), del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, estableix que serà preceptiu el dictamen de l’òrgan consultiu en els casos de resolució 
contractual sempre i quan s’hagi formulat oposició per part del contractista. 
 
L’article 21.3a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, estableix que en els procediments iniciats d’ofici l’Administració haurà de 
resoldre en un termini de 3 mesos, comptats de la data d’incoació de l’expedient. 
 
L’article 11 de la LCJA, en relació amb l’article 22.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que l’òrgan que tramita el procediment, si 
el dictamen té caràcter preceptiu i és determinant per a la resolució del procediment, pot suspendre el 
termini de resolució fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi 
transcorregut el termini per a la seva emissió. 
 

2.4 Suspensió del termini per a resoldre, fins al pronunciament de la Comissió Jurídica 
Assessora. 

 
D’acord amb l’article 211 del Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (TRLCSP), aprovat per 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i davant la necessitat que la Comissió Jurídica Assessora de 
la Generalitat de Catalunya emeti un dictamen preceptiu abans de resoldre el contracte i perquè no 
caduqui el procediment de resolució és necessari SUSPENDRE el termini per a resoldre fins que la 
Comissió Jurídica Assessora emeti el seu pronunciament.  

 
2.5  Competència per a aprovar la suspensió del termini per a resoldre el 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 i és l’’òrgan que va iniciar l’expedient de resolució, és procedent que sigui 
el mateix òrgan qui aprovi la suspensió del termini per resoldre el contracte fins que la Comissió Jurídica 
Assessora emeti el dictamen indicat en el punt anterior. 
 

2.6  Informe previ de la Secretaria 
 

Vist el que disposa l’article 211.2 del TRLCSP, en relació amb la Disposició addicional segona, apartat 8è 
del mateix text legal, en el moment en que es disposi del preceptiu dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora i es proposi a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, la resolució del contracte referenciat 
requerirà l’informe del servei jurídic corresponent.  
 
 2.7  Competència per a la resolució del 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 i és l’òrgan que va iniciar l’expedient de resolució, és procedent que sigui el 
mateix òrgan qui aprovi la resolució de la contractació. 
 
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 
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altres que guardin identitat substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de 
tramitar o resoldre el procediment. 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ informe de la Intervenció Delegada, 
s’eleven a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- TENIR per formulades, en el tràmit d’audiència, les al·legacions presentades pel representant de 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL., amb NIF B43047166, en front l’acord de la Junta de Govern 
de l’Institut del Teatre, d’incoació  d’expedient administratiu 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). 
 
Segon.- MANTENIR, en els termes formulats, la proposta de resolució aprovada per la Junta de Govern 
de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de 24 de gener de 2018, d’incoació de l’expedient de resolució 
de contracte. 
 
Tercer.- MANTENIR la incautació provisional de la garantia definitiva dipositada per CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL,  per import de 4.465’00 €, fins la finalització de l’expedient de resolució del contracte. 
 
Quart.- TRASLLADAR aquests acords, juntament amb l’expedient de contractació, a la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el dictamen preceptiu corresponent. 
 
Cinquè.- SUSPENDRE el termini per resoldre el contracte de referència fins que la Comissió Jurídica 
Assessora emeti el dictamen indicat en el punt anterior. 
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL i a l’entitat 
asseguradora GENERALI ESPAÑA, S.A.” 
 
 
 
9. Dictamen que proposa declarar extingit el contracte de cessió en comodat 

del vestuari i atrezzo artístic de la soprano Victoria de los Angeles a favor de 
l’Institut del Teatre i aprovació d’un nou contracte.  

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, consistent en renovar l’instrument 
contractual de regulació d’una cessió en comodat. 

 
Per acord de la Junta de Govern de data 5 de març de 20018 es va aprovar el contracte de 
cessió en comodat del vestuari i atrezzo artístic de la soprano Victoria de los Ángeles a 
favor de l’Institut del Teatre amb la finalitat de perpetuar la memòria de la insigne cantant 
catalana i per tal de posar-lo a disposició dels professors i alumnes i dels usuaris en general. 
 
L’acord estableix una durada de deu anys a partir del dia de la signatura, renovables 
automàticament per un altre any si, a la finalització del contracte o de cadascuna de llurs 
pròrrogues, aquest no ha estat denunciat per alguna de les parts, amb una antelació mínima 
de 3 mesos respecte de la data prevista de finalització del contracte. 
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El contracte amb la Fundació Privada Victoria de los Ángeles es va signar el 23 d’abril de 
2018 i, per tant, finalitza la seva vigència el 23 d’abril de 2018. 
 
La Direcció del MAE ha considerat necessari revisar el contingut del contracte vigent per tal 
d’actualitzar diversos pactes com són: 
 

• Actualitzar la vigència del contracte i les seves pròrrogues. 
• Incloure la valoració econòmica de les despeses que comporten a l’Institut del Teatre el 

manteniment del vestuari i atrezzo. 
 
Arran d’aquesta revisió ambdues parts han acordat extingir el contracte vigent formalitzat en 
data 23 d’abril de 2018 i aprovar-ne un de nou. 
 
El nou contracte preveu que la Fundació cedeixi temporalment en règim de comodat, a favor 
de l’Institut del Teatre, que l’accepta, l’ús de diversos béns que consisteixen en peces de 
vestuari i d’atrezzo emprats durant la carrera artística de la soprano Victòria de los Ángeles, 
amb la finalitat d’integrar-los en els seus fons i fer-ne difusió.   
 
El present comodat tindrà una durada de 4 anys a partir de la data de la signatura del 
contracte. El préstec convingut té caràcter gratuït per a ambdues parts. Per tant, la Fundació 
no rebrà de la comodatària cap tipus de contraprestació econòmica per raó del comodat. 
 
Obligacions de les parts 
 
Part comodatària (Institut del Teatre 

• Realitzar la conservació preventiva del vestuari. 
• Mantenir els béns en òptim estat d’exhibició i emmagatzematge i en les condicions de 

seguretat i conservació que garanteixin la seva preservació. 
• Fer-se càrrec de totes les despeses ordinàries i de les que siguin necessàries per a l’ús 

i conservació del vestuari, assumint la responsabilitat de mantenir-lo en òptim estat de 
conservació, emmagatzematge i exhibició en el seu cas (comporta una inversió de 
9.090,00 €). 

• Respectar la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. 
• Subscriure una pòlissa de danys que cobreixi les eventualitats sobre el vestuari en les 

mateixes condicions que la resta d’objectes i peces de vestuari d’altres comodants, 
donants o propis de l’Institut.  

• Fer constar la procedència dels vestits de la forma següent: “Vestuari cedit per la 
Fundació Victòria de los Ángeles”. 

• Assumir totes les obligacions establertes als articles 1740 i següents del Codi civil, amb 
exclusió de les causes de força major per al supòsit de pèrdua o dany dels béns cedits. 
 

Part comodant (Fundació Privada Victoria de los Ángeles) 
 

• Assumir totes les obligacions establertes a l’article 1749 i següents del Codi Civil.  
• En cas de finalització del present contracte i, per tant, de retirada definitiva del vestuari i 

atrezzo objecte de cessió, la Fundació haurà d’abonar a l’Institut del Teatre la quantitat 
de 9.090,00€ en concepte de les despeses de manteniment i conservació que ha 
comportat la cessió 
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La part comodant autoritza a l’Institut a utilitzar el vestuari dipositat en exposicions i en altres 
activitats de difusió similars, realitzades per ell directament o en col·laboració amb altres 
entitats. 
 
Quan es produeixi la finalització del contracte, l’Institut del Teatre tindrà dret a recuperar la 
inversió econòmica feta en concepte de conservació i manteniment del vestuari, 
 
 
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. 
 
A través del Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre s’ofereix un 
servei d‘informació i documentació sobre l’espectacle en viu, que té per objecte contribuir a l’estudi, 
l’ensenyament i la recerca de la història de l’espectacle a Catalunya, i l’acostament del públic al 
coneixement d’altres realitats escèniques. Entre les seves funcions, s’hi troba la de conservar, 
documentar, estudiar, exhibir i difondre el patrimoni documental i bibliogràfic de l’Institut del Teatre, 
integrat per elements escrits, visuals, sonors i objectuals.  
 
Donades aquestes premisses, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió 
ordinària de data 5 de març de 20018 (núm. registre 13/2008) es va aprovar el contracte de cessió en 
comodat del vestuari i atrezzo artístic de la soprano Victoria de los Ángeles a favor de l’Institut del Teatre 
amb la finalitat de perpetuar la memòria de la insigne cantant catalana i per tal de disposar l’accés als 
professors i alumnes i als usuaris en general. 
 
El pacte segon del contracte formalitzat amb la Fundació privada Victoria de los Ángeles estableix una 
durada de deu (10) anys a partir del dia de la signatura, renovables automàticament per un altre any si, a 
la finalització del contracte o de cadascuna de llurs pròrrogues, aquest no ha estat denunciat per alguna 
de les parts, amb una antelació mínima de tres (3 mesos) respecte de la data prevista de finalització del 
contracte. 
 
El contracte amb la Fundació Privada Victoria de los Ángeles es va signar el 23 d’abril de 2008 i, per tant, 
finalitza la seva vigència el 23 d’abril de 2018. 
 
Des de la Direcció de Centre de Documentació i Museu Artístic de l’Institut del Teatre s’ha considerat 
necessari revisar el contingut del contracte vigent amb la  
Fundació Privada Victoria de los Ángeles per tal d’actualitzar diversos pactes com són: 
 

• Actualitzar la vigència del contracte i les seves pròrrogues. 
• Incloure la valoració econòmica de les despeses de manteniment del vestuari i atrezzo que 

suposa a l’Institut del Teatre. 
 
Arran d’aquesta revisió ambdues parts han acordat extingir el contracte vigent formalitzat en data 23 
d’abril de 2018 i aprovar-ne un de nou, en el qual s’actualitzin els pactes de dita cessió. 
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Vist el que disposen sobre aquest acte jurídic els articles 1741 i següents del Codi Civil. 
 
Vist el que estableix l’art.19.e.f) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre, pel que fa a la competència 
del Gerent per aprovar i adjudicar contractes privats d’import inferior a 6.010 €. 
 
Atès que va ser la Junta de Govern de l’Institut del Teatre l’òrgan que va acceptar la cessió temporal en 
règim de comodat efectuada per la Fundació privada Victoria de los Ángeles, a favor de l’Institut del 
Teatre i va aprovar la minuta del contracte en el qual es regulaven les condicions de la cessió, es 
considera que sigui el mateix òrgan que extingeixi el contracte vigent i n’aprovi el nou. 
 
En virtut de tot això, a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ 
l'informe favorable de la Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DECLARAR EXTINGIT el contracte formalitzat en data 23 d’abril de 2018 entre l’Institut del 
Teatre i la Fundació Privada Victoria de los Ángeles relatiu a la cessió en comodat del vestuari i atrezzo 
artístic de la soprano Victoria de los Ángeles a favor de l’Organisme, que va ser aprovat per acord de la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de data 5 de març de 20018 (núm. 
registre 13/2008).  
 
Segon.- APROVAR un nou contracte entre l’Institut del Teatre i la Fundació Privada Victoria de los 
Ángeles relatiu a la cessió en comodat del vestuari i atrezzo artístic de la soprano Victoria de los Ángeles 
a favor de l’Organisme, mitjançant el qual es regulen les condicions de dita cessió i d’acord amb la minuta 
que es transcriu a continuació: 
 

“CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT DEL VESTUARI i ATREZZO ARTÍSTIC DE LA 
SOPRANO VICTORIA DE LOS ÁNGELES, SUBSCRIT ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA 
VICTORIA DE LOS ÁNGELES I L’INSTITUT DEL TEATRE DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA.   
_____________________________________________________ 
 
 
Barcelona, el dia ... de  de 2018  
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, L’INSTITUT DEL TEATRE representant pel Sr. Jordi Roig i Viñals, Gerent 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 atribuïdes pel Decret de la Presidència 
de la Corporació de data 28 de juliol de 2016 (BOPB de data 3 d’agost de 2016), amb domicili en 
la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. En endavant COMODATÀRIA. 
 
I de l’altra, la FUNDACIÓ PRIVADA VICTORIA DE LOS ÁNGELES, representada per la Sra. 
Maria Elena Mora Gutiérrez, Presidenta del Patronat, segons resulta del nomenament de càrrec 
en escriptura de Constitució de la Fundació, atorgada pel Notari de Barcelona, el senyor José-
Eloy Valencia Docasar, el dia 1 de juny de 2006, amb el número 1.617 del seu protocol. La 
senyora Mora es troba especialment facultada per a la subscripció d’aquest contracte en virtut de 
l’acord del Patronat de la Fundació de 5 de març de 2007. La Fundació té el seu domicili a Sant 
Cugat del Vallès (08173), carrer Esteve Pila, 28, bloc 7, esc.1, baix 2a, i el seu NIF és 
G59053538 en endavant La FUNDACIÓ o COMODANT. 
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Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica per atorgar el present contracte i 
declaren no trobar-se en cap de les situacions de prohibició per contractar previstes per la 
normativa vigent. 

MANIFESTEN 
 
I. La Fundació té la titularitat de nombroses peces de vestuari i atrezzo corresponents a la 

carrera artística de la soprano Victoria de los Ángeles, i la facultat de cedir-lo 
temporalment a tercers, en virtut del contracte de cessió subscrit amb els hereus de la 
soprano. Per tant té poder de disposició sobre els béns objecte del préstec en comodat, 
d’acord amb el que preveu l’art. 1741 i següents del Codi Civil.   
 

II. Que amb la finalitat de perpetuar la memòria de la insigne cantant catalana, la Fundació 
considera adient fer cessió del vestuari a la l’Institut, per tal d’assegurar-ne la 
preservació i l’accés per part dels seus professors i alumnes.  

 
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…), 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. El seu fons està integrat per importants col·leccions de llibres, 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.  

 
IV. Ambdues entitats van signar l’any 2008 un contracte de cessió en comodat del vestuari 

per un període de 10 anys, que finalitza durant aquest 2018. Donat el seu valor artístic i 
històric l’Institut del Teatre continua interessat en conservar i difondre el vestuari 
esmentat, amb la finalitat de fer difusió de la figura de la soprano i fomentar el seu 
coneixement per part del públic en general, i en conseqüència es considera adient 
signar un  nou contracte de cessió en comodat actualitzant diversos pactes.  
  

V. El vestuari objecte del comodat es troba ja a les dependències de l’Institut del Teatre i 
ha estat degudament catalogat, inventariat i digitalitzat, difonent les imatges a través del 
portal Escena Digital.  

 
VI. Aquest contracte de préstec en comodat es regirà pels articles 1740 i següents del Codi 

Civil, que regulen la figura jurídica del comodat, i la legislació complementària que sigui 
d’aplicació, així com pels pactes següents. 

 
VII. La Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data....................           ha acordat 

l’aprovació del present contracte de comodat. 
 
I posades ambdues parts d’acord en aquest sentit, subscriuen el present contracte que es regirà 
pels següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte del contracte. 
 
La Fundació, mitjançant el present contracte, cedeix temporalment en règim de comodat, a favor 
de l’Institut del Teatre, que l’accepta, l’ús de diversos béns que consisteixen en peces de vestuari 
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i d’atrezzo emprats durant la carrera artística de la soprano Victòria de los Ángeles, segons 
inventari que es detalla a l’annex, amb la finalitat d’integrar-los en els seus fons i fer difusió.   
 
La cessió d’ús i comodat s’entén feta per la totalitat dels béns lliurats i inventariats en l’annex 
(101 peces), independentment del seu valor i característiques. 
 
La part comodant podrà ampliar les peces cedides, amb noves peces que adquireixi per 
donacions o per altres vies i que consideri adient aportar. 
 
La cessió de noves peces al vestuari es realitzarà mitjançant la signatura per ambdues parts de 
les corresponents addendes al present contracte, el qual els serà plenament d’aplicació.  
 
Segon.- Durada 
 
El present comodat tindrà una durada de quatre (4) anys a partir de la data de la signatura del 
contracte. L’Institut del Teatre i la Fundació es reserven el dret de donar per finalitzat el present 
contracte en qualsevol moment, si a judici dels responsables no s’hagués observat alguna de les 
condicions exposades/indicades. 
 
Les parts podran acordar la pròrroga expressa del contracte per un període de quatre anys més. 
 
Tercer.- Caràcter de la cessió. 
 
El préstec convingut mitjançant el present contracte té caràcter de gratuït per a ambdues parts. 
Per tant, la Fundació no rebrà de la comodatària cap tipus de contraprestació econòmica per raó 
del comodat. 
 
Quart.-Obligacions de la Comodatària. 
 
L’Institut integrarà els béns objecte del comodat en els seus fons i farà difusió a través del portal 
web Escena Digital, així com de la manera que estimi més adient, assumint les següents 
obligacions específiques: 
 
1. Realitzar la conservació preventiva del vestuari. La conservació preventiva és una intervenció 

contínua i integral que afecta tots els béns culturals en conjunt, i el seu camp d'actuació 
implica tant les condicions ambientals (temperatura, humitat relativa i contaminació), intensitat 
i qualitat lluminosa, control orgànic de plagues, com les d'exposició, emmagatzematge, 
manteniment (neteja, revisions periòdiques) o manipulació de les peces. També s'hi inclou 
el mobiliari d'emmagatzematge (prestatgeries, bosses de tela, perxes... etc.). 
 

2. Mantenir els béns en òptim estat d’exhibició i emmagatzematge i en les condicions de 
seguretat i conservació que garanteixin la seva preservació. Per tal d’assegurar la correcta 
conservació del bé, es compromet a garantir les condicions de climatització i il·luminació 
definides en el manual de conservació del fons museístic del MAE.  

 
3. Fer-se càrrec de totes les despeses ordinàries i de les que siguin necessàries per a l’ús i 

conservació del vestuari, assumint la responsabilitat de mantenir-lo en òptim estat de 
conservació, emmagatzematge i exhibició en el seu cas. La inversió econòmica destinada a 
aquesta finalitat des de l’inici de la cessió del vestuari ha estat de 90 € per unitat, ascendint 
per tant la quantitat total invertida en conservació a un total de  9.090,00€. 

 
4. Respectar la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, la 

reproducció i difusió pública d’imatges de peces del vestuari amb finalitats informatives, 
docents i d’investigació queda autoritzada, incloent específicament la difusió per Internet a 
través del portal Escena Digital. Pel que fa a la reproducció i difusió amb finalitats venals o 
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lucratives, en qualsevol mitjà, requerirà l’autorització prèvia i per escrit de la part comodant o 
del titular dels drets de propietat intel·lectual, el que s’escaigui.  
 

5. Subscriure una pòlissa de danys que cobreixi les eventualitats sobre el vestuari en les 
mateixes condicions que la resta d’objectes i peces de vestuari d’altres comodants, donants o 
propis de l’Institut.  

 
6. Fer constar la procedència dels vestits de la forma següent: “Vestuari cedit per la Fundació 

Victòria de los Ángeles”, esment que haurà d’aparèixer en les cartel·les quan siguin exposats i 
en les publicacions on se’n faci referència.  

 
7. Com a comodatari del bé, l’Institut del Teatre assumeix totes les obligacions establertes als 

articles 1740 i següents del Codi civil, amb exclusió de les causes de força major per al 
supòsit de pèrdua o dany dels béns cedits. 

 
Cinquè.-  Obligacions del comodant. 
 

1. La part comodant assumeix totes les obligacions establertes a l’article 1749 i següents 
del Codi Civil.  

2. En cas de finalització del present contracte i, per tant, de retirada definitiva del vestuari i 
atrezzo objecte de cessió, la Fundació haurà d’abonar a l’Institut del Teatre la quantitat 
de 9.090,00€ en concepte de les despeses de manteniment i conservació que ha 
comportat la cessió, d’acord amb la valoració realitzada a data d’avui. Aquesta quantitat 
podrà ser incrementada en funció d’altres despeses que se’n derivin en la data de 
retirada definitiva. 

 
Sisè.- Retirada temporal. 
 
En el supòsit de necessitar els vestits per a usos museístics (per a una exposició pròpia o a 
sol·licitud d’algun museu), la Fundació podrà sol·licitar una devolució temporal de qualsevol dels 
béns cedits, durant un termini no superior a 3 mesos, sense que això impliqui finalització del 
contracte. En tal supòsit haurà de notificar a l’Institut, amb una antelació mínima d’un mes i per 
escrit, la sol·licitud de devolució juntament amb les dades bàsiques de l’activitat cultural, del lloc, 
dates on se celebrarà, dates previstes de recollida i posterior devolució al Museu i la relació 
detallada dels vestits que s’hi incloguin. 
La Fundació, directa o indirectament, es farà càrrec de totes les despeses que la retirada i 
posterior devolució comportin. Durant el període de retirada temporal l’Institut no es farà càrrec 
de l’assegurança ni de les despeses de conservació dels béns. 
 
En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la devolució de les peces seran formalitzades 
mitjançant document signat per les parts.   
 
Setè.- Exhibició del vestuari. 
 
Amb la finalitat de fomentar la difusió del vestuari, la part comodant autoritza a l’Institut a utilitzar 
el vestuari dipositat en exposicions i en altres activitats de difusió similars, realitzades per ell 
directament o en col·laboració amb altres entitats, amb la condició que la part comodant haurà 
d’estar informada amb antelació suficient i per escrit de les dades bàsiques de l’activitat cultural, 
del lloc i dates on se celebrarà i de la relació detallada dels vestits que s’hi incloguin. 
L’autorització inclou el dret de reproduir imatges dels vestits per a les publicacions de difusió de 
les exposicions i altres activitats, àdhuc per Internet.   
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Vuitè.- Resolució del contracte. 
 
El present contracte es donarà per finalitzat quan concorrin alguna o totes de les següents 
causes: 
 

• Per finalització del termini de vigència pel qual s’ha pactat el contracte. 
• Per mutu acord. 
• Per incompliment d’alguna de les obligacions que preveu el present contracte o la 

legislació aplicable, per part d’algun dels dos contractants. Les despeses que això origini 
seran per compte i a càrrec de la part incomplidora. 
 

Quan es produeixi la finalització del contracte, l’Institut del Teatre tindrà dret a recuperar la 
inversió econòmica feta en concepte de conservació i manteniment del vestuari, indicada en el 
pacte quart.3 que podrà ser incrementada si se’n deriven d’altres pels mateixos conceptes en la 
data de retirada definitiva.  
 
Novè.- Esmenes, addendes i notificacions 
 
Aquest document és el contracte acordat entre les parts i substitueix qualsevol correspondència 
prèvia, carta d’intencions o acords verbals o escrits entre les parts. Qualsevol esmena o addenda 
al present contracte només serà vàlida si es realitza per escrit i la signen totes les parts 
contractants. 
 
A l’efecte de les notificacions que calgui fer, les parts assenyalen com a domicilis per a totes les 
comunicacions els que consten a l’encapçalament 
 
Desè.-  Bona fe, controvèrsies i fur aplicable 
 
Les parts contractants s’obliguen a complir i executar aquest contracte sota el principi de bona fe 
contractual, a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest document, per la 
qual cosa s’abstindran d’efectuar actes que lesionin injustificadament els interessos de l’altra 
part. 
 
Així mateix, les parts es comprometen a 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, amb renúncia del seu fur propi si 
fos un altre. 
 
I en prova de conformitat amb l’anteriorment pactat, les parts signen el present document per 
duplicat exemplar, en el lloc i data indicats.” 

 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundació privada Victoria de los Ángeles per al seu coneixement i 
efectes.  
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ANNEX AL DICTAMEN RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE EL 
CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT DEL VESTUARI I ATREZZO 
ARTÍSTIC DE LA SOPRANO VICTORIA DE LOS ÁNGELES A FAVOR DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE I APROVACIÓ D’UN NOU CONTRACTE. 
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10. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a 

la concessió d’ajuts econòmics de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 
2017-2018.  

 
A la propera Junta s’aportarà el dictamen complementari que incorporarà les bases i la 
convocatòria d’ajuts per als estudiants restants, concretament els de batxillerat, que no 
estan contemplats en la present proposta. Per aquest motiu i a proposta de la Direcció 
General, s’acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia.  
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La propera proposta s’aportarà en la següent sessió de la Junta de Govern, en un 
dictamen que reculli conjuntament  la concessió d’ajuts a tots els alumnes de l’institut 
del Teatre. 
 
 

 
11. Dictamen que proposa aprovar el curs i el seu preu públic de “Els públics 

com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació” de 
l’Institut del Teatre. 

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposin els antecedents de l’expedient, consistent en l’aprovació d’una oferta de 
formació especialitzada. 
 

L’Institut del Teatre ha considerat d’interès impartir el curs “Els públics com a eix vertebrador 
de l’estratègia de màrqueting i comunicació” que s’adreça a persones que vulguin impulsar 
i desenvolupar  personal o col·lectivament, un projecte artístic. 
 
El curs s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta 
activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules. La realització de 
l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció com a mínim, d’uns ingressos de 1.357,50 
€. 
 
Es proposa un preu públic de 90,5 0 € en concepte de matrícula del curs. 
 
La docència per a la impartició del curs serà impartida, d’una banda, per una professora 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 d’altra banda, per un professional extern a l’Institut 
del Teatre, la qual cosa comportarà una col·laboració docent addicional per import de 800,00 
€, segons el següent desglossament: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Retribcions del Docent de l’Institut 
del Teatre 

13100/99600 227,19 € 

SS del Docent de l’Institut del Teatre 16000/99600 101,59€ 
Col·laboració docent d’un extern a 
l’Institut del Teatre  

22618/99003 800,00 € 

 
El curs té un cost total de 1.354,54 €. 
 
 
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 
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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 ha considerat d’interès impartir el curs “Els públics com a eix vertebrador de 
l’estratègia de màrqueting i comunicació” que s’adreça a persones que vulguin impulsar i desenvolupar  
personal o col·lectivament, un projecte artístic. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, del qual es desprèn que el curs “Els públics com a eix 
vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació” de l’Institut del Teatre 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 MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.357,50€) que permetran la cobertura total de la despesa 
generada per l’activitat.  
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-financera, que 
s’adjunta com a annex III, i que proposa un preu públic de NORANTA EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (90,50€) en concepte de matrícula del curs “Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de 
màrqueting i comunicació” de l’Institut del Teatre. 
 
Vist que la docència per a la impartició del curs “Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de 
màrqueting i comunicació”  serà impartida, d’una banda, per una professora 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 
d’altra banda, per un professional extern a l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà una col·laboració 
docent addicional per import de 800,00€.  
 
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 realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no 
es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, la proposta de la seva aprovació a l’òrgan corresponent de la 
Diputació de Barcelona, i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la 
memòria econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR el curs “Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i 
comunicació” de l’Institut del Teatre, d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs 
té un cost total de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE 
CÈNTIMS   (1.354,54€). 
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Segon.- APROVAR el preu públic fixat en NORANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (90,50€)  en 
concepte de matrícula del curs  “Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i 
comunicació”   de l’Institut del Teatre, 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 “Els públics com a 
eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació” de l’Institut del Teatre a l’obtenció per part de 
l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de MIL TRES-
CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.357,50€). 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs en concepte d’honoraris de 
personal docent, fins a un màxim de MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS 
(1.127,78€), 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 
Retribcions del Docent de l’Institut del 
Teatre 

13100/99600 227,19 € 

SS del Docent de l’Institut del Teatre 16000/99600 101,59€ 
Col·laboració docent d’un extern a 
l’Institut del Teatre  

22618/99003 800,00 € 

 
Cinquè- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del  curs “Els públics com a eix 
vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació” de l’Institut del Teatre serà comptabilitzat a 
l’aplicació pressupostària 34200/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació del  curs “Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de 
màrqueting i comunicació” de l’Institut del Teatre. 
 
Setè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en la present resolució. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del curs ““Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de 
màrqueting i comunicació”  de l’Institut del Teatre que s’aprova en el present dictamen mitjançant la 
inserció del corresponent anunci en el tauler d’edictes de l’Institut del Teatre. 
 
 
 

ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS  “ELS PÚBLICS COM A EIX VERTEBRADOR DE 
L’ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ”   DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 

 
FITXA GESTIÓ ACADÈMICA PER A LA FORMACIÓ CONTINUADA IT (RESPONSABLE: ESCOLA DE 

FORMACIÓ CONTINUADA I DOCTORAT IT): 
 Estudis propis 

1. CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL PER A POSTGRADUATS: PROPIS 
I EN COL.LABORACIÓ 

2. POSTGRAUS: PROPIS I EN COL.LABORACIÓ 
Estudis Oficials 

3. MÀSTERS  
 
 
Model dades bàsiques curs (àncores web) 
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1. A qui s’adreça   
2. Docents/professionals 
3. Programa 
4. Tipus de curs 
5. Dates 
6. Total hores 
7. Horari 
8. Modalitat: presencial 
9. Preus  
10. Terminis d’inscripció 
11. Contacte i consultes específiques 
12. Consultes generals  

 

Nom del curs:  
 

“Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació”. 
 

Tipus de curs (Màster/Postgrau/Curs especialitzat, altres): curs d’especialització. 

Nombre de crèdits/ hores: 8h. 
 

Director/a: Montse Prat  
 

Coordinador/a:  Montse Prat  
 
Nombre d’anys acadèmics: 19 i 20 de setembre del 2018. 
Horari: dimecres i dijous de 10.00 a 14.00 h. 
 
 

Adreçat a: 
El curs  està adreçat a persones que tinguin interès en tirar endavant i desenvolupar,  personal o 
col·lectivament, un projecte artístic. 
 

Descripció resumida d’objectius: 
- Pensar estratègicament en el canvi de paradigma del màrqueting i la comunicació  
  que comporta pensar i prioritzar la relació amb els públics i les comunitats dels  
  nostres projectes culturals i artístics. 
- Implementar, amb criteris estratègics, metodologies, eines i tècniques que permetin  
  optimitzar la gestió dels públics de les arts i la cultura. 
- Aplicar la metodologia de gestió de públics a partir de conceptes com segmentació,  
  captació, retenció i fidelització. 
 
Programa / Continguts 
- De l’estratègia als valors, dels valors a la comunicació, de la comunicació al  
  màrqueting, del màrqueting tradicional al màrqueting de continguts i relacional. 
- Gestió de públics i comunitats. 
- Segmentació, captació, retenció i fidelització. 
- Engagement i empoderament.  
- Estratègia CRM: de dades a informació, d’informació a coneixement. 
- Estratègia analítica  
- Bones pràctiques. 
 
Estructura  
Metodologia i format: 
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- Es combinarà l’explicació de metodologies i eines amb l’anàlisi de bones pràctiques i la resolució de 
casos pràctics.  
 

Requisits d’accés: no en té. 
 

Admet alumnes no titulats?:  Sí 
 

Nombre d’alumnes previstos:  15 
 

Modalitat de docència: (presencial, semipresencial, a distància): Presencial 
Data inici i final de docència: 
Inici: 19 de setembre del 2108 
Final: 20 de setembre del 2018 
Horari: Dimecres i dijous de 10h a 14h 
 
Preveu inscripció:  Sí  
 
Dates inscripció*:  
 
Documentació a adjuntar a inscripció:   
Currículum (a títol informatiu) 
 
Període revisió documentació inscripció*: no.  
Procés de selecció: Per ordre d’inscripció. 
 
Data lliurament a Secretaria d’admesos*:  
 
Dates matriculació*:  
 
Descomptes per a alumnes, professors, graduats o membres d’institucions amb qui s’ha signat 
conveni: 20% de descompte per a graduats i de 25% per a alumnes de l’Institut del Teatre. 
 
 
Lloc d’impartició: Institut del Teatre 
Contacte i consultes específiques: formaciocontinuada@institutdelteatre.cat 
 
Professorat:  (si en són més de tres posar la persona que coordina) 

• Coordinació: Montse Prat  
• Pepe Zapata 

 
Dret a certificació i condicions (% assistència): Certificat amb més d’un 80% d’assistència. 
 
Preu del curs: 90,50 € 
 

*Dates d’inscripcions i matrícules s’han de pactar prèviament amb Secretaria. 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS DE  “ELS PÚBLICS COM A EIX VERTEBRADOR DE 
L’ESTRATÈGIA DE MARQUETING I COMUNICACIÓ” DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS DE  “ELS PÚBLICS COM A EIX VERTEBRADOR DE 
L’ESTRATÈGIA DE MARQUETING I COMUNICACIÓ”  DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 

 
MEMÒRIA ECONÒMICO I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS “ELS 
PÚBLICS COM A EIX VERTEBRADOR DE L’ESTRATÈGIA DE MARQUETING I COMUNICACIÓ”. 
 
 
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. 

 
1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per impartir el Curs “Els públics com a eix 
vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació”. 
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preu afecta a l’import que s’adjunta i que aprova el preu públic que ha de regir 
per impartir el Curs “Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació”. 
El preu públic que es proposa per impartir el Curs “Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de 
màrqueting i comunicació”, es fixa en NORANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (90,50€) 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 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 
 
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 (34200/99003).  
• Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I) i honoraris de col·laboradors externs 

(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: 
 
   Curs “Els públics com a eix 

vertebrador de l’estratègia de 
màrqueting i comunicació” 

Costos directes capítol I 328,78 

Costos directes capítol II 800,00 

Costos indirectes 225,76 

TOTAL COST  1.354,54 

INGRESSOS 

Curs “Els públics com a eix 
vertebrador de l’estratègia de 
màrqueting i comunicació” 

Cap. III 1.357,50 

TOTAL INGRESSOS 1.357,50 

Percentatge cobertura 100,00% 
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De tot l’anterior, es desprèn que el Curs “Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i 
comunicació”, 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 MIL 
TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.357,50€), 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.”  
 
 
 
12. Dictamen que proposa aprovar el curs i el seu preu públic de “Guia pràctica 

per a la creació i funcionalitat d’un equip de treball” de l’Institut del Teatre. 
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, consistent en l’aprovació d’una oferta de 
formació especialitzada. 

 
L’Institut del Teatre ha considerat d’interès impartir el curs “Guia pràctica per a la creació i 
funcionalitat d’un equip de treball” que tindrá com a objectiu estudiar i practicar les 
habilitats directives necessàries per gestionar projectes i equips de treball en les Arts 
Escèniques. 
 
El curs s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta 
activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules. La realització del curs 
quedarà condicionada a l’obtenció com a mínim, d’uns ingressos de 1.357,50 €. 
 
Es proposa un preu públic de 90,50 € en concepte de matrícula del curs. 
 
La docència del curs serà impartida, d’una banda, per una professora 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 d’altra banda, per un professional extern a l’Institut del Teatre, la qual cosa 
comportarà una col·laboració docent addicional per import de 800,00 €. 
 
El curs té un cost total de 1.354,54 €. 
 
Es proposa doncs autoritzar la despesa que comporten els honoraris de personal docent, fins a un 
màxim de 1.128,78 €, segons el desglossament següent: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Retribucions del Docent de l’Institut 
del Teatre 

13100/99600 227,19 € 

SS del Docent de l’Institut del Teatre 16000/99600 101,59€ 
Honoraris de la col·laboració d’un 
docent extern a l’Institut del Teatre  

22618/99003 800,00 € 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. 
 
L’Institut del Teatre ha considerat d’interès impartir el curs “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un 
equip de treball” que tindrá com a objectiu estudiar i practicar les habilitats directives necessàries per 
gestionar projectes i equips de treball en les Arts Escèniques. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, del qual es desprèn que el curs “Guia pràctica per a la 
creació i funcionalitat d’un equip de treball” de l’Institut del Teatre 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 MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (1.357,50€) que permetran la cobertura total de la despesa generada per 
l’activitat.  
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-financera, que 
s’adjunta com a annex III, i que proposa un preu públic de NORANTA EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (90,50€) en concepte de matrícula del curs “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip 
de treball” de l’Institut del Teatre. 
 
Vist que la docència del curs “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de treball” serà 
impartida, d’una banda, per una professora 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 d’altra banda, per un professional 
extern a l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà una col·laboració docent addicional per import de 
800,00€.  
 
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 realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no 
es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, la proposta de la seva aprovació a l’òrgan corresponent de la 
Diputació de Barcelona, i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la 
memòria econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
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ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR el curs “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de treball” de l’Institut 
del Teatre, d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de MIL 
TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS   (1.354,54€). 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en NORANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (90,50€)  en 
concepte de matrícula del curs  “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de treball”  de l’Institut 
del Teatre, 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 “Guia pràctica per a 
la creació i funcionalitat d’un equip de treball” de l’Institut del Teatre a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre 
d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.357,50€). 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs en concepte d’honoraris de 
personal docent, fins a un màxim de MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS 
(1.128,78€), 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 
Retribucions del Docent de l’Institut del 
Teatre 

13100/99600 227,19 € 

SS del Docent de l’Institut del Teatre 16000/99600 101,59€ 
Honoraris de la col·laboració d’un docent 
extern a l’Institut del Teatre  

22618/99003 800,00 € 

 
Cinquè- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del  curs “Guia pràctica per a la 
creació i funcionalitat d’un equip de treball” de l’Institut del Teatre serà comptabilitzat a l’aplicació 
pressupostària 34200/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació del  curs “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip 
de treball” de l’Institut del Teatre. 
 
Setè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en la present resolució. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del curs “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de 
treball” de l’Institut del Teatre que s’aprova en el present dictamen mitjançant la inserció del corresponent 
anunci en el tauler d’edictes de l’Institut del Teatre. 
 
 
 
ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS  “GUIA PRÀCTICA PER A LA CREACIÓ I 
FUNCIONALITAT D’UN EQUIP DE TREBALL”  DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 
FITXA GESTIÓ ACADÈMICA PER A LA FORMACIÓ CONTINUADA IT (RESPONSABLE: ESCOLA DE 
FORMACIÓ CONTINUADA I DOCTORAT IT):  
 Estudis propis 

4. CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL PER A POSTGRADUATS: PROPIS 
I EN COL.LABORACIÓ 

5. POSTGRAUS: PROPIS I EN COL.LABORACIÓ 
Estudis Oficials 

6. MÀSTERS  
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Model dades bàsiques curs (àncores web) 

13. A qui s’adreça   
14. Docents/professionals 
15. Programa 
16. Tipus de curs 
17. Dates 
18. Total hores 
19. Horari 
20. Modalitat: presencial 
21. Preus  
22. Terminis d’inscripció 
23. Contacte i consultes específiques 
24. Consultes generals  

 
Nom del curs:  
Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de treball. 
 
 
 
Tipus de curs (Màster/Postgrau/Curs especialitzat, altres): curs d’especialització. 
 
 
Nombre de crèdits/ hores:  8 h. 
 
Director/a: Montse Prat  
 
Coordinador/a:  Montse Prat  
 
Nombre d’anys acadèmics: 21 i 22 de setembre del 2018. 
Horari: Dijous i divendres  de 10.00 a 14.00 h. 
 
 
Adreçat a: 
El curs  està adreçat a persones que tinguin interès en tirar endavant i desenvolupar,  personal o 
col·lectivament, un projecte artístic. 
 
Descripció resumida d’objectius: 
Estudiar i practicar les habilitats directives necessàries per gestionar projectes i equips de treball en les 
Arts Escèniques. 
 
Programa / Continguts 

- Característiques de les Arts Escèniques. Complexitat i especificitat. 
- Fonamentacions del caràcter directiu. Motivar i preveure. 
- Habilitats directives per a la gestió d’alta complexitat. 
-    Dirigir: Liderar, construir un equip en estat motivacional objectiu. 

      -    Comunicar: Obtenir respostes, vincular i transformar. 
       -   Planificar: Objectivar, ordenar les actuacions i avaluar-ne el resultat. 
       -   Qualificar: Pactar valors, consolidar actuacions 
 
Estructura  
Ensenyament-aprenentatge  cooperatiu, incloent exposicions deliberatives, exercicis de rol, i explicacions 
elaborades pels participants. 
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Requisits d’accés: no en té. 
 
Admet alumnes no titulats?:  Sí 
 
Nombre d’alumnes previstos:  15 
 
Modalitat de docència: (presencial, semipresencial, a distància): Presencial 
 
Data inici i final de docència: 
 
Inici: 21 de setembre del 2108 
Final: 22 de setembre del 2018 
 
Horari: Dijous i divendres de 10h a 14h 
 
Preveu inscripció:  Sí 
 
Dates inscripció*:  
 
Documentació a adjuntar a inscripció:   
 
Currículum (a títol informatiu) 
 
Període revisió documentació inscripció*: no.  
Procés de selecció: Per ordre d’inscripció. 
 
Data lliurament de la llista d’admesos a la Secretaria *:  
 
Dates matriculació*:  
 
Descomptes per a alumnes, professors, graduats o membres d’institucions amb qui s’ha signat 
conveni: 20% de descompte per a graduats i de 25% per a alumnes de l’Institut del Teatre. 
 
 
Lloc d’impartició: Institut del Teatre 
Contacte i consultes específiques: formaciocontinuada@institutdelteatre.cat 
 
Professorat:  (si en  són més de tres posar la persona que coordina) 

• Coordinació: Montse Prat  
• Eduard Abelló. 

 
Dret a certificació i condicions (% assistència): Certificat amb més d’un 80% d’assistència. 
 
Preu del curs:   90,50 € 
 
*Dates d’inscripcions i matrícules s’han de pactar prèviament amb la Secretaria. 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS DE  “GUIA PRÀCTICA PER A LA CREACIÓ I 
FUNCIONALITAT D’UN EQUIP DE TREBALL” DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS DE  “ELS PÚBLICS COM A EIX VERTEBRADOR DE 
L’ESTRATÈGIA DE MARQUETING I COMUNICACIÓ”  DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 

 
MEMÒRIA ECONÒMICO I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS “GUIA 
PRÀCTICA PER A LA CREACIÓ I FUNCIONALITAT D’UN EQUIP DE TREBALL”. 
 
 
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 què 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. 

 
1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per impartir el Curs “Guia pràctica per a la 
creació i funcionalitat d’un equip de treball”. 
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preu afecta a l’import que s’adjunta i que aprova el preu públic que ha de regir 
per impartir el Curs “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de treball”. 
 
El preu públic que es proposa per impartir el Curs “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de 
treball”, es fixa en NORANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (90,50€) 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 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 
 
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. 
 

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) i honoraris de col·laboradors externs 

(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: 
 
 

 

  Curs “Guia pràctica per a la creació i 
funcionalitat d’un equip de treball” 

Costos directes capítol I 328,78 

Costos directes capítol II 800,00 

Costos indirectes 225,76 

TOTAL COST  1.354,54 

INGRESSOS 

Curs “Guia pràctica per a la creació i 
funcionalitat d’un equip de treball” 

Cap. III 1.357,50 

TOTAL INGRESSOS 1.357,50 

Percentatge cobertura 100,00% 
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De tot l’anterior, es desprèn que el Curs “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de treball” 
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 MIL TRES-
CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.357,50€), 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.” 
 
 
 
13. Dictamen que proposa aprovar el curs i el seu preu públic de “La distribució 

de productes culturals” de l’Institut del Teatre. 
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, consistent en l’aprovació d’una oferta de 
formació especialitzada. 

 

L’Institut del Teatre ha considerat d’interès impartir el curs “La distribució de productes 
culturals” que s’adreça a persones que vulguin impulsar i desenvolupar personal o 
col·lectivament, un projecte artístic, i que té com a objectiu tenir coneixement dels agents 
que operen en el mercat de les arts escèniques, les fases d’un procés de venda, etc. 
 
El curs s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta 
activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització 
del curs quedarà condicionada a l’obtenció, com a mínim, d’uns ingressos de 2.250,00 €. 
 
Es proposa un preu públic de 150,00 € en concepte de matrícula del curs. 
 
La docència del curs serà impartida, d’una banda, per una professora 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 d’altra banda, per un professional extern a l’Institut del Teatre, la qual cosa 
comportarà una col·laboració docent addicional per import de 800,00 €. 
 
El curs té un cost total de 2.218,54 €. 
 
Es proposa, doncs, autoritzar la despesa que comporten els honoraris de personal docent, fins a 
un màxim de 1.848,78 €, i segons el desglossament següent: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Retribucions del docent de l’Institut 
del Teatre 

13100/99600 227,19 € 

Càrregues socials del docent de 
l’Institut del Teatre 

16000/99600 101,59€ 

Col·laboració docent extern a 
l’Institut del Teatre  

22618/99003 950,00 € 

Locomoció del docent 22618/99003 400,00€ 
Allotjament del docent 22618/99003 170,00€ 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. 
 
L’Institut del Teatre ha considerat d’interès impartir el curs “La distribució de productes culturals” que 
s’adreça a persones que vulguin impulsar i desenvolupar  personal o col·lectivament, un projecte artístic, i 
que té com a objectiu tenir coneixement dels agents que operen en el mercat de les arts escèniques, les 
fase d’un procés de venda, etc. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, del qual es desprèn que el curs “La distribució de 
productes culturals” de l’Institut del Teatre 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 DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (2.250,00€) que permetran la 
cobertura total de la despesa generada per l’activitat.  
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-financera, que 
s’adjunta com a annex III, i que proposa un preu públic de CENT CINQUANTA EUROS (150,00€) en 
concepte de matrícula del curs “La distribució de productes culturals” de l’Institut del Teatre. 
 
Vist que la docència del curs “La distribució de productes culturals” serà impartida, d’una banda, per una 
professora 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 d’altra banda, per un professional extern a l’Institut del Teatre, la 
qual cosa comportarà una col·laboració docent addicional per import de 800,00€.  
 
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 realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no 
es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, la proposta de la seva aprovació a l’òrgan corresponent de la 
Diputació de Barcelona, i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la 
memòria econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
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ACORDS 
 
 

Primer.-  APROVAR el curs “La distribució de productes culturals” de l’Institut del Teatre, d’acord amb el 
programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de DOS MIL DOS-CENTS DIVUIT 
EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS   (2.218,54€). 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en CENT CINQUANTA EUROS (150,00€) en concepte de matrícula 
del curs  “La distribució de productes culturals”   de l’Institut del Teatre, 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 “La distribució de 
productes culturals” de l’Institut del Teatre a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims 
en concepte de matrícules que sumin un import de DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS 
(2.250,00€). 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs en concepte d’honoraris de 
personal docent, fins a un màxim de MIL VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT 
CÈNTIMS (1.848,78€), 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 
Retribucions del docent de l’Institut del 
Teatre 

13100/99600 227,19 € 

Càrregues socials del docent de l’Institut 
del Teatre 

16000/99600 101,59€ 

Col·laboració docent extern a l’Institut del 
Teatre  

22618/99003 950,00 € 

Locomoció del docent 22618/99003 400,00€ 
Allotjament del docent 22618/99003 170,00€ 

 
Cinquè- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del  curs “La distribució de 
productes culturals” de l’Institut del Teatre serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 34200/99003 del 
vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació del  curs “La distribució de productes culturals” de l’Institut del 
Teatre. 
 
Setè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en la present resolució. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del curs “La distribució de productes culturals”  de l’Institut del 
Teatre que s’aprova en el present dictamen mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler 
d’edictes de l’Institut del Teatre. 
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ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS  “LA DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES CULTURALS” 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 
 
FITXA GESTIÓ ACADÈMICA PER A LA FORMACIÓ CONTINUADA IT (RESPONSABLE: ESCOLA DE 
FORMACIÓ CONTINUADA I DOCTORAT IT):  
 Estudis propis 

7. CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL PER A POSTGRADUATS: PROPIS 
I EN COL.LABORACIÓ 

8. POSTGRAUS: PROPIS I EN COL.LABORACIÓ 
Estudis Oficials 

9. MÀSTERS  
 
 
Model dades bàsiques curs (àncores web) 

25. A qui s’adreça   
26. Docents/professionals 
27. Programa 
28. Tipus de curs 
29. Dates 
30. Total hores 
31. Horari 
32. Modalitat: presencial 
33. Preus  
34. Terminis d’inscripció 
35. Contacte i consultes específiques 
36. Consultes generals  

Nom del curs:  
 La distribució de productes culturals 
 
 
Tipus de curs (Màster/Postgrau/Curs especialitzat, altres): curs d’especialització. 
 
 
Nombre de crèdits/ hores: 8 h. 
 
 
Director/a: Montse Prat  
 
 
 
Coordinador/a:  Montse Prat  
 
 
 
Nombre d’anys acadèmics: 17 i 18 de setembre del 2018 
Horari: Dilluns, dimarts de 10.00 a 14.00 h. 
 
 
 
Adreçat a: 
El curs  està adreçat a persones que tinguin interès en tirar endavant i desenvolupar  personal o 
col·lectivament, un projecte artístic. 
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Descripció resumida d’objectius: 
És raonable considerar que un bon producte no necessita distribució? Es pot arribar a pensar que hi ha 
espectacles que es venen sols? I si fos així, existeix la fórmula màgica? Quines són les claus de l'èxit? 
Els productes culturals necessiten d'estratègies de distribució que els faci competitius, consumibles, 
assequibles, atractius, ...? Avui el valor de la venda ja no està sol en el valor artístic del producte, sinó en 
el seu valor de MARCA. És imprescindible per tant traçar un pla de comercialització que defineixi 
objectius, estratègies i recursos, tot això amb la intenció d'obtenir una bona implantació en el mercat 
cultural i aconseguir la màxima rendibilitat empresarial. 
 
Programa /  Continguts 
1.- La distribució  
1.1 Què es? 
1.2 Agents que operen en el mercat de les arts escèniques 
1.3 Cadena de subministrament: de l'origen (producció) al consumidor final (públic) 
2.- El perfil del venedor 
2.1 Fases d'un procés de venta 
2.2 Materials encaminats a la venta 
2.3 La definició de l'estratègia 
3.- El programador cultural 
3.1 Tipus.  En funció de la seva formació 
3.2 Tipus. En funció de la seva metodologia 
4.- Estructuració del mercat 
4.1 Xarxes i circuits escènics 
4.2 Fires especialitzades 
4.3 Altres esdeveniments  
 
Estructura  
La combinació d'escolta i participació és fonamental perquè l'alumne/-a adquireixi i 
comprengui els conceptes bàsics de la distribució. Combinarem aspectes teòrics i 
pràctics amb l'objectiu que l'aprenentatge sigui dinàmic i pugui generar  un debat crític, plural i proper a 
la realitat en què treballem. 
 
- Primera sessió:  
La distribució 
El perfil del/la venedor/-a 
 
- Segona sessió: 
El/la programador/-a cultural 
Estructuració del mercat 
 
 
Requisits d’accés: no en té. 
 
 
Admet alumnes no titulats?:  Sí 
 
 
Nombre d’alumnes previstos:  15 
 
 
Modalitat de docència: (presencial, semipresencial, a distància): Presencial 
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Data inici i final de docència: 
 
Inici: 17 de setembre del 2108 
Final: 18 de setembre del 2018 
Horari: de 10h a 14h 
 
 
Preveu inscripció:  Sí 
 
 
Dates inscripció*:  
 
 
Documentació a adjuntar a inscripció:   
 
Currículum (a títol informatiu) 
 
 
Període revisió documentació inscripció*: no.  
Procés de selecció: Per ordre d’inscripció. 
 
 
Data de lliurament de la llista d’admesos/-es a la Secretaria *:  
 
 
Dates matriculació*: 
 
 
Descomptes per a alumnes, professors/-es, graduats/-des o membres institucions amb qui s’ha 
signat conveni: 20% de descompte per a graduats/-des i de 25% per a alumnes de l’Institut del Teatre. 
 
 
Lloc d’impartició: Institut del Teatre 
Contacte i consultes específiques: formaciocontinuada@institutdelteatre.cat 
 
 
Professorat:  (si en són més de tres posar la persona que coordina) 

• Coordinació: Montse Prat  
• Nines Carrascal Martin 

 
 
Dret a certificació i condicions (% assistència): Certificat amb més d’un 80% d’assistència. 
 
 
Preu del curs: 150,00 € 
 
 
*Dates d’inscripcions i matrícules s’han de pactar prèviament amb la Secretaria. 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS DE  “LA DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES 
CULTURALS”  DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS “LA DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES CULTURALS”  
DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 

 
MEMÒRIA ECONÒMICO I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS “LA 
DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES CULTURALS”. 
 
 
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 què es refereix 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. 

 
1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per impartir el Curs “La distribució de productes 
culturals”. 
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preu afecta a l’import que s’adjunta i que aprova el preu públic que ha de regir 
per impartir el Curs “La distribució de productes culturals”. 
 
El preu públic que es proposa per impartir el Curs “La distribució de productes culturals”, es fixa en CENT 
CINQUANTA EUROS (150,00€) per alumne/-a, 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 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 
 
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. 
 

III. 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, locomoció i allotjament de 

col·laboradors externs (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 “La distribució de productes culturals”  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 DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS 
(2.250,00€), 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.” 
 
 
 
14. Dictamen que proposa aprovar el curs i el seu preu públic de "La màgia de 

les pàtines sobre el vestuari escènic" de l’Institut del Teatre. 
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, consistent en l’aprovació d’una oferta de 
formació especialitzada. 

 
L’Institut del Teatre ha considerat d’interès impartir el curs “La màgia de les pàtines sobre el 
vestuari escènic”, que està adreçat a persones interessades en l’ampliació del seus 
coneixements sobre el disseny del personatges i/o la caracterització.  
 
El curs s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta 
activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules. La realització del curs  
quedarà condicionada a l’obtenció, com a mínim, d’uns ingressos de 300,00 €. 
Es proposa un preu públic de 40,00 € en concepte de matrícula del curs. 
 
La docència del curs serà impartida per una professional externa a l’Institut del Teatre, la 
qual cosa comportarà una col·laboració docent addicional per import de 300,00 €.  
 
El curs té un cost total de 360,00 €. 
 
Es poroposa, doncs, autoritzar la despesa que comporten els honoraris de personal docent, fins 
a un màxim de 300,00 € i segons el següent desglossament: 
 
 

  Curs “La distribució de productes 
culturals” 

Costos directes capítol I 328,78 

Costos directes capítol II 1.520,00 

Costos indirectes 369,76 

TOTAL COST  2.218,54 

INGRESSOS 

Curs “La distribució de productes 
culturals” 

Cap. III 2.250,00 

TOTAL INGRESSOS 2.250,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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Concepte Aplicació 

Pressupostària 
Import 

Honoraris de col·laboració d’una 
docent externa a l’Institut del Teatre  

22618/99003 300,00 € 

 
 
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 ha considerat d’interès impartir el curs ““La màgia de les pàtines sobre el vestuari 
escènic”  que està adreçat a persones interessades en l’ampliació del seus coneixements sobre el disseny 
del personatges i/o la caracterització.  
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, del qual es desprèn que el curs “La màgia de les pàtines 
sobre el vestuari escènic” de l’Institut del Teatre 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-CENTS EUROS (300,00€) que permetran la cobertura total de la 
despesa generada per l’activitat.  
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-financera, que 
s’adjunta com a annex III, i que proposa un preu públic de QUARANTA EUROS (40,00€) en concepte de 
matrícula del curs “La màgia de les pàtines sobre el vestuari escènic” de l’Institut del Teatre. 
 
Vist que la docència del curs “La màgia de les pàtines sobre el vestuari escènic” serà impartida per una 
professional externa a l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà una col·laboració docent addicional per 
import de 300,00€.  
 
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 realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no 
es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, la proposta de la seva aprovació a l’òrgan corresponent de la 
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Diputació de Barcelona, i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la 
memòria econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 
 

ACORDS 
 
 
Primer.-  APROVAR el curs “La màgia de les pàtines sobre el vestuari escènic” de l’Institut del Teatre, 
d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de TRES-CENTS 
SEIXANTA EUROS   (360,00€). 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en QUARANTA EUROS (40,00€)  en concepte de matrícula del curs  
“La màgia de les pàtines sobre el vestuari escènic” de l’Institut del Teatre, 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 “La màgia de les 
pàtines sobre el vestuari escènic” de l’Institut del Teatre a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns 
ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS   
(360,00€). 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs en concepte d’honoraris de 
personal docent, fins a un màxim de TRES-CENTS EUROS (300,00€), d’acord amb el desglosament i detall 
del punt 4.1) de la memòria econòmico financera de l’annex III, a càrrec de la següent aplicació pressupostària 
del vigent pressupost de l’Institut del Teatre: 
 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 
Honoraris de col·laboració d’una docent 
externa a l’Institut del Teatre  

22618/99003 300,00 € 

 
 
Cinquè- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del  curs “La màgia de les 
pàtines sobre el vestuari escènic” de l’Institut del Teatre serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 
34200/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació del  curs “La màgia de les pàtines sobre el vestuari escènic” 
de l’Institut del Teatre. 
 
Setè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en la present resolució. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del curs “La màgia de les pàtines sobre el vestuari escènic” de 
l’Institut del Teatre que s’aprova en el present dictamen mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el tauler d’edictes de l’Institut del Teatre. 
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ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS  “LA MÀGIA DE LES PÀTINES SOBRE EL 
VESTUARI ESCÈNIC” DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 
 

"LA MÀGIA DE LES PÀTINES SOBRE EL VESTUARI ESCÈNIC" 
 
Dades bàsiques (web) 

 
37. A qui s’adreça: Persones interessades en l’ampliació del seus coneixements sobre el disseny 

del personatges i/o la caracterització. Alumnes de l’IT de les diferents escoles. Professionals del 
disseny de personatge o la caracterització a l’escena en viu o enregistrada. Estudiants externs 
d’altres arts i dissenys interessats en el disseny escènic i en especial en el disseny del 
personatge. 

38. Docent: María Calderón 
39. Programa: A definir sobre tints, envelliments i pàtines dels teixits i vestits 
40. Tipus de curs: Curs especialitzat. Certificat (Institut del Teatre) 
41. Dates: 22 de juny de 2018 
42. Total hores: 5 hores 
43. Horari: de 14:00h a 21:00 h 
44. Modalitat: presencial 
45. Lloc d’impartició: Institut del Teatre (Seu de Barcelona) 
46. Preu:  
47. Descomptes: 25% de descompte per a alumnes de l’Institut del Teatre i 20% de descompte per 

a graduats/-des de l’Institut del Teatre 
48. Terminis d’inscripció:  
49. Matrícula:  
50. Places: mínim 9 màxim aforament de l’espai. 
51. Procés de selecció: La matrícula es farà per rigorós ordre d’inscripció. 
52. Contacte i consultes específiques: Elisa Echegaray, Cap d’Àrea Disseny del Personatge, 

Elisabet Castells, Directora de Departament DIE 
53. Consultes generals Estudis de Postgrau Institut del Teatre: 

formaciocontinuada@institutdelteatre.cat 
 
 
 

DETALL FITXA 
 

Curs de procediments i tècniques per a l'ambientació de teixits i materials 
 
 

Tipus de curs (Màster/Postgrau/Curs especialitzat, altres): curs especialitzat 
 
 
Nombre de crèdits/ hores: 5 hores 
 
 
Docent/director: Maria Calderón 
 
 
Coordinador/a: Anna Solanilla (IT Estudis de Postgrau) 
 
 
Calendari: 22 juny de 2018 
Horari: de 16 a 21h  
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Adreçat a: Persones interessades en l’ampliació del seus coneixements sobre el disseny del personatge 
i/o la caracterització. Alumnes de l’IT de les diferents escoles. Professionals del disseny de personatge o 
la caracterització a l’escena en viu o enregistrada. Estudiants externs d’altres arts i dissenys interessats en 
el disseny escènic i en especial el disseny del personatge. 
 
 
Descripció resumida d’objectius:  

• Explicació de cóm aconseguir el tint exacte del teixit o de la peça. 
• Explicació de cóm treballar pintura sobre cuir o teixit. 
• Explicació de l’Ambientació de vestits i teles escenogràfiques. 
• Estudi del teixit, del to del color i com funciona en moviment. 
• Processos de treball. 

 
Requisits d’accés: No en té  
 
Admet alumnes no titulats/-des?:  Sí 
 
Nombre d’alumnes previstos/-es: 9- 40 
 
Modalitat de docència: Presencial 
 
Preveu preinscripció: Sí 
 
Dates inscripció*:  
 
Documentació a adjuntar a inscripció:  Currículum (a caràcter informatiu) 
 
Dates matriculació*:  
 
Descomptes per a alumnes, professors/-es, graduats/-des o membres d’institucions amb qui s’ha 
signat conveni: 25% de descompte per a alumnes de l’Institut del Teatre i 20% de descompte per a 
graduats/-des de l’Institut del Teatre 
 
Lloc d’impartició: Institut del Teatre (Seu de Barcelona) 
 
Professorat:  Sra. Maria Calderón 

 
Dret a certificació i condicions (% assistència): certificat amb més d’un 80% d’assistència 
 
Preu del curs: 40 € 
 
*Dates d’inscripcions i matrícules s’han de pactar prèviament amb la Secretaria 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS DE  “LA MÀGIA DE LES PÀTINES SOBRE EL 
VESTUARI ESCÈNIC” DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS “LA MÀGIA DE LES PÀTINES SOBRE EL 
VESTUARI ESCÈNIC”  DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 

 
MEMÒRIA ECONÒMICO I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS “LA 
MÀGIA DE LES PÀTINES SOBRE EL VESTUARI ESCÈNIC”. 
 
 
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 què es refereix 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. 

 
 
1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per impartir el Curs “La màgia de les pàtines 
sobre el vestuari escènic”. 
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preu afecta a l’import que s’adjunta i que aprova el preu públic que ha de regir 
per impartir el Curs “La màgia de les pàtines sobre el vestuari escènic”. 
 
El preu públic que es proposa per impartir el Curs “La màgia de les pàtines sobre el vestuari escènic”,  es fixa 
en QUARANTA EUROS (40,00€) per alumne/-a, amb una previsió mínima de 9 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 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 
 
Vist el que estableixen els articles 41 i següents del TRLLRHL 
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En el quadre adjunt es detalla el conjunt de costos imputats al càlcul del preu. 
 

 
 
 
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. 
 
 

IV. 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 honoraris de col·laboradors externs (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: 
 
 
 

 
 

  Curs “La màgia de les pàtines sobre 
el vestuari escènic” 

Costos directes capítol II 300,00 

Costos indirectes 60,00 

TOTAL COST  360,00 

INGRESSOS 

Curs “La màgia de les pàtines sobre 
el vestuari escènic” 

Cap. III 360,00 

TOTAL INGRESSOS 360,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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De tot l’anterior, es desprèn que el Curs “La màgia de les pàtines sobre el vestuari escènic”, 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-CENTS SEIXANTA EUROS 
(360,00€), 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.”  
 
 
 
15. Dictamen que proposa aprovar la modificació del Pla Estratègic 2018-2021 i 

l’aprovació de la proposta d’instruments d’avaluació i seguiment del Pla 
Estratègic 2018-2021.  

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, i al 
Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposin els antecedents de la proposta, 
consistent en la modificació del document del Pla estratègic, i en l’aprovació de la 
metodologia d’avaluació i els corresponents instruments. 
 

Per acord de la Junta de Govern de data 14 de febrer de 2018 es va aprovar el Pla Estratègic 
de l’Institut del Teatre per al període 2018-2021, el qual contempla tant la definició dels 
continguts relatius a la missió, la visió, els valors, els objectius estratègics, les línies 
d’actuació i la relació sectorial de projectes, programes i activitats, amb el criteri 
metodològic per a la fase d’elaboració del Pla, com les pautes per realitzar els treballs 
d’avaluació i seguiment del mateix. 
 
A l’acord segon del dictamen referit es va disposar que dels annexos que formen part de Pla 
Estratègic 2018-2021 es donaria compte a la propera Junta de Govern.   
 
Atenent aquesta metodologia s’ha considerat d’interès elevar a l’aprovació els instruments 
que serviran de base per realitzar els treballs d’avaluació del Pla Estratègic 2018-2021, que 
tindran lloc amb caràcter anual. A més, s’identifiquen els agents que participen en el procés, 
establint els seus rols i funcions. 
 
D’altra banda, i amb posterioritat a l’aprovació del Pla Estratègic per la Junta de Govern en data 
14 de febrer, tot atenent algunes recomanacions expressades per vocals membres de la 
mateixa, s’ha analitzat alguns àmbits d’actuació, i s’ha considerat oportú introduir algunes 
modificacions respecte del redactat aprovat inicialment. 
 
La proposta inclou, doncs, la sèrie següent de documents: 
 
- ANNEX 1: text íntegre del Pla Estratègic amb les modificacions introduïdes 
- ANNEXOS 2, 3 i 4, que concreten respectivament els elements d’avaluació: fitxes de 
cadascun dels projectes, programes i actuacions, amb la identificació dels indicadors 
assignats; quadre de comandament; model d’informe periòdic. 
- ANNEX 5: registre de modificacions respecte del redactat aprovat inicialment. 
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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 14 de febrer 
de 2018 (núm. registre 34/2018), es va aprovar el Pla Estratègic de l’Institut del Teatre per al període 
2018-2021, el qual contempla tant la definició dels continguts relatius a la missió, la visió, els valors, els 
objectius estratègics, les línies d’actuació i la relació sectorial de projectes, programes i activitats, amb el 
criteri metodològic per a la fase d’elaboració del Pla, com les pautes per realitzar els treballs d’avaluació i 
seguiment del mateix. 
 
A l’acord segon del dictamen aprovat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 14 de febrer 
de 2018 abans referit, es va disposar que dels annexos que formen part de Pla Estratègic 2018-2021 es 
donaria compte a la propera Junta de Govern.   
 
Atenent aquesta metodologia s’ha considerat d’interès elevar a l’aprovació els instruments que serviran de 
base per realitzar els treballs d’avaluació del Pla Estratègic 2018-2021, que tindran lloc amb caràcter 
anual. A més, s’identifiquen els agents que participen en el procés, establint els seus rols i funcions. 
 
D’altra banda, i amb posterioritat a l’aprovació del Pla Estratègic per la Junta de Govern en data 14 de 
febrer, tot atenent algunes recomanacions expressades per vocals membres de la mateixa, s’ha analitzat 
alguns àmbits d’actuació, i s’ha considerat oportú introduir algunes modificacions respecte del redactat 
aprovat inicialment, que es recullen a l’annex 5. El text íntegre del Pla Estratègic amb les modificacions 
introduïdes s’adjunta com a annex 1 a aquest dictamen. 
 
Els documents annexos 2, 3 i 4, concreten respectivament els elements d’avaluació: fitxes de cadascun 
dels projectes, programes i actuacions, amb la identificació dels indicadors assignats; quadre de 
comandament; model d’informe periòdic. 
 
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. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta 
de Govern, per a la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer- MODIFICAR el Pla estratègic 2018-2021 de l’Institut del Teatre, aprovat per acord de la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre,  adoptat en sessió ordinària de data 14 de febrer de 2018 (núm. registre 
34/2018) en el sentit d’incloure i esmenar els textos contemplats a l’annex 5 del present dictamen. 
 
Segon.- APROVAR, un cop incorporades les modificacions esmentades al punt anterior, el Pla Estratègic 
de l’Institut del Teatre per al període 2018-2021 que s’adjunta com a annex 1 d’aquest dictamen. 
 
Tercer.- APROVAR els instruments per a l’avaluació i el seguiment del Pla Estratègic 2018-2021 de 
l’Institut del Teatre que s’adjunten al present dictamen com a: 
 

• Annex 2: Fitxes de cadascun dels projectes que han d’integrar el Pla Estratègic 2018-2021. 
• Annex 3: Model d’informe d’avaluació i seguiment anual del Pla Estratègic 2018-2021 
• Annex 4: Quadre de comandament que aglutina els indicadors que els diferents actors han 

seleccionat per a cadascun dels projectes, programes o activitats. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords, tant a la Diputació de Barcelona com a tots els serveis i seus de 
l’Institut del Teatre per al seu coneixement i col·laboració en la seva execució.” 
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ANNEX 1 Pla Estratègic 2018/2021 (107 pàgines) 
ANNEX 2 Fitxes dels projectes que integren el Pla Estratègic 2018-2021. (501 pàgines) 
ANNEX 3 Model d’informe d’avaluació i seguiment anual del Pla Estratègic (5 pàgines) 
ANNEX 4 Quadre de comandament. (4 pàgines) 
ANNEX Modificació Pla Estratègic al Pla Estratègic presentat a la JG del 14 de febrer 

de 2018. (10 pàgines) 
 
 
 
16. Dictamen que proposa aprovar l’esmena d’error material en la convocatòria 

per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del Premi Adrià 
Gual de l’Institut del Teatre 2018. 

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, consistent en l’aprovació d’un error material 
en les bases que regulen la concessió del Premi Adrià Gual.  
 

Per acord de la Junta de Govern de data 14 de març de 2018 es va aprovar les bases i la 
convocatòria per a la concessió del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2018, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
 
Posteriorment, s’ha observat que s’ha comés un error material en els requisits dels/-les 
participants per poder concórrer en dita convocatòria que es contemplen a la base tercera, 
apartat b) i c), de tal manera que es considera procedent la seva esmena en el sentit següent: 
 
Allà on diu: 
 

b) Estar integrat com a mínim per tres graduats/-des amb el títol superior d'Art dramàtic, 
per a estudis cursats a I'lnstitut del Teatre a partir de I'any 2013.  
 
c) No podran participar en aquesta convocatòria aquells/-es graduats/des que varen 
participar en els cursos de postgrau Factoria lT 2004-2005, ni haver rebut un dels premis 
"Projectes d'Escenificació de I'lnstitut del Teatre", en les edicions 2005, 2006, 2007,2008, 
2009, 2010 i 2011, ni el Premi Adrià Gual dels anys 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.  

 
Ha de dir: 
 

b) Estar integrat com a mínim per tres graduats/-des amb el títol superior d'Art dramàtic, 
per a estudis cursats a I'lnstitut del Teatre a partir de I'any 2012.  
 
c) No podran participar en aquesta convocatòria aquells/-es graduats/des que varen 
participar en els cursos de postgrau Factoria lT 2004-2005, ni haver rebut un dels premis 
"Projectes d'Escenificació de I'lnstitut del Teatre", en les edicions 2005, 2006, 2007,2008, 
2009, 2010 i 2011, ni el Premi Adrià Gual dels anys 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.  

 
I a la base sisena, apartat d), allà on diu: 
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d) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o resguard de la sol·licitud d'aquests títols 
per part dels/les graduats/des que integren el col·lectiu que opta al Premi, en el qual es 
farà constar que els esmentats estudis  han estat realitzats a I'lnstitut del Teatre i la 
titulació ha estat obtinguda a partir de I'any 2013, inclòs 

 
Ha de dir: 
 

d) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o resguard de la sol·licitud d'aquests títols 
per part dels/les graduats/des que integren el col·lectiu que opta al Premi, en el qual es 
farà constar que els esmentats estudis  han estat realitzats a I'lnstitut del Teatre i la 
titulació ha estat obtinguda a partir de I'any 2012, inclòs 

 
 
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 14 de març de 
2018 (núm. registre 46/2018), es va aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió del Premi Adrià 
Gual de l’Institut del Teatre 2018, mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
 
Les esmentades bases i convocatòria van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) en data 9 d’abril de 2018. 
 
Posteriorment, s’ha observat que s’ha comés un error material en els requisits dels/-les participants per 
poder concórrer en dita convocatòria que es contemplen a la base tercera, apartat b) i c) i que procedeix 
la seva esmena en el sentit següent: 
 
Allà on diu: 
 

b) Estar integrat com a mínim per tres graduats/-des amb el títol superior d'Art dramàtic, per a estudis 
cursats a I'lnstitut del Teatre a partir de I'any 2013.  
 
c) No podran participar en aquesta convocatòria aquells/-es graduats/des que varen participar en els 
cursos de postgrau Factoria lT 2004-2005, ni haver rebut un dels premis "Projectes d'Escenificació 
de I'lnstitut del Teatre", en les edicions 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 i 2011, ni el Premi Adrià 
Gual dels anys 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.  

 
Ha de dir: 
 

b) Estar integrat com a mínim per tres graduats/-des amb el títol superior d'Art dramàtic, per a estudis 
cursats a I'lnstitut del Teatre a partir de I'any 2012.  
 
c) No podran participar en aquesta convocatòria aquells/-es graduats/des que varen participar en els 
cursos de postgrau Factoria lT 2004-2005, ni haver rebut un dels premis "Projectes d'Escenificació 
de I'lnstitut del Teatre", en les edicions 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 i 2011, ni el Premi Adrià 
Gual dels anys 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.  

 
I a la base sisena, apartat d), allà on diu: 
 

d) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o resguard de la sol·licitud d'aquests títols per part 
dels/les graduats/des que integren el col·lectiu que opta al Premi, en el qual es farà constar que 
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els esmentats estudis  han estat realitzats a I'lnstitut del Teatre i la titulació ha estat obtinguda a 
partir de I'any 2013, inclòs 

 
Ha de dir: 
 

d) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o resguard de la sol·licitud d'aquests títols per part 
dels/les graduats/des que integren el col·lectiu que opta al Premi, en el qual es farà constar que 
els esmentats estudis  han estat realitzats a I'lnstitut del Teatre i la titulació ha estat obtinguda a 
partir de I'any 2012, inclòs 

 
Així mateix, cal fer extensiva aquesta esmena, tant a l’extracte de la convocatòria en llengua catalana com 
al text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana. 
 
Vist l’article 4.3 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015). Aquest article senyala que si la modificació que 
s’aprova afecta a l’extracte publicat, caldrà redactar-se un nou extracte corregit, que seguirà el mateix 
procés de tramitació que l’original (i, per tant, publicar-se al BOPB). 
 
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.   
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció 
General, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- RECTIFICAR el text de la convocatòria i l’extracte per a la concessió del Premi Adrià Gual de 
l’Institut del Teatre 2018, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, tant en la versió en 
llengua catalana com en la versió de llengua castellana, en el sentit següent: 
 
A la base tercera, apartat b) i c), allà on diu: 
 

b) Estar integrat com a mínim per tres graduats/-des amb el títol superior d'Art dramàtic, per a estudis 
cursats a I'lnstitut del Teatre a partir de I'any 2013.  
 
c) No podran participar en aquesta convocatòria aquells/-es graduats/des que varen participar en els 
cursos de postgrau Factoria lT 2004-2005, ni haver rebut un dels premis "Projectes d'Escenificació 
de I'lnstitut del Teatre", en les edicions 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 i 2011, ni el Premi Adrià 
Gual dels anys 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.  

 
Ha de dir: 
 

b) Estar integrat com a mínim per tres graduats/-des amb el títol superior d'Art dramàtic, per a estudis 
cursats a I'lnstitut del Teatre a partir de I'any 2012.  
 
c) No podran participar en aquesta convocatòria aquells/-es graduats/des que varen participar en els 
cursos de postgrau Factoria lT 2004-2005, ni haver rebut un dels premis "Projectes d'Escenificació 
de I'lnstitut del Teatre", en les edicions 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 i 2011, ni el Premi Adrià 
Gual dels anys 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.  
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I a la base sisena, apartat d), allà on diu: 
 

d) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o resguard de la sol·licitud d'aquests títols per part 
dels/les graduats/des que integren el col·lectiu que opta al Premi, en el qual es farà constar que 
els esmentats estudis  han estat realitzats a I'lnstitut del Teatre i la titulació ha estat obtinguda a 
partir de I'any 2013, inclòs 

 
Ha de dir: 
 

d) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o resguard de la sol·licitud d'aquests títols per part 
dels/les graduats/des que integren el col·lectiu que opta al Premi, en el qual es farà constar que 
els esmentats estudis  han estat realitzats a I'lnstitut del Teatre i la titulació ha estat obtinguda a 
partir de I'any 2012, inclòs 

 
Segon.- APROVAR, un cop incorporades les modificacions esmentades al punt anterior, la convocatòria 
per a la concessió del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2018, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
“ 

CONVOCATÒRIA DEL PREMI ADRIÀ GUAL DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2018 
 
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació del Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre 2018 que 
serà atorgat al millor projecte d’escenificació. 
 
La concessió d'aquest ajut s'emmarca dins de les accions de I'lnstitut del Teatre per tal de potenciar 
la inserció professional dels/les graduats/des de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l'lnstitut del 
Teatre, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un muntatge d'arts escèniques a partir de 
projectes d'escenificació que combinin professionalitat, qualitat i creativitat.  
 
L'estrena de l'obra guanyadora haurà de tenir lloc com a molt tard el 31 d'octubre de 2019.  
 
2.- FINALITAT DE L’AJUT 
La finalitat d'aquest ajut serà el finançament d’un projecte d’escenificació fins a un màxim de 100% 
del cost del projecte, fins al límit de la dotació econòmica establerta a la clàusula 7 d'aquesta 
convocatòria. El conjunt de subvencions, ajuts o altres fonts de finançament no podran superar el 
100% del cost del projecte.  
 
D'acord amb la finalitat de la convocatòria es considera que el projecte consistirà en la presentació 
detallada d’un projecte d’escenificació i el pla de treball que es proposa seguir fins a la seva 
representació. 
 
 3.- DESTINATARIS I REQUISITS DELS PARTICIPANTS  
Pot optar a l’ajut qualsevol col·lectiu de professionals de les arts escèniques que reuneixi, en el 
moment de presentar la sol·licitud, els requisits següents:  
 
a) Tenir personalitat jurídica pròpia, o haver sol·licitat, davant I'Organisme corresponent, la seva 
constitució com a entitat jurídica. En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta guardonat, Ia concessió 
del premi quedarà supeditada a la presentació de la documentació que acrediti la constitució del 
col·lectiu professional guanyador com a persona jurídica.  
 
b) Estar integrat com a mínim per tres graduats/-des amb el títol superior d'Art dramàtic, per a estudis 
cursats a I'lnstitut del Teatre a partir de I'any 2012.  
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c) No podran participar en aquesta convocatòria aquells/-es graduats/des que varen participar en els 
cursos de postgrau Factoria lT 2004-2005, ni haver rebut un dels premis "Projectes d'Escenificació 
de I'lnstitut del Teatre", en les edicions 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 i 2011, ni el Premi Adrià 
Gual dels anys 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.  
 
4. REQUISITS DELS PROJECTES 
Els projectes que es presentin a concurs no poden tenir caràcter acadèmic. 
  
La presentació d'un projecte al concurs implica necessàriament:  
 

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

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

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

 
5. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ  
La convocatòria per a la concessió del Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre de Barcelona any 
2018, i la sol·licitud per participar-hi, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
tauler d'anuncis de I'lnstitut del Teatre, i a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre: 
www.institutdelteatre.cat i estaran disponibles a la consergeria de la seu de l'lnstitut del Teatre de 
Barcelona i al Servei de Graduats de l’lnstitut del Teatre.  
 
Els projectes aspirants al Premi Adrià Gual de l'lnstitut del Teatre 2018 i la documentació a aportar 
que es detalla seguidament, es presentaran en suport paper en el Registre de I'lnstitut del Teatre de 
Barcelona, situat a la plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona, de dilluns a divendres, de 9:00 a 
14:00 h., sense perjudici de poder-ho fer també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la 
normativa vigent, utilitzant el model normalitzat de sol·licitud que s'adjunta com Annex a la present 
convocatòria i que es pot descarregar de la pàgina web de I'lnstitut del Teatre. S'estendrà la 
corresponent acreditació de la seva presentació. 
  
El termini de presentació de sol·licituds al premi Adrià Gual 2018 serà del dia 2 al 13 de juliol de 2018 
-ambdós inclosos-.  
 
6.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR A LA SOL·LICITUD 
La sol·licitud (model normalitzat que s’adjunta com a annex) haurà de ser complimentada facilitant 
totes les dades que es demanen i acompanyada de la següent documentació:  
 
a) Un original del projecte que es presenta a concurs, grapat i sense enquadernar, i que inclourà:  

• La memòria explicativa del muntatge amb menció expressa als/les professionals que 
intervenen: direcció, escenografia, producció executiva, tècnics, intèrprets, etc. i el detall de 
les funcions que cadascun hi desenvolupa.  

• El text, en cas que sigui inèdit.  
• El pressupost del projecte que, com a mínim, contindrà la informació detallada en l'Annex. 
• El material gràfic i/o audiovisual que es consideri adient i s'ajusti a la convocatòria.  

 
El projecte original es presentarà de la següent manera:  
a) una còpia en paper sense enquadernar i en fons blanc per facilitar la lectura del document 
b)  una còpia en format pdf amb les següents característiques: 

1) en suport CD o USB  
2) etiquetat amb el nom del/de la sol·licitant i el títol del projecte presentat 
3) el document electrònic no podrà pesar més de 8MB.  
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En cas de discrepància entre la còpia en paper i la còpia en pdf prevaldrà la còpia en paper. 

 
Cada sol·licitant podrà presentar un únic projecte.  
 
Els originals dels projectes s'han de signar i s'han de presentar dins un sobre tancat on caldrà indicar 
a la part exterior la denominació "Premi Adrià Gual de l'lnstitut del Teatre 2018", i a I'interior del 
sobre: 
a) El nom del col·lectiu professional que es presenta, l'adreça, un telèfon de contacte i l'adreça 
electrònica. 
b) ldentificació del col·lectiu professional que opta al premi: NIF; Acta fundacional, Estatuts de 
l'entitat, identificació del seu representant legal, i quan el col·lectiu professional ja disposi de la 
condició de persona jurídica, el certificat de situació censal.  
c) En cas que en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió al concurs el col·lectiu professional 
que es presenti estigui en tràmit de constitució, haurà d'aportar fotocòpia de la sol·licitud de la 
constitució com a persona jurídica amb segell d'entrada al registre corresponent.  
d) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o resguard de la sol·licitud d'aquests títols per part 
dels/les graduats/des que integren el col·lectiu que opta al Premi, en el qual es farà constar que els 
esmentats estudis  han estat realitzats a I'lnstitut del Teatre i la titulació ha estat obtinguda a partir de 
I'any 2012, inclòs.  
e) Fotocòpia del DNI dels/les graduats/des que integren el col·lectiu professional que opta al Premi.  
f) Currículum dels/de les professionals que participen en el projecte. 
g) Acreditació del caràcter inèdit del projecte, de la seva autoria i originalitat, i, en el seu cas, de la 
cessió dels drets d'explotació dels/les autors/es de les obres que el configuren.  
h) Declaració responsable del col·lectiu professional en la qual declari que reuneix tots els requisits 
per obtenir la condició de beneficiari d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i també que consti:  
 

Que disposa del consentiment de totes les persones que participen en el projecte per concórrer 
a la convocatòria del Premi Adrià Gual 2018 i amb la manifestació que accepten la seva 
regulació, i del seu consentiment perquè les dades que es faciliten puguin ser utilitzades per a la 
gestió de la convocatòria d'aquest Premi i posterior seguiment i difusió en cas que el projecte 
resulti guanyador.  
 
Que el col·lectiu professional que participa es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries, i si és el cas amb la Seguretat Social, i no incorre en cap dels supòsits que 
I'inhabiliten per a percebre subvencions de conformitat amb allò previst a la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.  

 
El model de Declaració responsable es trobarà disponible a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre: 
www.institutdelteatre.cat i al Servei de Graduats d'aquest lnstitut.  
 
La documentació acreditativa dels requisits i altres documents a aportar juntament amb la sol·licitud, 
haurà d'estar en alguna de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o espanyol). 
Qualsevol documentació presentada en un altre idioma haurà d'anar acompanyada de la 
corresponent traducció jurada oficial, la qual donarà fe pública del contingut i la fidelitat de la 
traducció.  
 
La presentació del projecte implica el compromís dels aspirants al premi de no retirar I'obra del 
concurs abans del veredicte, sense perjudici del dret de devolució dels originals de les obres no 
premiades i de la documentació aportada un cop publicat el veredicte.  
 
D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en cas que manqui aportar algun document amb la sol·licitud de 
participació, es requerirà al col·lectiu professional sol·licitant perquè esmeni les mancances o aporti 
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els documents preceptius, en un termini de 10 dies a partir del dia següent a la comunicació, amb la 
indicació que si no ho fa s'entendrà que el/la sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.  
 
Les dades i documents no aportats, totalment o parcialment, no es tindran en compte a efectes de la 
seva valoració.  
 
L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i formes que 
es detallen en aquesta convocatòria suposa I'exclusió del concurs.  

 
7. DOTACIÓ DE L’AJUT 
 
El premi Adrià Gual 2018 està dotat amb TRENTA MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS (30.213,20€). Aquest import s’imputarà a l’aplicació pressupostària 481.01 / 99003 del 
pressupost de l'Institut del Teatre desglossat en els exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Import 

2018 21.149,24€ 

2019  9.063,96€ 

 
L'import de l’ajut es destinarà exclusivament a la producció del projecte premiat i en cap cas I'import 
que es farà efectiu podrà superar el cost total del projecte premiat.  
 
8. PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE GUANYADOR DEL PREMI ADRIÀ GUAL 2018 EN 
EL MARC DEL GREC 2019 FESTIVAL DE BARCELONA 
La Direcció del Grec Festival de Barcelona tindrà en compte el projecte guanyador del Premi Adrià 
Gual 2018 per tal d'incloure'l preferentment dins la selecció de les propostes per a I'edició de I'any 
2019, sempre i quan s'adigui a les línies artístiques i criteris del Grec Festival de Barcelona.  
 
Així mateix la direcció del Grec Festival de Barcelona, un cop avaluat i acceptat el projecte 
guanyador del Premi Adrià Gual 2018, elevarà a l'òrgan competent de I'lnstitut de Cultura de 
Barcelona la proposta de contractació de I'entitat que hagi estat beneficiària de I'esmentat premi per 
tal de participar en el finançament de la producció del projecte i en la seva exhibició en el marc del 
Grec 2019 Festival de Barcelona.  
 
Durant els dos mesos següents a la preestrena es farà un seguiment i acompanyament del projecte 
guanyador per persones designades per l’Institut del Teatre fins a l’estrena al Grec Festival de 
Barcelona. 
 
9. JURAT DEL PREMI ADRIÀ GUAL 2018  
La proposta de concessió del premi (subvenció) serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d'acord amb allò previst a l'article 12.5 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona.  
 
El Jurat qualificador del Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre 2018 estarà integrat per:  
 

• La Direcció General de I'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui.  
• La Gerència de l'lnstitut del Teatre o persona que el substitueixi.  
• La Coordinació Acadèmica de I'lnstitut del Teatre o persona que el substitueixi.  
• Un/-a professional docent de I'lnstitut del Teatre de reconegut prestigi, proposat/-da per la 

Direcció General.  
• Un/-a representant del Grec Festival de Barcelona.  
• Tres professionals de l'àmbit de les arts escèniques de Catalunya, a designar per la Direcció 

General de l'lnstitut del Teatre.  
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• La Direcció de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre o persona en qui 
delegui. 

 
Actuarà com a Secretari/a, amb veu i sense vot, un/-a professional del Servei de Graduats de 
I'lnstitut del Teatre. 
 
La designació de les persones que formaran part d'aquest jurat es publicarà al tauler d'anuncis i a la 
web de I'lnstitut del Teatre de Barcelona mitjançant resolució de la Presidència d'aquest lnstitut. 
 
Als/les professionals de l’àmbit de les arts escèniques externs/-es que no representen cap institució 
se’ls retribuirà la seva assistència al jurat d’acord amb el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del Servicio. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Jurat s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.  
 
El jurat no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la Presidència i de la Secretaria, o en 
el seu cas de les persones que els substitueixin, i de la meitat al menys dels seus membres. 
 
Els acord seran adoptats per majoria de vots. 
 
El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquesta convocatòria o qualsevol dubte en la seva 
interpretació o en relació al procediment a seguir. 
 
10. ELEMENTS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES 
Els elements generals de valoració dels projectes presentats seran els següents: 
 
1) L'interès artístic del projecte presentat que es mesurarà d'acord amb els següents criteris: 
 

• Rellevància, grau d'interès del projecte i coherència en el seu desenvolupament. 
• Aportació significativa de continguts al context artístic i especialment com a expressió de la 

realitat contemporània. 
• Contribució a la innovació en l'àmbit de la creació artística. 

 
2) Nombre i àmbit de participació dels/les graduats/des de l’ESAD de I'lnstitut del Teatre en el 
projecte. 
 
3) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte presentat, que es mesurarà d'acord amb els següents 
paràmetres: 
 

• Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte artístic. 
• Adequació de la planificació dels recursos humans i econòmics als objectius proposats. 
• Finançament previst al marge del Premi Adrià Gual de l'Institut del Teatre 2018. 
• Generació de recursos propis. 

 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
1) L'interès artístic del projecte: 6 punts amb el desglossament següent: 

• Rellevància, grau d'interès del projecte i coherència en el seu desenvolupament. Fins a 2 
punts 

• Aportació significativa de continguts al context artístic i especialment com a expressió de la 
realitat contemporània. Fins a 2 punts  

• Contribució a la innovació en l'àmbit de la creació artística. Fins a 2 punts 
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2) El nombre i l'àmbit de participació dels/les graduats/-des de l'lnstitut del Teatre en el projecte: 2 
punts. 
 
3) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte: 2 punts amb el desglossament següent: 

• Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte artístic. 
Fins a 0.5 punts. 

• Adequació de la planificació dels recursos humans i econòmics als objectius proposats. 
Fins a 0.5 punts. 

• Finançament previst al marge del Premi Adrià Gual de l'Institut del Teatre 2017. Fins a 0.5 
punts. 

• Generació de recursos propis. Fins a 0.5 punts. 
 
Per optar al Premi, els projectes han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 
El projecte guanyador serà el que obtingui la puntuació més alta. 
 
11. VEREDICTE DEL JURAT I CONCESSIÓ DEL PREMI 
El Jurat emetrà el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris de valoració establerts 
en aquesta convocatòria en un termini màxim de tres mesos des de la data de finalització del termini 
de presentació de les sol·licituds d'admissió al concurs.  
 
El Jurat es reserva la facultat de, discrecionalment, proposar declarar desert el Premi si estima que 
cap obra presentada no n'és mereixedora. lgualment el jurat podrà proposar atorgar accèssits si 
considera que algun treball destaca per algun motiu.  
 
Una vegada emès el veredicte el president del Jurat elevarà una proposta de resolució per a la seva 
concessió a la Presidència de I'lnstitut del Teatre, la qual haurà de dictar resolució en un termini 
màxim de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació d'instàncies. 
Així mateix, la Presidència de l'Institut del Teatre restarà facultada per a l'aprovació dels actes 
administratius necessaris per al desplegament del projecte premiat.  
 
La resolució del premi es notificarà personalment al col·lectiu guanyador i a tots els/les participants, i 
es farà difusió pública del resultat de la convocatòria al tauler d'anuncis i a la pàgina web de I'lnstitut 
del Teatre www.institutdelteatre.cat.  
 
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs d’alçada 
davant la Presidència de la Diputació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació. 
  
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa 
dels seus interessos. 
 
Els projectes no premiats es podran recollir a la seu de I'lnstitut del Teatre de Barcelona, prèvia 
petició dels/de les autors/es, adjuntant el document acreditatiu de la recepció de l'obra, des del dia 
següent hàbil a la data de concessió del premi i fins a tres mesos després.  
 
L'atorgament del Premi Adrià Gual 2018 exclou al col·lectiu guanyador de la possibilitat de presentar-
se a futures edicions d'aquest premi.  
 
12. PAGAMENT 
El pagament de l’ajut s'efectuarà d'acord amb el següent criteri:  
 
Un primer 70% del seu import en el moment en què el col·lectiu beneficiari presenti una carta de 
compromís de presentació pública emesa pel corresponent programador, on s'indicarà lloc i data 
d'estrena, i el 30% restant s'abonarà contra la presentació de la justificació econòmica total de la 
subvenció. El col·lectiu beneficiari haurà de presentar els justificants i les factures de la despesa 
realitzada.  
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En cap cas, l’import de l’ajut  no podrà ser superior a l’import consignat a la clàusula 7 ni superior a 
les despeses justificades. 
 
Aquest Premi estarà subjecte a la tributació fiscal que correspongui d'acord amb la normativa fiscal 
aplicable al perceptor.  
 
13. ACREDITACIÓ DE L'ESTRENA DE L'OBRA GUARDONADA 
El col·lectiu guanyador del Premi haurà d'acreditar, abans del dia 31 d'octubre de 2019, l'estrena de 
l'obra guardonada.  
 
L'estrena de I'obra guardonada es podrà acreditar mitjançant un programa de mà, un programa de la 
temporada teatral  o un document imprès similar.  
 
14. JUSTIFICACIÓ DE L'APLICACIÓ DEL PREMI A LA PRODUCCIÓ DE L'OBRA  
El període d'execució i aplicació de les despeses s'estableix entre la data de la concessió i 
acceptació del Premi i fins a la data de la seva estrena. Es podran incloure les despeses fins a la 
data de la finalització de la representació de l'obra, incloses les despeses de desmuntatge d'aquesta 
primera estrena, i no més tard del 31 d'octubre de 2019.  
 
Es consideraran despeses subvencionables tal i com indica l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions aquelles que resultin estrictament necessàries per a la producció 
de l'obra, que han d'estar efectivament pagades amb anterioritat al termini de justificació que 
s'estableix en el 30 de novembre de 2019.  
 
Si finalitzat el termini de justificació el/la beneficiari/a del Premi no ha justificat l'aplicació de la 
despesa se li requerirà perquè en un termini màxim improrrogable de quinze dies presenti aquesta 
justificació. La falta de presentació comportarà el reintegrament de les quantitats ja abonades i la 
pèrdua del dret al seu cobrament.  
 
En cap cas tindran la consideració de despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin 
susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda. Tot allò d'acord 
amb l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents:  
 
-L'IVA quan el/la beneficiari/a pugui repercutir-lo, així com els impostos personals sobre la renda.  
-Dietes i manutenció.  
-Despeses de gestoria o administració.  
 
En el supòsit d'adquisició de bens inventariables (equipament informàtic, etc.) només es podrà 
imputar la part proporcional a l'amortització d'aquest bé.  
La justificació de l'import total d'altres ingressos i ajuts rebuts per al finançament del projecte i de les 
despeses ocasionades per la seva realització, d'acord amb el següent detall:  
 
a) La justificació, declaració jurada, de I’import total dels ingressos, subvencions i aportacions 
econòmiques rebudes per al finançament de la realització del projecte guardonat, s’acreditarà 
mitjançant l’aportació d’una relació detallada dels conceptes, els imports i la procedència amb 
indicació de si es tracta d’una administració o entitat pública o privada, nacional o internacional.  
 
b) La justificació de les despeses ocasionades per la realització del projecte s'efectuarà mitjançant 
I'aportació d'una relació classificada de despeses de l'activitat, amb identificació del/de la creditor/a, 
el concepte, la data d'emissió, la data de pagament i el percentatge d'imputació de la despesa al 
premi atorgat.  

 
Els justificants de despesa consistiran en factures o documents de valor probatori equivalent en el 
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tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (article 72.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions). 
 
Les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, hauran d'adequar-se a I'activitat, 
seran despeses elegibles i s'hauran executat en l'àmbit temporal que fixen la convocatòria. 
 
El total de les despeses haurà de comptar amb el vist-i-plau de la Coordinació acadèmica de l'Institut 
del Teatre. 
 
Les despeses efectuades hauran de ser justificades amb factures originals. S'acceptaran tiquets de 
caixa originals només en el cas que I'import de la despesa no superi els 60,10 EUR. 
 
Els tributs tindran la consideració de despesa subvencionable quan el/la beneficiari/-a de la 
subvenció faci el seu abonament de forma efectiva. 
 
Les factures hauran de reunir els següents requisits: 
 
1) Contingut de la factura: dades que ineludiblement haurà de contenir tota factura: 
 

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

tractar-se del/la beneficiari/a del premi.  
• Número d'identificació fiscal.  
• Descripció de les operacions i el seu import.  
• Tipus impositiu aplicat/s a les operacions.  
• Quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà de consignar-se per separat.  
• Data de realització de les operacions objecte de facturació. 

No tindran la consideració de document justificatiu de despesa les factures "pro forma" o 
provisionals. 

  
Els tiquets de caixa hauran de reunir els següents requisits: 

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

 
En cas de no justificar algun concepte, o no fer-ho correctament, es reduirà I'import del Premi 
concedit en el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats.  
 
15. OBLIGACIONS DEL COL·LECTIU GUANYADOR 
El col·lectiu guanyador del Premi Adrià Gual 2018 es compromet a mantenir la integritat del projecte 
presentat fins a I'estrena de I'obra. Excepcionalment, si és necessari fer algun canvi en el pla de 
treball o en el calendari proposat, caldrà que el col·lectiu guanyador ho posi en coneixement per 
escrit al Jurat.   
 
El projecte premiat haurà d'incloure la frase "Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre 2018" a tots els 
elements informatius i publicitaris relacionats amb I'activitat premiada. L'lnstitut pot efectuar un 
control previ del compliment d'aquesta obligació.  
 
En cas que el projecte premiat s'adigui a les línies artístiques i criteris del Grec Festival de Barcelona, 



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

 

 
 

caldrà incloure en tots els elements informatius i publicitaris la referència a la participació del Grec 
com a coproductor de I'espectacle, seguint les condicions habituals aplicades a qualsevol espectacle 
coproduït pel Grec.  
 
El col·lectiu guanyador es compromet a facilitar, en tot moment, la informació que els sigui 
demanada respecte de I'activitat per a la qual es concedeix el premi.  

 
També es compromet a adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que 
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 
 

- Facilitar a l’Institut del Teatre la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra 
que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a l’Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres 
anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, al present 
premi i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el 
Codi Penal vigent en cada moment. 

 
16. ESTRENA DE L'ESPECTACLE GUARDONAT I DIVULGACIÓ PÚBLICA 
 L'entitat guanyadora s'obliga a estrenar I'espectacle del projecte guardonat abans del dia 31 
d'octubre de 2019.  
 
17. DRETS DE CAPTACIÓ I POSTERIOR ÚS I DIFUSIÓ, D'IMATGES I VEU. ENREGISTRAMENT 
DEL PROJECTE. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

L'lnstitut del Teatre podrà captar la imatge i la veu dels/les professionals que integren el col·lectiu 
professional autor del projecte guanyador, i la dels participants i intèrprets de l'espectacle que es 
representi, durant el decurs de totes les activitats que es duguin a terme en relació a aquest projecte, 
i podrà fer difusió amb finalitats culturals, artístiques, pedagògiques i d'investigació, principis que 
regulen I'activitat de I'lnstitut del Teatre, per qualsevol mitjà o sistema i durant el màxim de temps 
previst fins a la seva entrada en domini públic, i sense limitacions territorials.  
 
L'lnstitut del Teatre es reserva el dret d'enregistrar el muntatge guanyador en qualsevol dels suports 
existents, així com el dret d'utilitzar tot el material gràfic del muntatge en les seves publicacions i en 
les accions de caràcter divulgatiu. Així mateix es reserva el dret d'arribar a acords amb els mitjans de 
comunicació que cregui oportuns per tal de fer reportatges, retransmissions o qualsevol altra acció 
que pugui fer visible el muntatge guanyador, tot això sense cap finalitat lucrativa sinó únicament per 
assolir la divulgació pública de I'obra.  
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es faran sota el principi d'absència d'afany de lucre i amb la 
única finalitat de difondre les activitats que es porten a terme a I'lnstitut.  
 
L'lnstitut del Teatre incorporarà al fons del Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques 
(MAE) d'aquest lnstitut el projecte seleccionat i les imatges i veu captades durant la realització de les 
activitats que es desenvolupin relacionades amb aquest projecte.  
 
Les dades personals dels/les graduats/-des que es presenten amb cada projecte seran facilitades 
amb el consentiment de cadascun d'ells mitjançant la declaració responsable a què es fa referència 
en la clàusula 6, apartat h.  
 
Les dades personals facilitades en la sol·licitud d'admissió que s'annexa a la present convocatòria, 
així com les recollides durant el desenvolupament del projecte guanyador (captació d'imatge i veu) 
seran incorporades en un fitxer de titularitat de la Diputació de Barcelona. La finalitat del tractament 
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d'aquestes dades és gestionar la participació en el Premi Adrià Gual dels/les sol·licitants i el posterior 
seguiment i difusió del projecte guanyador, i només podran ser cedides a tercers amb aquesta 
finalitat. El participant accepta que en cas de resultar guanyador les seves dades siguin publicades.  
 
De conformitat amb allò previst per la Llei Orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, o amb la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment, 
els participants poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, 
en les condicions previstes en la legislació vigent, a través de la Seu electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp, o presencialment a les 
oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/.  
 
18. COMPATIBILITAT PER A REBRE ALTRES PREMIS I AJUTS PEL MATEIX PROJECTE 
La concurrència a la convocatòria del Premià Adrià Gual 2018 es pot compatibilitzar amb I'obtenció 
d'altres premis i ajuts pel mateix projecte procedents de qualsevol administració o entitat pública o 
privada, nacional o internacional, excepte aquells als quals es fa referència en el punt 3.c) d'aquesta 
convocatòria, sense perjudici de I'obligació dels col·lectius que opten a aquest Premi de comunicar-
ho a I'lnstitut del Teatre.  
 
En cap cas, les diferents fonts de finançament podran superar el cost de l'activitat.  
 
19. REVOCACIÓ O RENÚNCIA DEL PREMI ATORGAT 
Es podrà revocar totalment o parcialment el premi concedit, amb l'obligació, si s'escau, de retornar 
els imports rebuts, en els supòsits següents:  
 
a) Manca d'assoliment en I'execució del projecte.  
b) lncompliment de les obligacions previstes en aquesta convocatòria.  
c) Obligació de la justificació econòmica.  
d) lncompliment de la finalitat per a la qual es va concedir el premi.  
e) La no acceptació per part de la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre dels canvis que es 
proposin en el projecte. Serà obligació del beneficiari la comunicació dels canvis, que hauran de ser 
autoritzats per la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre. L'incompliment donarà lloc a la 
revocació del premi.  
f) Qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en I'activitat o la imatge de I'lnstitut del Teatre.  
 
La revocació del premi haurà de ser proposada per la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre, 
previ informe motivat a I'efecte.  
 
En cas de renúncia del/la guardonat/-da haurà de ser acceptada pel mateix òrgan que va adoptar la 
resolució de concessió.  
 
20. ACCEPTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
La presentació dels projectes aspirants al premi comporta I'acceptació del contingut d'aquesta 
convocatòria i dels drets i obligacions que se'n deriven, així com dels preceptes continguts a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de desplegament i l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 9 de maig de 2017).  
 
20. INFRACCIONS I SANCIONS  
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de 
Subvencions, en el Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.  
 
22. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI  
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, és d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu 
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Barcelona, 
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les Bases d'Execució de l'Institut del Teatre per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i demés legislació concordant. 
 
 

ANNEX 
 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL PREMI ADRIÀ GUAL  DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2018 
 

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

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

PREMI ADRIÀ GUAL 2018 
 
 

 
 
II. Dades d’identificació del col·lectiu: 
 
Nom o raó social  CIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  

 
 
III. Dades d’identificació del representant legal del col·lectiu: 
 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  

 
 
 
IV. Dades dels/les graduats /-des que participen al projecte: 
 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de graduació  a l’ 
Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

   
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de Graduació a 
l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  
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Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de llicenciatura 
Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de Graduació a 
l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de Graduació a 
l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de Graduació a 
l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
 
V. Dades d’altres col·laboradors en el projecte: 
 
NOM COGNOMS D.N.I. CÀRREC 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
VI. Projecte que es presenta al Premi: 
 
1. Breu descripció del projecte 
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2. Pressupost previst desglossat per ingressos i despeses del projecte (es poden adjuntar 
com annex els documents que justifiquin aquest pressupost)  
 
 

A. DESPESES IMPORT 
  
Text (autoria, traducció i/o adaptació, drets d’autor)  
  
  
Música (composició, arranjaments, drets d’autor)  
  
  
Personal artístic (direcció, disseny escenografia, vestuari so i llum, coreografia)  
  
  
Actors i Actrius  (retribucions i S. Social)  
   
  
Intèrprets musicals (retribucions i S. Social)  
  
  
Personal tècnic i de producció (retribucions i S. Social)  
   
  
Escenografia i Vestuari  
   
   
Infraestructura i Material Tècnic (inclou sales assaig)  
   
   
Promoció i Publicitat  
   
  
Altres despeses no incloses en aquest formulari (cal detallar el concepte)  
   
  
  
Despeses Indirectes (personal administració, subministraments, etc)  
  
  

TOTAL DESPESES 0,00 
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B. INGRESSOS IMPORT 
  
Aportació  del col·lectiu  
  
   
Previsió d'ingressos per Temporada   
  
        
Previsió d'ingressos per Gira   
  
  
Patrocinadors i/o co-produccions   
  
  
Altres subvencions i/o ajuts (cal indicar l’estat: sol·licitat / concedit)  

  
  

TOTAL INGRESSOS 0,00 
 

C. RESULTAT  IMPORT 
  
Total Despeses  0,00 
Total Ingressos 0,00 
  

RESULTAT 0,00 
 
 
VII. Altres observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
VIII. Documentació que s’adjunta: 
 
Identificació del/de la sol·licitant 
❏ Fotocòpia del NIF del col·lectiu (associació, companyia o altres) 
❏ Acta fundacional i estatuts del col·lectiu i del seu representant legal 
❏ Còpia de la sol·licitud de la constitució legal d’entitat davant l’organisme corresponent  
❏ Fotocòpia del títol o del resguard de sol·licitud de títol acadèmic dels graduats que integren el 
col·lectiu 
❏ Fotocòpia del DNI dels/les graduats/des que integren el col·lectiu del projecte presentat 
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❏ Memòria detallada del projecte presentat 
❏ Currículums professionals dels/les graduats/des que integren el col·lectiu 
❏ Document acreditatiu d’estar en possessió dels drets d’autor 
 
 
IX. Declaració: 
 
Els representant legal de l’entitat SOL·LICITA participar al Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 
2018 assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva realització, i DECLARA: 

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

- El caràcter inèdit del projecte, de la seva autoria i originalitat 
- Que en cas que el seu projecte sigui premiat, es compromet a complir les condicions previstes a la 

convocatòria 
 
Localitat i data 
 
 
Signatura del representant legal de l’entitat: 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ, DIRECTORA GENERAL 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 

 
Informació sobre protecció de dades de caràcter personal: 
 

Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, 
exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades de caràcter 
personal: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Control i gestió de la convocatòria de beques, ajuts i premis extraordinaris a alumnes i 
graduats de l’Institut del Teatre, i posterior seguiment i difusió d’acord amb les bases 
de cada convocatòria. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment 
administratiu, de subvencions i d’arxiu històric. 

Legitimació del 
tractament 

Consentiment de l’interessat.  
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de sol·licitar l’admissió 
a les beques, ajuts i premis extraordinaris convocats per l’Institut del Teatre. 

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei i en els possibles convenis 
signats amb altres entitats per a cada convocatòria. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades. 
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Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  
O presencialment a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat 
tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular 
en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la 
suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD.  
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Tercer.- APROVAR, un cop incorporades les modificacions esmentades al punt primer, l’extracte de la 
present convocatòria, als efectes del que disposa l’apartat 4. 3 de la Resolució de 10 de desembre de 
2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 
15.12.2015), el text íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de 18 d’abril de 2018 de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, pel 
qual s’esmenen errors materials en la convocatòria per a la concessió, en règim de 
concurrència competitiva, del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2018 
BDNS (Identif.): 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província en data 9 d’abril de 
2018, extracte de l’acord de 14 de març de 2018  de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, 
pel qual es va convocar el Premi Adrià Gual 2018. En posterioritat s’han detectat uns errors que 
cal esmenar i que afecten al citat extracte, del qual se’n dóna publicitat amb el present anunci, 
que contempla l’extracte de la convocatòria rectificat. El text complert de la convocatòria es pot 
consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).El text íntegre de la convocatòria i els models 
normalitzats de sol·licitud i justificació del premi es pot trobar al web, la intranet i al tauler 
d’anuncis de l’Institut del Teatre 
Primer. Beneficiaris/es 
Pot optar a l’ajut qualsevol col·lectiu de professionals de les arts escèniques que reuneixi, en el 
moment de presentar la sol·licitud, els requisits següents:  
a) Tenir personalitat jurídica pròpia, o haver sol·licitat, davant I'Organisme corresponent, la seva 
constitució com a entitat jurídica. En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta guardonat, Ia 
concessió del premi quedarà supeditat a la presentació de la documentació que acrediti la 
constitució del col·lectiu professional guanyador com a persona jurídica.  
b) Estar integrat com a mínim per tres graduats/des amb el títol superior d'Art dramàtic, per a 
estudis cursats a I'lnstitut del Teatre a partir de I'any 2012.  
c) No podran participar en aquesta convocatòria aquells/es graduats/es que varen participar en 
els cursos de postgrau Factoria lT 2004-2005, ni haver rebut un dels premis "Projectes 
d'Escenificació de I'lnstitut del Teatre", en les edicions 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 
ni el Premi Adrià Gual dels anys 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.  
Segon. Objecte 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació del Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre 2018 
que serà atorgat al millor projecte d’escenificació. 
 
La concessió d'aquest ajut s'emmarca dins de les accions de I'lnstitut del Teatre per tal de 
potenciar la inserció professional dels/les graduats/des de l’escola superior d’Art Dramàtic de 
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l'lnstitut del Teatre, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un muntatge d'arts 
escèniques a partir de projectes d'escenificació que combinin professionalitat, qualitat i 
creativitat.  
 
L'estrena de l'obra guanyadora haurà de tenir lloc com a molt tard 31 d'octubre de 2019.  
Tercer. Bases reguladores 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB de la Província de 
Barcelona de 9 de maig de 2017). 
Quart. Quantia 
El premi Adrià Gual 2018 està dotat amb TRENTA MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS (30.213,20€).  
L'import de l’ajut es destinarà exclusivament a la producció del projecte premiat i en cap cas 
I'import que es farà efectiu podrà superar el cost total del projecte premiat.  
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de les sol•licituds serà des del 2 al 13 de juliol de 2018 (ambdós 
inclosos).” 

 
Quart.- APROVAR,  un cop incorporades les modificacions esmentades al punt primer, el text de la 
convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, en 
compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al 
BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió 
en llengua catalana. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que es mantindrà el termini de presentació de les sol·licituds, el qual serà des del 2 
al 13 de juliol de 2018 (ambdós inclosos). 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes previstos a la 
convocatòria esmentada, així com per als actes necessaris per fer efectius els acords indicats. 
 
Setè.- PUBLICAR  la modificació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al Tauler d’anuncis electrònic de 
l’Institut del Teatre. 
 
 
 
 
ANNEX 1 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 9 d’abril de 2018, referit a la convocatòria 
per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del Premi Adrià Gual de l’Institut del 
Teatre 2018 
 

CONVOCATORIA DEL PREMIO ADRIÀ GUAL DEL INSTITUTO DEL TEATRO 2018 
 
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, pago y justificación del Premio Adrià Gual de lnstituto del Teatro 2018 que será 
otorgado al mejor proyecto de escenificación. 
 
La concesión de esta ayuda se enmarca dentro de las acciones de lnstituto del Teatro para potenciar la 
inserción profesional de los/las graduados/as de la Escuela Superior de Arte Dramático del Instituto del 
Teatro, apoyando e impulsando la producción y exhibición de un montaje de artes escénicas a partir de 
proyectos de escenificación que combinen profesionalidad, calidad y creatividad. 
 
El estreno de la obra ganadora deberá tener lugar a más tardar el 31 de octubre de 2019. 
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2.- FINALIDAD DE LA AYUDA 
La finalidad de esta ayuda será la financiación del proyecto de escenificación hasta un máximo de 100% 
del coste del proyecto, hasta el límite de la dotación económica establecida en la cláusula 7 de esta 
convocatoria. El conjunto de subvenciones, ayudas u otras fuentes de financiación no podrán superar el 
100% del coste del proyecto. 
 
De acuerdo con la finalidad de la convocatoria se considera que el proyecto consistirá en la presentación 
detallada de un proyecto de escenificación y el plan de trabajo que se propone seguir hasta su 
representación. 
 
 3.- DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
Puede optar a la ayuda cualquier colectivo de profesionales de las artes escénicas que reúna, en el 
momento de presentar la solicitud, los siguientes requisitos: 
a) Tener personalidad jurídica propia, o haber solicitado, ante el organismo correspondiente, su 
constitución como entidad jurídica. En este último caso, si el colectivo resulta galardonado, Ia concesión 
del premio quedará supeditado a la presentación de la documentación que acredite la constitución del 
colectivo profesional ganador como persona jurídica. 
b) Estar integrado como mínimo por tres graduados/as con el título superior de Arte dramático, para 
estudios cursados en lnstituto del Teatro a partir del año 2012. 
c) No podrán participar en esta convocatoria aquellos/as graduados/as que participaron en los cursos de 
postgrado Factoría lT 2004-2005, ni haber recibido uno de los premios "Proyectos de Escenificación de 
lnstituto del Teatro", en las ediciones 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 y 2011, ni el Premio Adrià Gual 
de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 
4. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 
Los proyectos que se presenten a concurso no pueden tener carácter académico. 
  
La presentación de un proyecto al concurso implica necesariamente: 
 

• La garantía por parte del colectivo aspirante, con total indemnidad para el Instituto del Teatro de 
Barcelona, de Ia autoría y originalidad del proyecto, que no pueda ser una copia o modificación 
parcial de ningún otro. 

• La garantía por parte deI/de la aspirante, con total indemnidad para el Instituto del teatro, del 
carácter inédito del proyecto presentado y de titularidad en exclusiva, sin ninguna carga ni 
limitación, los derechos de explotación sobre este proyecto. 

 
5. PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 
La convocatoria para la concesión del Premio Adrià Gual de lnstituto del Teatro de Barcelona 2018, y la 
solicitud para participar, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, en el tablón de 
anuncios deI Instituto del Teatro, y en la página web de lnstituto del Teatro: www.institutdelteatre.cat y 
estarán disponibles en la conserjería de la sede del Instituto del Teatro de Barcelona y el Servicio de 
Graduados del Instituto del Teatro. 
 
Los proyectos aspirantes al Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2018 y la documentación a aportar 
que se detalla a continuación, se presentarán en soporte papel en el Registro de lnstituto del Teatro de 
Barcelona, situado en la plaza Margarida Xirgu, s / n, 08004 Barcelona, de lunes a viernes, de 9:00 a 
14:00 h., sin perjuicio de poder hacerlo también por cualquiera de los otros medios previstos en la 
normativa vigente, utilizando el modelo normalizado de solicitud que se adjunta como Anexo a la presente 
convocatoria y que se puede descargar de la página web de lnstituto del Teatro. Se extenderá la 
correspondiente acreditación de su presentación. 
  
El plazo de presentación de solicitudes al premio Adrià Gual 2017 será del 2 al 13 de julio de 2018, ambos 
inclusive. 
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6.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA LA SOLICITUD 
La solicitud (modelo normalizado que se adjunta como anexo) deberá ser cumplimentada facilitando todos 
los datos que se piden y acompañada de la siguiente documentación: 
 
a) Un original del proyecto que se presenta a concurso, grapado y sin encuadernar, y que incluirá: 

• La memoria explicativa del montaje con mención expresa a los profesionales que intervienen: 
dirección, escenografía, producción ejecutiva, técnicos, intérpretes, etc. y el detalle de las 
funciones que cada uno desarrolla. 

• El texto, en caso de que sea inédito. 
• El presupuesto del proyecto que, como mínimo, contendrá la información detallada en el Anexo. 
• El material gráfico y / o audiovisual que se considere adecuado y se ajuste a la convocatoria. 

 
El proyecto original se presentará de la siguiente manera: 

 
a) Una copia en papel sin encuadernar y en fondo blanco para facilitar la lectura del documento 
b) Una copia en formato pdf con las siguientes características: 

1. en soporte CD o USB 
2. etiquetado con el nombre del/de la solicitante y el título del proyecto presentado 
3. el documento electrónico no podrá pesar más de 8MB. 

En caso de discrepancia entre la copia en papel y la copia en pdf prevalecerá la copia en papel. 
 
Cada solicitante podrá presentar un único proyecto. 
 
Los originales de los proyectos deben firmar y deben presentarse en un sobre cerrado donde se deberá 
indicar en la parte exterior la denominación "Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2018", y el interior 
del sobre: 
a) el nombre del colectivo profesional que se presenta, la dirección, un teléfono de contacto y la dirección 
electrónica. 
b) Identificación del colectivo profesional que opta al premio: NIF; Acta fundacional, Estatutos de la 
entidad, identificación de su representante legal, y cuando el colectivo profesional ya disponga de la 
condición de persona jurídica, el certificado de situación censal. 
c) En caso de que en el momento de presentar la solicitud de admisión al concurso el colectivo 
profesional que se presente esté en trámite de constitución, deberá aportar fotocopia de la solicitud de la 
constitución como persona jurídica con sello de entrada en el registro correspondiente. 
d) Fotocopia del título superior de arte dramático o resguardo de la solicitud de estos títulos por parte de 
los/las graduados/as que integran el colectivo que opta al Premio, en el que se hará constar que dichos 
estudios se han realizado en el lnstituto del Teatro y la titulación ha sido obtenida a partir del año 2012, 
incluido. 
e) Fotocopia del DNI de los/las graduados/as que integran el colectivo profesional que opta al Premio. 
f) Currículum de los/las profesionales que participan en el proyecto. 
g) Acreditación del carácter inédito del proyecto, de su autoría y originalidad, y, en su caso, de la cesión 
de los derechos de explotación de los/las autores de las obras que lo configuran. 
h) Declaración responsable del colectivo profesional en la que declare que reúne todos los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario/a de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y también que conste: 

 
Que dispone del consentimiento de todas las personas que participan en el proyecto para 
participar en la convocatoria del Premio Adrià Gual 2018 y manifestación que aceptan su 
regulación, y de su consentimiento para que los datos que se facilitan puedan ser utilizadas para 
la gestión de la convocatoria de este Premio y posterior seguimiento y difusión en caso de que el 
proyecto resulte ganador. 
 
Que el colectivo profesional que participa se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias, y en su caso con la Seguridad Social, y no incurre en ninguno de los supuestos de 
inhabilitación para percibir subvenciones de conformidad con lo la Ley 38 / 2003, de 17 de 
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noviembre, General de Subvenciones. 
 
El modelo de Declaración responsable se encontrará disponible en la página web de lnstituto del Teatro: 
www.institutdelteatre.cat y al Servicio de Graduados de este Instituto. 
 
La documentación acreditativa de los requisitos y otros documentos a aportar junto con la solicitud, 
deberá estar en alguna de las lenguas oficiales reconocidas en Cataluña (catalán y / o español). Cualquier 
documentación presentada en otro idioma deberá ir acompañada de la correspondiente traducción jurada 
oficial la que dará fe pública del contenido y la fidelidad de la traducción. 
 
La presentación del proyecto implica el compromiso de los/las aspirantes al premio de no retirar la obra 
del concurso antes del fallo, sin perjuicio del derecho de devolución de los originales de las obras no 
premiadas y de la documentación aportada una vez publicado el veredicto. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, en caso de que falte aportar algún documento con la solicitud de 
participación, se requerirá al colectivo profesional solicitante para que subsane las carencias o aporte los 
documentos preceptivos, en un plazo de 10 días a partir del día siguiente a la comunicación, con la 
indicación de que si no lo hace se entenderá que el/la solicitante desiste de su solicitud. 
 
Los datos y documentos no aportados, total o parcialmente, no se tendrán en cuenta a efectos de su 
valoración. 
 
El incumplimiento de los requisitos o del plazo de presentación de solicitudes en los términos y formas 
que se detallan en esta convocatoria supone la exclusión del concurso. 
 
7. DOTACIÓN DE LA AYUDA 
El Premio Adrià Gual 2018 está dotado con TREINTA MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS (30.213,20€). Este importe se imputará a la partida presupuestaria 481.01 / 99003 del 
presupuesto del Instituto del Teatro desglosado en los ejercicios siguientes: 
 

Ejercicio presupuestario Importe 

2018 21.149,24€ 

2019  9.063,96€ 

 
El importe de la ayuda se destinará exclusivamente a la producción del proyecto premiado y en ningún 
caso el importe que se hará efectivo podrá superar el coste total del proyecto premiado. 
 
8. PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO GANADOR DEL PREMIO ADRIÀ GUAL 2018 EN EL 
MARCO DEL GREC 2019 FESTIVAL DE BARCELONA 
La Dirección del Grec Festival de Barcelona tendrá en cuenta el proyecto ganador del Premio Adrià Gual 
2018 para incluirlo preferentemente dentro de la selección de las propuestas para Ia edición deI año 
2019, siempre y cuando se adecue a las líneas artísticas y criterios del Grec Festival de Barcelona. 
 
Asimismo la dirección del Grec Festival de Barcelona, una vez evaluado y aceptado el proyecto ganador 
del Premio Adrià Gual 2018, elevará al órgano competente de lnstituto de Cultura de Barcelona la 
propuesta de contratación de la entidad que haya sido beneficiaria del mencionado premio para participar 
en la financiación de la producción del proyecto y su exhibición en el marco del Grec Festival de 
Barcelona 2019. 
 
Durante los dos meses siguientes al preestreno se hará un seguimiento y acompañamiento del proyecto 
ganador por personas desginadas por el Instituto del Teatre hasta el estreno en el Grec Festival de 
Barcelona. 
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9. JURADO DEL PREMIO ADRIÀ GUAL 2018 
La propuesta de concesión del premio (subvención) será elaborada por un órgano colegiado constituido 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación 
de Barcelona. 
 
El Jurado calificador del Premio Adrià Gual de lnstituto del Teatro 2018 estará integrado por: 
 

• La Dirección General del lnstituto del Teatro o persona en quien delegue. 
• La Gerencia del Instituto del Teatro o persona que lo sustituya. 
• La Coordinación Acadèmica del lnstituto del Teatro o persona que lo sustituya. 
• Un profesional docente de lnstituto del Teatro de reconocido prestigio, propuestos por la 

Dirección General. 
• Un representante del Grec Festival de Barcelona. 
• Tres profesionales del ámbito de las artes escénicas de Cataluña, a designar por la Dirección 

General del Instituto del Teatro. 
• La Dirección del Escuela Superior de Arte Dramático del Instituto del Teatro o persona en la que 

delegue. 
 
Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un profesional del Servicio de Graduados del lnstituto del 
Teatro. 
 
La designación de las personas que formarán parte de este jurado se publicará en el tablón de anuncios 
y en la web de lnstituto del Teatro de Barcelona mediante resolución de la Presidencia de este Instituto. 
 
Los/las profesionales del ámbito de las artes escénicas externos que no representan ninguna institución 
les retribuirá su asistencia al jurado de acuerdo con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del Servicio. 
 
La abstención y recusación de los miembros del Jurado se ajustará a lo previsto en los artículos 23 y 24 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
 
El jurado no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la Presidencia y de la Secretaría, o en su 
caso de los que les sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros. 
 
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. 
 
El jurado resolverá cualquier cuestión no prevista en esta convocatoria o cualquier duda en su 
interpretación o en relación al procedimiento a seguir. 
 
10. ELEMENTOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS 
Los elementos generales de valoración de los proyectos presentados serán los siguientes: 
 
1) El interés artístico del proyecto presentado que se medirá de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Relevancia, grado de interés del proyecto y coherencia en su desarrollo. 
• Aportación significativa de contenidos al contexto artístico y especialmente como expresión de la 

realidad contemporánea. 
• Contribución a la innovación en el ámbito de la creación artística. 

 
2) Número y ámbito de participación de los/las graduados/as de l’ESAD del lnstituto del Teatro en el 
proyecto. 
 
3) La viabilidad económica y técnica del proyecto presentado, que se medirá de acuerdo con los 
siguientes parámetros: 
 

• Adecuación del presupuesto a los recursos necesarios para la realización del proyecto artístico. 
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• Adecuación de la planificación de los recursos humanos y económicos a los objetivos 
propuestos. 

• Financiación prevista al margen del Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2018. 
• Generación de recursos propios. 

 
La puntuación máxima a otorgar por cada uno de los criterios es: 
 
1) El interés artístico del proyecto: 6 puntos con el siguiente desglose: 

• Relevancia, grado de interés del proyecto y coherencia en su desarrollo. Hasta 2 puntos 
• Aportación significativa de contenidos al contexto artístico y especialmente como expresión de la 

realidad contemporánea. Hasta 2 puntos 
• Contribución a la innovación en el ámbito de la creación artística. Hasta 2 puntos 
 

2) El número y el ámbito de participación de los/las graduados/as del Instituto del Teatro en el proyecto: 2 
puntos. 
 
3) La viabilidad económica y técnica del proyecto: 2 puntos con el siguiente desglose: 
 

• Adecuación del presupuesto a los recursos necesarios para la realización del proyecto artístico. 
Hasta 0.5 puntos. 

• Adecuación de la planificación de los recursos humanos y económicos a los objetivos 
propuestos. Hasta 0.5 puntos. 

• Financiación prevista al margen del Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2017. Hasta 0.5 
puntos. 

• Generación de recursos propios. Hasta 0.5 puntos. 
 
Para optar al Premio, los proyectos deben obtener una puntuación mínima de 5 puntos. 
 
El proyecto ganador será el que obtenga la puntuación más alta. 
 
11. FALLO DEL JURADO Y CONCESIÓN DEL PREMIO 
El Jurado emitirá su veredicto de forma motivada de acuerdo con los criterios de valoración establecidos 
en esta convocatoria en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes de admisión al concurso. 
 
El Jurado se reserva la facultad de, discrecionalmente, proponer declarar desierto el Premio si estima que 
ninguna obra presentada no es merecedora. Igualmente el jurado podrá proponer otorgar accésits si 
considera que algún trabajo destaca por algún motivo. 
 
Una vez emitido el veredicto el presidente del Jurado elevará una propuesta de resolución para su 
concesión a la Presidencia de lnstituto del Teatro, la cual deberá dictar resolución en un plazo máximo de 
tres meses a contar desde la fecha de cierre del período de presentación de instancias. Asimismo, el 
Presidente del Instituto del Teatro estará facultado para la aprobación de los actos administrativos 
necesarios para el desarrollo del proyecto premiado. 
 
La resolución del premio se notificará personalmente al colectivo ganador y todos/as los/las participantes, 
y se hará difusión pública del resultado de la convocatoria en el tablón de anuncios y en la página web de 
lnstituto del Teatro www.institutdelteatre.cat. 
 
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante  la Presidencia de la Diputación de Barcelona, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a su notificación. 
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso o reclamación, que se considere oportuno, en 
defensa de sus intereses.  
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Los proyectos no premiados se podrán recoger en la sede de lnstituto del Teatro de Barcelona, previa 
petición de los/las autores/as, adjuntando el documento acreditativo de la recepción de la obra, desde el 
día siguiente hábil a la fecha de concesión del premio y hasta tres meses después. 
 
El otorgamiento del Premio Adrià Gual 2018 excluye al colectivo ganador de la posibilidad de presentarse 
a futuras ediciones de este premio. 
 
12. PAGO 
El pago de la ayuda se efectuará de acuerdo con el siguiente criterio: 
 
Un primer 70% de su importe en el momento en que el colectivo beneficiario presente una carta de 
compromiso de presentación pública emitida por el correspondiente programador, indicando lugar y fecha 
de estreno, y el 30% restante se abonará contra la presentación de la justificación económica total de la 
subvención. El colectivo beneficiario deberá presentar los justificantes y las facturas del gasto realizado. 
 
En ningún caso, el importe de la ayuda no podrá ser superior al importe consignado en la cláusula 7 ni 
superior a los gastos justificados. 
 
Este Premio estará sujeto a la tributación fiscal que corresponda de acuerdo con la normativa fiscal 
aplicable al perceptor. 
 
13. ACREDITACIÓN DEL ESTRENO DE LA OBRA GALARDONADA 
El colectivo ganador del Premio deberá acreditar, antes del día 31 de octubre de 2019, el estreno de la 
obra galardonada. 
 
El estreno de la obra galardonada se podrá acreditar mediante un programa de mano, un programa de la 
temporada teatral o un documento impreso similar. 
 
14. JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PREMIO A LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA 
El periodo de ejecución y aplicación de los gastos se establece entre la fecha de la concesión y 
aceptación del Premio y hasta la fecha de su estreno. Se podrán incluir los gastos hasta la fecha de la 
finalización de la representación de la obra, incluidos los gastos de desmontaje de este primer estreno, y 
no más tarde del 31 de octubre de 2019. 
 
Se considerarán gastos subvencionables tal y como indica el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones aquellas que resulten estrictamente necesarios para la producción 
de la obra, que deben estar efectivamente pagados con anterioridad el plazo de justificación establecido 
en el 30 de noviembre de 2019. 
 
Si finalizado el plazo de justificación el/la beneficiario/a del Premio no ha justificado la aplicación del gasto 
se le requerirá por un plazo máximo improrrogable de quince días para que presente esta justificación. La 
falta de presentación conllevará el reintegro de las cantidades ya abonadas y la pérdida del derecho a su 
cobro. 
 
En ningún caso tendrán la consideración de gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando 
sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. Todo 
aquello de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
 
En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los siguientes: 
 

- El IVA Cuando el / la beneficiario / a pueda repercutirlo, así como los impuestos personales 
sobre la renta. 

- Dietas y manutención. 
- Gastos De gestoría o administración. 

En el supuesto de adquisición de bienes inventariables (equipamiento informático, etc.) sólo se podrá 
imputar la parte proporcional a la amortización de este bien. 
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La justificación del importe total de otros ingresos y ayudas recibidas para la financiación del proyecto y 
de los gastos ocasionados por su realización, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
a) La justificación, declaración jurada, de el importe total de los ingresos, subvenciones y aportaciones 
económicas recibidas para la financiación de la realización del proyecto galardonado, se acreditará 
mediante la aportación de una relación detallada de los conceptos, los importes y la procedencia con 
indicación de si se trata de una administración o entidad pública o privada, nacional o internacional. 
 
b) La justificación de los gastos ocasionados por la realización del proyecto se efectuará mediante la 
aportación de una relación clasificada de gastos de la actividad, con identificación del/la acreedor/a, el 
concepto, la fecha de emisión, la fecha de pago y el porcentaje de imputación del gasto al premio 
otorgado. 
 
Los justificantes de gasto consistirán en facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa (artículo 72.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones). 
 
Los gastos justificados deberán estar efectivamente pagados, deberán adecuarse a la actividad, serán 
gastos elegibles y se habrán ejecutado en el ámbito temporal que fijan la convocatoria. 
 
El total de los gastos tendré que contar con el visto bueno de la Coordinación Acadèmica del Instituto del 
Teatro. 
 
Los gastos efectuados deberán ser justificados con facturas originales. Se aceptarán tickets de caja 
originales sólo en el caso de que el importe del gasto no supere los 60,10€. 
 
Los tributos tendrán la consideración de gasto subvencionable cuando el/la beneficiario/a de la 
subvención haga su abono de forma efectiva. 
 
Las facturas deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
1) Contenido de la factura: datos que ineludiblemente deberá contener toda factura: 

• Número de factura. 
• Fecha de expedición. 
• Nombre y apellidos, razón o denominación social completa de quien expide la factura. 
• Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del / la destinatario / a, que deberá 

tratarse del / la beneficiario / a del premio. 
• Número de identificación fiscal. 
• Descripción de las operaciones y su importe. 
• Tipo impositivo aplicado / s en las operaciones. 
• Cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 
• Fecha de realización de las operaciones objeto de facturación. 

No tendrán la consideración de documento justificativo de gasto las facturas "pro forma" o 
provisionales. 

 
Los tickets de caja deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Fecha de la compra. 
• Identificación del proveedor: razón social y ClF, o nombre particular y NIF, dirección y teléfono. 
• Concepto del gasto. 
• lmporte, especificando "IVA incluido". 
• Que figure el texto: PAGADO / COBRADO. 
• Número, y en su caso, serie. 

En caso de no justificar algún concepto, o no hacerlo correctamente, se reducirá el importe del Premio 
concedido en el porcentaje de los justificantes no presentados o no aceptados. 
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15. OBLIGACIONES DEL COLECTIVO GANADOR 
El colectivo ganador del Premio Adrià Gual 2018 se compromete a mantener la integridad del proyecto 
presentado hasta el estreno de la obra. Excepcionalmente, si es necesario hacer algún cambio en el plan 
de trabajo o en el calendario propuesto, será necesario que el colectivo ganador lo ponga en 
conocimiento, por escrito al Jurado. 
 
El proyecto premiado deberá incluir la frase "Premio Adrià Gual de lnstituto del Teatro 2018" a todos los 
elementos informativos y publicitarios relacionados con la actividad premiada. El Instituto puede efectuar 
un control previo del cumplimiento de esta obligación. 
 
Caso de que el proyecto premiado se adecue a las líneas artísticas y criterios del Grec Festival de 
Barcelona, se deberá incluir en todos los elementos informativos y publicitarios la referencia a la 
participación del Grec como coproductor del espectáculo, siguiendo las condiciones habituales aplicadas 
a cualquier espectáculo coproducido por el Grec. 
 
El colectivo ganador se compromete a facilitar, en todo momento, la información que les sea solicitada 
respecto a la actividad para la que se concede el premio. 
 
También, se compromete a adecuar su actividad a los principios éticos y las reglas de conducta que 
permitan asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad, de objetividad y de transparencia y, en 
particular, se obliga a: 

 
- Facilitar al Instituto del Teatro la información establecida por la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y cualesquiera otra que le sea 
requerida de acuerdo con la normativa vigente. 

- Comunicar al Instituto del Teatro las posibles situaciones de conflicto de intereses u otras 
análogas de las que tenga conocimiento que afecten, directa o indirectamente, al presente 
premio y puedan poner en riesgo el interés público. 

- Abstenerse de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta que 
afecte o pueda afectar la relación subvencional en los términos previstos en el Código Penal 
vigente en cada momento. 

 
16. ESTRENO DEL ESPECTÁCULO GALARDONADO Y DIVULGACIÓN PÚBLICA 
Entidad ganadora se obliga a estrenar el espectáculo del proyecto galardonado antes del día 31 de 
octubre de 2019. 
 
17. DERECHOS DE CAPTACIÓN Y POSTERIOR USO Y DIFUSIÓN, DE IMÁGENES Y VOZ. 
GRABACIÓN DEL PROYECTO. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
El Instituto del Teatro podrá captar la imagen y la voz de los profesionales que integran el colectivo 
profesional autor del proyecto ganador, y la de los participantes e intérpretes del espectáculo que se 
represente, durante el transcurso de todas las actividades que se lleven a cabo en relación a este 
proyecto, y podrá hacer difusión con fines culturales, artísticas, pedagógicas y de investigación, principios 
que regulan la actividad del lnstituto del Teatro, por cualquier medio o sistema y durante el máximo de 
tiempo previsto hasta a su entrada en dominio público, y sin limitaciones territoriales. 
 
El Instituto del Teatro se reserva el derecho de registrar el montaje ganador en cualquiera de los soportes 
existentes, así como el derecho de utilizar todo el material gráfico del montaje en sus publicaciones y en 
las acciones de carácter divulgativo. Asimismo se reserva el derecho de llegar a acuerdos con los medios 
de comunicación que crea oportunos para hacer reportajes, retransmisiones o cualquier otra acción que 
pueda hacer visible el montaje ganador, todo ello sin ninguna finalidad lucrativa sino únicamente para 
alcanzar la divulgación pública de la obra. 
 
Cualquiera de las actividades autorizadas se harán bajo el principio de ausencia de ánimo de lucro y con 
la única finalidad de difundir las actividades que se llevan a cabo en el lnstituto. 
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El Instituto del Teatro incorporará al fondo del Centro de documentación y Museo de las Artes Escénicas 
(MAE) de este Instituto el proyecto seleccionado y las imágenes y voz captadas durante la realización de 
las actividades que se desarrollen relacionadas con este proyecto. 
 
Los datos personales de los/las graduados/as que se presentan con cada proyecto serán facilitados con 
el consentimiento de cada uno/a de ellos/as mediante la declaración responsable a que se hace 
referencia en la cláusula 6, apartado i. 
 
Los datos personales facilitados en la solicitud de admisión que se anexa a la presente convocatoria, así 
como las recogidas durante el desarrollo del proyecto ganador (captación de imagen y voz) serán 
incorporados en un fichero de titularidad de  la Diputación de Barcelona. La finalidad del tratamiento de 
estos datos es gestionar la participación en el Premio Adrià Gual de los/las solicitantes y el posterior 
seguimiento y difusión del proyecto ganador, y sólo podrán ser cedidos a terceros con este fin. El 
participante acepta que en caso de resultar ganador sus datos sean publicados. 
 
De conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica 15/1999, de 15 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, o en la normativa sobre protección de datos vigente en cada momento, los 
participantes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento, en las condiciones previstas en la legislación vigente, a través de la Sede electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp, o presencialmente en las 
oficinas del Registro: https://www.diba.cat/web/registre/. 
 
18. COMPATIBILIDAD PARA RECIBIR OTROS PREMIOS Y AYUDAS POR EL MISMO PROYECTO 
La concurrencia a la convocatoria del Premio Adrià Gual 2018 se puede compatibilizar con la obtención 
de otros premios y ayudas para el mismo proyecto procedentes de cualquier administración o entidad 
pública o privada, nacional o internacional, excepto aquellos a los que se hace referencia en el punto 3.c) 
de esta convocatoria, sin perjuicio de la obligación de los colectivos que optan a este Premio de 
comunicarlo al lnstituto del Teatro. 
 
En ningún caso, las diferentes fuentes de financiación podrán superar el coste de la actividad. 
 
19. REVOCACIÓN O RENUNCIA DEL PREMIO OTORGADO 
Se podrá revocar total o parcialmente el premio concedido, con la obligación, en su caso, de devolver los 
importes recibidos, en los siguientes supuestos: 
 
a) Falta de logro en Ia ejecución del proyecto. 
b) Incumplimiento de las obligaciones previstas en esta convocatoria. 
c) Obligación de la justificación económica. 
d) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió el premio. 
e) La no aceptación por parte de la Coordinación Académica del instituto del Teatro de los cambios que 
se propongan en el proyecto. Será obligación del/de la beneficiario/a la comunicación de los cambios, que 
deberán ser autorizados por la Coordinación Académica del Instituto del Teatro. El incumplimiento dará 
lugar a la revocación del premio. 
f) Cualquier otra causa que repercuta negativamente en la actividad o la imagen de lnstituto del Teatro. 
 
La revocación del premio deberá ser propuesta por la Coordinación Académica del Instituto del Teatro, 
previo informe motivado al efecto. 
 
En caso de renuncia del/de la galardonado/a deberá ser aceptada por el mismo órgano que adoptó la 
resolución de concesión. 
 
20. ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
La presentación de los proyectos aspirantes al premio conlleva aceptación del contenido de esta 
convocatoria y de los derechos y obligaciones que se derivan, así como de los preceptos contenidos en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
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el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones de la 
Diputación de Barcelona (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, 9 de mayo de 2017). 
 
21. INFRACCIONES Y SANCIONES 
En materia de infracciones y sanciones se aplicará lo dispuesto en el Título IV de la Ley General de 
Subvenciones, en el Título IV de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona. 
 
22. RÉGIMEN JURÍDICO SUPLETORIO 
En todo lo no previsto expresamente en esta convocatoria, es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba su 
Reglamento de desarrollo , la Ordenanza General de subvenciones de la Diputación de Barcelona, las 
Bases de Ejecución del Instituto del Teatro para el presente ejercicio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público y demás legislación concordante. 
 

ANEXO 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PREMIO ADRIÀ GUAL DEL INSTITUTO DEL TEATRO 2018 
Nota: Es necesario rellenar este impreso a máquina o con letra de imprenta 

 
X. Datos de la convocatoria:  
 
Denominación de la 
convocatoria:  

PREMIO ADRIÀ GUAL 2018 
 
 

 
 
XI. Datos de identificación del colectivo: 
 
Nombre o razón social  CIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  

 
 
XII. Datos de identificación del representante legal del colectivo: 
 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  

 
 
 
XIII. Datos de los/las graduados/-as que participan en el proyecto: 
 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
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Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

   

Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
 
XIV. Datos de otros colaboradores en el proyecto: 
 
NOMBRE APELLIDOS D.N.I. CARGO 
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XV. Proyecto que se presenta al Premio: 
 
1. Breve descripción del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
2. Presupuesto previsto desglosado por ingresos y gastos del proyecto (se pueden adjuntar como 
anexo los documentos que justifiquen este presupuesto) 
 
A. GASTOS IMPORTE 
  
Texto (autoría, traducción y / o adaptación, derechos de autor)  
  
  
Música (composición, arreglos, derechos de autor)  
  
  
Personal artístico (dirección, diseño escenografía, vestuario sonido y luz, 
coreografía)  
  
  
Actores y Actrices (retribuciones y S. Social)  
   
  
Intérpretes musicales (retribuciones y S. Social)  
  
  
Personal técnico y de producción (retribuciones y S. Social)  
   
  
Escenografía y Vestuario  
   
   
Infraestructura y Material Técnico (incluye salas ensayo)  
   
   
Promoción y Publicidad  
   
  
Otros gastos no incluidos en este formulario (detallar el concepto)  
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Gastos Indirectos (personal de administración, suministros, etc)  
  
  

TOTAL GASTOS 0,00 
 

B. INGRESOS IMPORTE 
  
Aportación del colectivo  
  
   
Previsión de ingresos por Temporada   
  
        
Previsión de ingresos por Gira   
  
  
Patrocinadores y / o co-producciones   
  
  
Otras subvenciones y / o ayudas (hay que indicar el estado: solicitado / 
concedido)  

  
  

TOTAL INGRESOS 0,00 
 

C. RESULTADO IMPORTE 
  
Total Gastos  0,00 
Total Ingresos 0,00 
  

RESULTADO 0,00 
 
 
XVI. Otras observaciones: 
 
 
 
 
 
  
XVII. Documentación que se adjunta: 
Identificación del/de la solicitante 
❏ Fotocopia del NIF del colectivo (asociación, compañía y otros) 
❏ Acta fundacional y estatutos del colectivo y de su representante legal 
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❏ Copia de la solicitud de la constitución legal de entidad ante el organismo correspondiente 
❏ Fotocopia del título o del resguardo de solicitud de título académico de los graduados que integran el 
colectivo 
❏ Fotocopia del DNI de los/las graduados/as que integran el colectivo del proyecto presentado 
❏ Memoria detallada del proyecto presentado 
❏ Currículos profesionales de los/las graduados/as que integran el colectivo 
❏ Documento acreditativo de estar en posesión de los derechos de autor 
 
 
XVIII. Declaración: 
 
El representante legal de la entidad SOLICITA participar en el Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 
2018 asume todas las responsabilidades que se puedan derivar de su realización, y DECLARA: 

- Que los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se adjuntan corresponden a 
la realidad. 

- El carácter inédito del proyecto, de su autoría y originalidad. 
- Que en caso de que su proyecto sea premiado, se compromete a cumplir las condiciones 

previstas en la convocatoria. 
 
Localidad y fecha 
 
Firma del representante legal de la entidad: 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ, DIRECTORA GENERAL 
Plaza Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
 
Información sobre protección de datos de carácter personal: 
 

Responsable del 
tratamiento 

Diputación de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Datos de contacto de la Delegada de Protección de Datos para consultas, quejas, 
ejercicios de derechos, y comentarios relacionados con la protección de datos de 
caràcter personal: dpd@diba.cat 

Finalidad del 
tratamiento 

Control y gestión de la convocatoria de becas, ayudas y premios extraordinarios a 
alumnos y graduados del Instituto del Teatro, y posterior seguimiento y difusión de 
acuerdo con las bases de cada convocatòria. 

Tiempo de 
conservación 

Los datos serán conservados durante el tiempo previsto en la normativa de 
procedimiento administrativo, de subvenciones y de archivo histórico. 

Legitimación 
del tratamiento 

Consentimiento del interesado.  
Los datos personales solicitados se han de facilitar obligatoriamente para solicitar la 
admisión a las becas, ayudas y premios extraordinarios convocados por el Instituto del 
Teatro. 

Destinatarios de 
cesiones o 
transferencias 

No se han previsto cesiones más allá de las previstes por la ley y en los posibles 
convenios firmados con otras entidades para cada convocatoria. 
No se ha previsto ninguna transferencia internacional de datos de los datos 
suministrados. 
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Derechos de las 
personas 
interesadas 

Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento a través de la Sede electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp , o 
presencialmente en las oficinas del Registro: https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado 
tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en 
particular en el Estado miembro en que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o 
lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que 
le conciernen infringe el RGPD. Siendo en Catalunya la APDCAT la autoridad de 
referencia: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
 
 
 
ANNEX 2 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 9 d’abril de 2018, referit a la convocatòria 
per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del Premi Adrià Gual de l’Institut del 
Teatre 2018 
Extracto del Acuerdo de 18 de abril de 2018 de la Junta de Gobierno del Instituto del Teatro, por el 
que se aprueban enmiendas a la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, del Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2018 
BDNS (Identif.): 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8. en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se 
publicó en el boletín oficial de la provincia el 9 de abril de 2018, un extracto del acuerdo de 14 de marzo 
de 2018 del Consejo de administración del Instituto del teatro, que fue convocado el premio Adrià Gual 
2018. En posterior se han detectado algunos fallos que necesitan fijación y que afectan al extracto citado, 
de los cuales se da publicidad con este anuncio, que incluye el extracto del rectificado. El texto completo 
de la convocatoria de propuestas se encuentra en la base de datos nacional de subvenciones 
(http://www.PAP.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El texto íntegro de la convocatoria y los modelos  normalizados de solicitud y justificación del premio se 
pueden encontrar en la web, la intranet y al tablón de anuncios del Instituto del Teatro. 
 
Primero. Beneficiarios 
Puede optar a la ayuda cualquier colectivo de profesionales de las artes escénicas que reúna, en el 
momento de presentar la solicitud, los siguientes requisitos: 
a) Tener personalidad jurídica propia, o haber solicitado, ante el organismo correspondiente, su 
constitución como entidad jurídica. En este último caso, si el colectivo resulta galardonado, Ia concesión 
del premio quedará supeditado a la presentación de la documentación que acredite la constitución del 
colectivo profesional ganador como persona jurídica. 
b) Estar integrado como mínimo por tres graduados/as con el título superior de Arte dramático, para 
estudios cursados en lnstituto del Teatro a partir del año  2012. 
c) No podrán participar en esta convocatoria aquellos/as graduados/as que participaron en los cursos de 
postgrado Factoría lT 2004-2005, ni haber recibido uno de los premios "Proyectos de Escenificación de 
lnstituto del Teatro", en las ediciones 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 y 2011, ni el Premio Adrià Gual 
de los años 2012,2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 
Segundo. Objeto 
El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, cobro y justificación del Premio Adrià Gual del lnstituto del Teatro 2018 que será 
otorgado al mejor proyecto de montaje de una obra de teatro.  
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La concesión de esta ayuda se enmarca dentro de las acciones de lnstituto del Teatro para potenciar la 
inserción profesional de los graduados de las escuelas superiores del Instituto del Teatro, apoyando e 
impulsando la producción y exhibición de un montaje de artes escénicas a partir de proyectos de 
escenificación que combinen profesionalidad, calidad y creatividad. 
El estreno de la obra ganadora deberá tener lugar a más tardar el 31 de octubre de 2019. 
 
Tercero. Bases reguladoras 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona (BOP de la Provincia de Barcelona 
de 9 de mayo de 2017). 
 
Cuarto. Cuantía 
El Premio Adrià Gual 2018 está dotado con TREINTA MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS (30.213,20€).  
El importe de la ayuda se destinará exclusivamente a la producción del proyecto premiado y en ningún 
caso el importe que se hará efectivo podrá superar el coste total del proyecto premiado. 
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes 
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 2 al 13 de julio de 2018 (ambos incluidos).”    
 
 
 
17. Dictamen que proposa donar compte de les activitats docents no reglades 

que han estat realitzades en el període comprès entre setembre de 2017 i 
febrer de 2018 en el marc de la instrucció aprovada per acord de la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre en data 20 de juliol de 2016. 

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, orientada a donar compte d les activitats 
docents no reglades efectuades durant el semestre de setembre de 2017 a febrer de 
2018. 

 
Per acord de la Junta de Govern de data 20 de juliol de 2016 es va aprovar la Instrucció per 
a la regulació de les activitats docents no reglades de l’Institut del Teatre en els supòsits 
següents:  
 

1. Col·laboracions per a la participació en jornades, congressos, tallers, conferències i 
seminaris organitzats per l’Institut del Teatre o en els què participi l’Institut del Teatre. 

 
2. Col·laboracions per a la impartició de Masterclasses a alumnat (compreses en un 

projecte o activitat) fora de l’àmbit reglat, organitzades per l’Institut del Teatre. 
 

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. 

 
A l’acord tercer del dictamen aprovat es va disposar que amb caràcter semestral es donarà 
compte a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de les col·laboracions docents que hagin estat 
realitzades en l’esmentat període. 
 
La despesa total del període ha estat de:  66.960,79 € 
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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, de data 20 de juliol de 2016 (núm. registre 
121/2016), es va aprovar la instrucció per a la regulació de les activitats docents no reglades de l’Institut 
del Teatre en els supòsits següents:  
 

4. Col·laboracions per a la participació en jornades, congressos, tallers, conferències i seminaris 
organitzats per l’Institut del Teatre o en els què participi l’Institut del Teatre. 

 
5. Col·laboracions per a la impartició de Masterclasses a alumnat (compreses en un projecte o 

activitat) fora de l’àmbit reglat, organitzades per l’Institut del Teatre. 
 

6. 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. 

 
Vist que a l’acord tercer del dictamen aprovat es va disposar que amb caràcter semestral es donarà 
compte a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de les col·laboracions docents que s’hagin realitzat per a 
les diferents activitats acadèmiques en què es derivin retribucions a professionals interns i externs de manera 
puntual i no permanent.  
 
Vist, per tant, que transcorregut el termini comprès entre setembre de 2017 i febrer de 2018, procedeix donar 
compte de dita informació. 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a la 
seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

Únic.- DONAR COMPTE de les activitats docents no reglades que han estat realitzades en el període 
comprès entre setembre de 2017 i febrer de 2018 en el marc de la instrucció aprovada per acord de la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 20 de juliol de 2016 (núm. registre 121/2016) i que es 
detallen tot seguit: 
 
 
PERSONAL DOCENT 
 
DIRECCIÓ GENERAL 
 
COGNOMS I NOM TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPORT DATA MOTIU 

MORLANDA 
CREACIONS, S.L. 

serveis 
professionals       600,16€  2/11/2017 

07/2017 (25/10/2017) LLICÓ INAUGURAL 
DEL CURS. PRESENTACIÓ "GOLD 
DUST RUSH". 23/10/2017 

BARCELO SERRANO, 
MANUEL 

Col.laboració 
docent       600,00€  14/11/2017 

D1575/17 LLIÇÓ INAUGURAL DEL 
CURS 17-18. CONFERÈNCIA 
ESPECTACLE EL  23.10.17 

TOTAL    1.200,16€  
 



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

 

 
 

COORDINACIÓ ACADÈMICA 
 
COGNOMS I NOM TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPORT DATA MOTIU 

TANCO ECHEVARRÍA, 
LAIDA 

Col.laboració 
docent       480,00€  25/10/2017 

D1469/17 POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 
1 -GRUP 1 EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA 
(DANSA) (8h)  EL 20-21/10/17 

CARRASCO RIBOT, 
ELISENDA 

Col.laboració 
docent       480,00€  14/11/2017 

D1469/17 POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 
1 -GRUP 1 EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA 
(MÚSICA) (8h)  EL 21 i 27/10/17 

SABATE HUETE, ANNA 
Col.laboració 
docent       480,00€  14/11/2017 

D1469/17 POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 
1 -GRUP 1 EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA 
(TEATRE) (8h)  EL 28/10/17 

SERRATOSA LOPEZ, 
SANTI 

Col.laboració 
docent       480,00€  14/11/2017 

D1469/17 POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 
1 -GRUP 1 EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA 
(MÚSICA) (8h)  EL 21 i 27/10/17 

CASAS CASTAÑE, 
MARTA 

Col.laboració 
docent       300,00€  30/11/2017 

D1469/17 POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 
3 - BLOC A 'MIRADES, SOCIETAT I 
COMUNITAT (5h)  EL 25/11/17 

ALONSO MARTINEZ, 
HECTOR 

Col.laboració 
docent       540,00€  30/11/2017 

D1469/17 POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 
2 - CREACIÓ ESCÈNICA (9h)  EL 17-
18/11/17 

COLLET SABE, JORDI 
Col.laboració 
docent       300,00€  30/11/2017 

D1469/17 POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 
3 - BLOC A 'MIRADES, SOCIETAT I 
COMUNITAT (5h)  EL 25/11/17 

MARTINEZ SANCHEZ, 
DAVID 

Col.laboració 
docent       300,00€  7/12/2017 

D1797 POSTGRAU ARTS ESCÈNIQUES 
I ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 2 -
PROPOSTES INTERDISCIPLINÀRIES 
(5h)  EL 17-18/11/2017 

VARGAS GUTIERREZ, 
ENRIQUE 

Col.laboració 
docent       240,00€  7/12/2017 

D1797/17 POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 
2 INSTRUMENTS I METODOLOGIA (4h)  
EL 17-18/11/2017 
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TARABINI-
CASTELLANI, AINA 

Col.laboració 
docent       300,00€  7/12/2017 

D1797/17 POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 
3 BLOC B REPRODUCCIÓ DE 
DESIGUALTATS ...(5h)  EL 02.12.17 

SUBIRATS HUMET, 
JOAN 

Col.laboració 
docent       300,00€  7/12/2017 

D1797/POSTGRAU ARTS ESCÈNIQUES 
I ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 3 BLOC B 
SOCIETAT, PROBRESA, INCLUSIÓ 
EXCLUSIÓ ...(5h)  EL 02.12.17 

CASAS CASTAÑE, 
MARTA 

Col.laboració 
docent       240,00€  22/1/2018 

POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 
ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 5 -DISSENY, 
PRODUCCIÓ I AVALUACIÓ (4h)  EL 
16/03/18 

ASENSIO LIÑAN, 
MIREIA 

Col.laboració 
docent       480,00€  22/1/2018 

POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 
ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 5 -DISSENY, 
PRODUCCIÓ I AVALUACIÓ (8h)  EL 
17/03/18 

ALONSO MARTINEZ, 
HECTOR 

Col.laboració 
docent       660,00€  22/1/2018 

POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 
ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 6- AVALUACIÓ 
I SEGUIMENT PER AL PROJECTE 
FINAL (22h). 01/04/18-30/06/18 

MARTINEZ SANCHEZ, 
DAVID 

Col.laboració 
docent       660,00€  22/1/2018 

POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 
ACCIÓ SOCIAL. AVALUACIÓ I 
SEGUIMENT DEL PROJECTE  (20h) 
01/02/18 A 31/07/18 

GARCIA MORENO, 
EVA 

Col.laboració 
docent       120,00€  1/2/2018 

POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 
ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 4 -MODELS 
D'ACCIÓ SOCIAL  (2h)  EL 20/01/18 

ROSALES CABRERA, 
ANGELA 

Col.laboració 
docent       120,00€  1/2/2018 

POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 
ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 4 -MODELS 
D'ACCIÓ SOCIAL  (2h)  EL 20/01/18 

PRATS BRUGUERA, 
QUERALT 

Col.laboració 
docent       120,00€  1/2/2018 

POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 
ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 4 -MODELS 
D'ACCIÓ SOCIAL  (2h)  EL 20/01/18 

ARAGAY BORRAS, 
JOSEP MARIA 

Col.laboració 
docent       120,00€  1/2/2018 

POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 
ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 4- MODELS 
D'ARTS I ACCIÓ SOCIAL 'BASKET 
BEAT' (2h) 19/01/18 



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

 

 
 

SERRA SANGÜESA, 
LAIA 

Col.laboració 
docent       120,00€  1/2/2018 POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 

ACCIÓ SOCIAL. (2h)  EL 19/02/18 

RUIZ, DIDIER Col.laboració 
docent       120,00€  21/2/2018 

POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 
ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 4 -MODELS 
D'ACCIÓ SOCIAL  (2h)  EL 17/02/18 

RUIZ, DIDIER Col.laboració 
docent       120,00€  21/2/2018 

POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 
ACCIÓ SOCIAL. MÒDUL 4 -MODELS 
D'ACCIÓ SOCIAL  (2h)  EL 17/02/18 
(AMPLIACIÓ) 

TOTAL       
7.080,00€ 

 
ESAD 
 
COGNOMS I NOM TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPORT DATA MOTIU 

AMENOS GARCIA, 
MONTSERRAT 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

202,49 € set-17 NIT MUSEUS (20/05/17)  

FERNANDEZ ALONSO, 
NEUS 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

202,49 € set-17 NIT MUSEUS (20/05/17) 

FERRANDO LUQUIN, 
SILVIA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

1.542,80 € set-17 
PROJECTE SCANNER (30/03 al 
30/06/17)  

GRAELLS 
MONTSERRAT, LLUIS 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

302,00 € set-17 NIT MUSEUS (20/05/17)  

SALA FOLGUERA, 
LLUISA 

Indemnitz. raó 
del servei 133,65 € set-17 

FORMACIÓ PER A PROFESSORAT 
IT-TÈCNICA (8 al 29/06/17)  
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AHUMADA HONORATO, 
ROCIO FRANCISCA 

Col.laboració 
docent       300,00€  14/12/2017 

D1804 NO POA-HONORARIS PEL 
DISSENY DE VESTUARI AL TALLER 
'PRÀCTICA DE TEXT2'. PERIODE 
22/11/17 A 04/02/18(5h+6h). PART17 

ROVIRA AÑON, JORDI Col.laboració 
docent       540,00€  19/12/2017 

NO POA-HONORARIS PEL 
DISSENY,ESPAI, IL.LUMINACIÓ 
TALLER 'PRÀCTICA DE TEXT2' . 
PERIODE 16/11/17- 04/02/18(9h/9h) 

TORRES ALEMANY, 
HELENA 

Col.laboració 
docent    1.740,00€  19/12/2017 

NO POA - HONORARIS PEL 
DISSENY,ESPAI, IL.LUMINACIÓ AL 
TALLER 'PRÀCTICA DE TEXT2. 
PERIODE 16/11/17 A 17/12/17 (29h) 

CARRERAS NICOLAU, 
JOSEP 

Col.laboració 
docent    1.740,00€  20/12/2017 

NO POA - HONORARIS PEL 
DISSENY,ESPAI, IL.LUMINACIÓ AL 
TALLER 'PRÀCTICA DE VISUAL2'. 
PERIODE 16/11/17 -17/12/17 (29h) 

BELART JARDI, 
ANTONIO 

Col.laboració 
docent       180,00€  20/12/2017 

PONÈNCIA 'FRANKENSTEIN: 
CREACIÓ DEL PERSONATGE A 
TRAVÉS DEL VESTIT' 18/12/17 (3h) 

FERRI, ALFONSO Col.laboració 
docent       900,00€  2/2/2018 

FERRI -NO POA- HONORARIS PER 
SUPORT A ASSIG 'PROJECTE 3' I 
PROJECTE ESCENOGRÀFIC 3'. 
PERIODE 02/02/18 A 25/05/18 (15h) 

AHUMADA HONORATO, 
ROCIO FRANCISCA 

Col.laboració 
docent       360,00€  7/2/2018 

NO POA-HONORARIS PEL 
DISSENY DE VESTUARI AL TALLER 
'PRÀCTICA DE TEXT2' . PERIODE 
22/11/17 A 04/02/18(5h+6h). PART18 

ROVIRA AÑON, JORDI Col.laboració 
docent       540,00€  7/2/2018 

NO POA-HONORARIS PEL 
DISSENY,ESPAI, IL.LUMINACIÓ 
TALLER 'PRÀCTICA DE TEXT2' . 
PERIODE 16/11/17 A 
04/02/18(9h+9h). PART18 

CARROGGIO GUERIN, 
JOSE LUIS 

serveis 
professionals    2.400,00€  7/2/2018 

02/2018 (30/01/2018) ACTIVITAT DE 
SUPORT ASSIGNATURA 
""ESPECTACLE 
CINEMATOGRÀFIC"" 4RT 
DIRECCIÓ ESAD. 10-30/01/2018 

HOCHSTATTER, 
THIERRY ROGER 

Col.laboració 
docent       180,00€  7/2/2018 

NO POA - HONORARIS PER LA 
CLASSE DE RITME I MOVIMENT DE 
2n EL 24/01/18 (3h) 
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MANUBENS SAMSO, 
XAVIER 

Col.laboració 
docent        60,00 €  7/2/2018 

NO POA - HONORARIS PER LA 
XERRADA DINS ASSIG ' 
METODOLOGIES DE CREACIÓ 
D'ESCENOGRAFIA EL 23/01/18 (1h) 

PEDRAGOSA TORRES, 
CARLES 

Col.laboració 
docent       570,00€  7/2/2018 

NO POA -HONORARIS PER 
SUPORT DINS ASSIG ' TÈCNICA 
APLICADA A LA PRÀCTICA DE 
TEXT 2'.(25h) 26/01/18 A 04/02/18 

TOTAL          
11.893,43€ 

 
CSD 
 
COGNOMS I NOM TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPORT DATA MOTIU 

HAUERT, THOMAS 
Col.laboració 
docent    1.500,00€  4/10/2017 

D1353/17 HONORARIS DOCÈNCIA 
CURS 3 A L'STAGE INTERNACIONAL 
DE DANSA . 04/09/17-08/09/17 (25h). 
AJG 122/2017 

ZAMBRANO 
CAMACHO, DAVID 

Col.laboració 
docent    1.500,00€  4/10/2017 

D1353/17 HONORARIS DOCÈNCIA 
CURS 1 A L'STAGE INTERNACIONAL 
DE DANSA . 04/09/17-08/09/17 (25h). 
AJG 122/2017 

ZAMBRANO 
CAMACHO, DAVID 

Col.laboració 
docent       950,00€  4/10/2017 

D1314/17 NO POA - MASTER CLASS 
(9,5h) PERIODE 04- 08/09/17 

HAUERT, THOMAS Col.laboració 
docent       950,00€  4/10/2017 D1314/17 NO POA - MASTER CLASS 

(9,5h) PERIODE 04- 08/09/17 

HOFESH 
SHECHTER 
COMPANY LTD 

serveis 
professionals    2.000,00€  5/10/2017 

1718-037 (21/09/20417) IMPARTICIÓ 
PER HANNAH HULFORD DE ""STAGE 
INTERNACIONAL DANSA"" AL CSD. 4-
8/09/2017 (25H) 

BOBELIN, CAMILLE Col.laboració 
docent       720,00€  9/10/2017 

D1361/17 NO POA - MASTER CLASS DE 
NOTACIÓ DEL MOVIMENT (12h) 
PERIODE 26/09/17 A 29/09/17 
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THOME, FABIEN Col.laboració 
docent       180,00€  14/11/2017 

D1584/17 NO POA - MASTER CLASS DE 
DANSA CONTEMPORÀNIA AL CSD (3h) 
EL 27.10.17 

BERGADA SERRA, 
EULALIA 

Col.laboració 
docent       480,00€  7/12/2017 

D1645/17 NO POA - TREBALL DE 
CREACIÓ COREOGRÀFICA. PERIODE 
03-06/11/17 (8h) 

ALEJOS, CAROLINA Col.laboració 
docent        90,00 €  7/12/2017 

D1610/17 NO POA - HONORARIS PER 
IMPARTIR ASSIGNATURA ' DANSA 
APLICADA EL 27.10.17 (1,5h) 

ELGARRISTA 
VIVES, SILVIA 

Col.laboració 
docent        90,00 €  7/12/2017 

D1610/17 NO POA - HONORARIS PER 
IMPARTIR ASSIGNATURA ' DANSA 
APLICADA EL 27.10.17 (1,5h) 

SOKULSKA, ALINA Col.laboració 
docent       180,00€  7/12/2017 

D1584/17 NO POA - MASTERCLASS AL 
CSD DE DANSA URBANA EL  17/11/17  
(3h) 

LOPEZ ESPINOSA, 
ROSER 

Col.laboració 
docent       240,00€  7/12/2017 

D1609/17 NO POA - MASTER CLASS DE 
DANSA CONTEMPORÀNIA AL CSD (4h) 
EL 27.10.17/ 

ZAMBRANO 
CAMACHO, DAVID 

Col.laboració 
docent       255,00€  11/12/2017 D1751/17 NO POA - MASTER CLASS 

(3h) PERIODE 10.11.17 

ARRUE MAULEON, 
IKER 

Col.laboració 
docent    1.050,00€  14/12/2017 

NO POA -CURS DE REFORÇ I 
PERFECCIONAMENT. PERIODE 06-
10/12/17 (15h) 

BARNET LOPEZ, 
SILVIA 

Col.laboració 
docent       180,00€  14/12/2017 

D1751/17 NO POA - ASSIGNATURA 
DANSA APLICADA  (3h) PERIODE 
30.11.17 

DE SOTO 
GUTIERREZ, OLGA 

Col.laboració 
docent       180,00€  14/12/2017 

D1804/17 NO POA-  HONORARIS PER 
MASTER-CLASS AL CSD. EL 10.11.17 
(3h). 
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PLA CRUAÑAS, 
SERGI 

Col.laboració 
docent       540,00€  14/12/2017 

D1804/17 NO POA-  HONORARIS PER 
MASTER-CLASS DE REFORÇ I 
PERFECCINAMENT AL CSD DEL 6 AL 
8/12/17 (9h). 

NOVOA ERAÑA, 
DAVID 

Col.laboració 
docent        60,00 €  14/12/2017 

D1805/17 NO POA - HONORARIS PER 
LA MASTERCLASS DINS PROJECTE 
RE-MOU-TE AL CSD EL 19.12.17 (1h) 

SANTANACH 
GRANEL, EULÀLIA 

Col.laboració 
docent        60,00 €  19/12/2017 

NO POA - HONORARIS PER LA 
MASTERCLASS DINS PROJECTE RE-
MOU-TE AL CSD EL 24.11.17 (1h) 

BAYLACH 
DELGADO, NORA 

Col.laboració 
docent        90,00 €  19/12/2017 NO POA - MASTER CLASS AL CSD 

(1,5h) EL 24.11.17 

DE VALLESCAR 
GARCIA-O'MEANY, 
ANDREA 

Col.laboració 
docent       120,00€  19/12/2017 NO POA - MASTER CLASS AL CSD (2h) 

EL 24.11.17 

MULA FORNE, 
ORIOL 

Col.laboració 
docent        60,00 €  19/12/2017 

NO POA - HONORARIS PER LA 
MASTERCLASS DINS PROJECTE RE-
MOU-TE AL CSD EL 24.11.17 (1h) 

LOPEZ FLORES, 
ENRIQUE 

Col.laboració 
docent        90,00 €  19/12/2017 NO POA - MASTER CLASS AL CSD 

(1,5h) EL 24.11.17 

KLEIN TORRENS, 
RAQUEL 

Col.laboració 
docent       510,00€  19/12/2017 

NO POA-  HONORARIS PER MASTER-
CLASS DE DANSA CONTEMPORANIA 
+GALA PREMI DE DANSA EL 3/12/17  
(8,5h). 

SARA ENRICH 
BERTRAN 

Col.laboració 
docent       510,00€  19/12/2017 

NO POA-  HONORARIS PER MASTER-
CLASS DE DANSA CONTEMPORANIA 
+GALA PREMI DE DANSA EL 3/12/17  
(8,5h). 

FERNANDEZ 
GONZALEZ, 
BEATRIZ 

Col.laboració 
docent       900,00€  19/12/2017 

NO POA-  HONORARIS PER MASTER-
CLASS DE REFORÇ I 
PERFECCINAMENT AL CSD DEL 6 AL 
10/12/17 (15h). 
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RAMOS PERICET, 
OLGA 

Col.laboració 
docent        90,00 €  20/12/2017 NO POA - MASTER CLASS DE 

FLAMENC AL CSD EL 14/12/17 (1,5h) 

CASAS MONTE, 
ROSA 

Col.laboració 
docent       180,00€  20/12/2017 

NO POA - ASSIGNATURA 
'ORGANITZACIÓ,GESTIÓ,ELABORACIÓ 
DE PROJECTES PEDAGÒGICS' EL 
20/12/17 (3h) 

LOZANO PORRAS, 
CRISTIAN 

Col.laboració 
docent       432,00€  20/12/2017 

NO POA - DOCÈNCIA DURANT LES III 
JORNADES DE LA DANSA ESPANYOLA 
AL CSD (6h) ELS DIES 15 i 16/12/17 

STICHTING INT. 
CHOREOGRAPHIC 
ARTS CENTRE - 
ICK 

serveis 
professionals    1.200,00€  29/12/2017 

2017-110 (13/12/2017) CLASSES 
MAGISTRALS DE REFORÇ I 
PERFECCIONAMENT AL CSD. 6-
10/12/2017 

IRANZO DOMINGO, 
MONTSERRAT 

Col.laboració 
docent       180,00€  1/2/2018 

NO POA- HONORARIS PER IMPARTIR 
ASSIGNATURA 'DANSA APLICADA' (3h) 
EL 19/01/18 

LOPEZ GOMEZ, 
CRISTINA 

Col.laboració 
docent       180,00€  5/2/2018 

NO POA- HONORARIS PER 
L'ACOMPANYAMENT COM A 
CANTAORA A L'ASSIG TÈCNIQUES DE 
DANSA ESP'. (3h). PERIODE 18 i 

HOCHSTATTER, 
THIERRY ROGER 

Col.laboració 
docent       180,00€  5/2/2018 

NO POA - MASTER CLASS DE 
PRÀCTICA RÍTMICA I EL DIA 26.01.18  
(3h) 

CONDRO, LUCAS Col.laboració 
docent       180,00€  5/2/2018 NO POA - MASTER CLASS  EL DIA 

19.01.18  (3h) 

TOTAL           16.107,00 € 
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EESA/CPD 
 
COGNOMS I NOM TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPORT DATA MOTIU 

ESCODA ABELLA, 
MARINA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

269,99 € set-17 ENDANSA'IT CLA I CON  (3 al 
08/07/17) 

FERNÁNDEZ 
CORRONS, JOAN 
CARLES 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

62,02 € set-17 ENDANSA'IT CLA I CON  (3 al 
08/07/17) 

FERNÁNDEZ 
CORRONS, JOAN 
CARLES 

Indemnitz. raó 
del servei 459,68 € set-17 CURS HIGIENE POSTURAL - (10 al 

14/07/17) 

GARCÍA VALVERDE, 
SUSANA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

308,56 € set-17 ENDANSA'IT CLA I CON  (3 al 
08/07/17) 

GIUSTINA BARAVALLE, 
MARIANA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

308,56 € set-17 ENDANSA'IT CLA I CON  (3 al 
08/07/17) 

GUTIÉRREZ SALES, 
EMILI 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

269,99 € set-17 ENDANSA'IT CLA I CON  (3 al 
08/07/17) 

LABIANO BOUTENS, 
NATALIA MARÍA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

501,41 € set-17 ENDANSA'IT CLA I CON  (3 al 
08/07/17) 

MASCLANS AGUILAR, 
SALVADOR HÉCTOR 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

462,84 € set-17 ENDANSA'IT CLA I CON  (3 al 
08/07/17) 

MAYCAS TARELA, 
ESMERALDA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

578,55 € set-17 ENDANSA'IT CLA I CON  (3 al 
08/07/17) 

PANIERI, LÍVIO 
Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

462,84 € set-17 ENDANSA'IT CLA I CON  (3 al 
08/07/17) 
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ROJAS PLA, LOURDES 
MARGARITA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

578,55 € set-17 ENDANSA'IT CLA I CON  (3 al 
08/07/17) 

ESCODA ABELLA, 
MARINA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

269,99 € oct-17 
ENDANSA'IT CON+CLA (3 al 
08/07/17) 

FERNANDEZ 
CORRONS, J.CARLES 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

62,02 € oct-17 ENDANSA'IT CON+CLA (3 al 
08/07/17) 

GARCIA VALVERDE, 
SUSANA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

308,56 € oct-17 ENDANSA'IT CON+CLA (3 al 
08/07/17) 

GIUSTINA BARAVALLE, 
MARIANA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

308,56 € oct-17 ENDANSA'IT CON+CLA (3 al 8 juliol 
2017) 

SANZ MANCERA, 
JESUS 

Indemnitz. raó 
del servei 179,24 € des-17 CURS FORMACIO PERSONAL (19 al 

26/10/17) 

ALBA MORENO, ROSA Indemnitz. raó 
del servei 135,00 € gen-18 DANSA XARXA GIRONA (04/11/17) 

CABANES ALTES, 
M.BELEN 

Indemnitz. raó 
del servei 472,50 € gen-18 DANSA XARXA LLEIDA I 

TARRAGONA (28/10 I 11/11/17)  

CASTELL CAMPS, 
ELISENDA 

Indemnitz. raó 
del servei 472,50 € gen-18 

DANSA XARXA LLEIDA I 
TARRAGONA (28/10 I 11/11/17)  

CASTELL CAMPS, 
ELISENDA 

Indemnitz. raó 
del servei 135,00 € gen-18 DANSA XARXA BCN ALTRES 

ESCOLES 18/11/17 

CASTELL CAMPS, 
ELISENDA 

Indemnitz. raó 
del servei 135,00 € gen-18 DANSA XARXA BCN 25/11/17 
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CRUZ MARTINEZ, 
JOSE 

Indemnitz. raó 
del servei 216,00 € gen-18 DANSA XARXA TARRAGONA 

(11/11/17) 

DOMINGO CABALLOL, 
MONTSERRAT 

Indemnitz. raó 
del servei 108,00 € gen-18 

DANSA XARXA BCN ALTRES 
ESCOLES 18/11/17  

DOMINGUEZ MARTIN, 
VANESA 

Indemnitz. raó 
del servei 108,00 € gen-18 DANSA XARXA BCN ALTRES 

ESCOLES 18/11/17  

GIUSTINA BARAVALLE, 
MARIANA 

Indemnitz. raó 
del servei 

94,50 € gen-18 DANSA XARXA BCN 25/11/17 

GUTIERREZ SALES, 
EMILIO 

Indemnitz. raó 
del servei 135,00 € gen-18 DANSA XARXA GIRONA (04/11/17) 

LABIANO BOUTENS, 
NATALIA 

Indemnitz. raó 
del servei 216,00 € gen-18 DANSA XARXA TARRAGONA 

(11/11/17) 

LLOPIS GONZALEZ, 
MONTSERRAT 

Indemnitz. raó 
del servei 391,50 € gen-18 DANSA XARXA LLEIDA (28/10/17) 

LOPEZ MARTINEZ, 
OLGA 

Indemnitz. raó 
del servei 108,00 € gen-18 DANSA XARXA BCN 25/11/17 

MASCLANS AGUILAR, 
SALVADOR 

Indemnitz. raó 
del servei 108,00 € gen-18 

DANSA XARXA BCN ALTRES 
ESCOLES 18/11/17  

MORINO, KEITH Indemnitz. raó 
del servei 256,50 € gen-18 DANSA XARXA LLEIDA (28/10/17) 

MORINO, KEITH Indemnitz. raó 
del servei 108,00 € gen-18 DANSA XARXA BCN ALTRES 

ESCOLES 18/11/17  
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PANIERI, LIVIO Indemnitz. raó 
del servei 108,00 € gen-18 DANSA XARXA BCN ALTRES 

ESCOLES 18/11/17  

SANCHEZ BLANCO, 
IGNACIO 

Indemnitz. raó 
del servei 94,50 € gen-18 DANSA XARXA BCN 25/11/17  

VIGNATTI ABELLAN, 
NATALIA 

Indemnitz. raó 
del servei 94,50 € gen-18 DANSA XARXA BCN 25/11/17 

JIMENEZ VAZQUEZ, 
ANDREA 

Col.laboració 
docent 

      250,00€  13/9/2017 
NO POA -COL.LABORACIÓ COM A 
BALLARÍ A LA INAUGURACIÓ DEL 
CURS 17-18  EL 18.09.17 (4,5h) 

RODRIGUEZ 
MARTINEZ, PAULA 

Col.laboració 
docent       125,00€  13/9/2017 

NO POA -COL.LABORACIÓ COM A 
BALLARÍ A LA INAUGURACIÓ DEL 
CURS 17-18  EL 18.09.17 (4,5h) 

SERRANO CASTILLO, 
DAVID CRISTOBAL 

Col.laboració 
docent       125,00€  13/9/2017 

NO POA -COL.LABORACIÓ COM A 
BALLARÍ A LA INAUGURACIÓ DEL 
CURS 17-18  EL 18.09.17 (4,5h) 

ARIAS RAMIRO, LUISA 
MARIA 

serveis 
professionals       180,00€  14/2/2018 

01/2018 (01/02/2018) 
MASTERCLASS CPD 
(23/01/2018)/SEMINARIS TEMÀTICS 
CSD (26/01/2018)/TALLER 6CLA IX 
(22-31/01/2018) 

TOTAL       9.567,86 € 

 
 
ESTAE 
 
COGNOMS I NOM TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPORT DATA MOTIU 

MASSO SOLER, JORDI 
Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

694,26 € set-17 CURS ESCENOTÈCNIA (8 al 
25/05/17)  
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CASTELLS NEGRE, 
ELISABETH 

Indemnitz. raó 
del servei 1.095,93 € oct-17 CURS RIGGING II (05 AL 13/07/17)  

ALVAREZ CALZADA, 
OMAR 

Col.laboració 
docent       242,18 €  14/11/2017 

D1470/17 SEMINARI PRÀCTIC DE 
'VIDEO PROJECCIÓ' PER ALS 
ALUMNES DE 2n (6h) ELS DIES 10-
13/10/17 

CASTILLO MARTINEZ, 
JAVIER 

Col.laboració 
docent 

      115,83 €  17/11/2017 

D1499/17 SUPORT MUSICAL PER 
A LA PRÀCTICA 
D'ENREGISTRAMENT A L'ASSIG 
'REPRODUCTORS I 
ENREGISTRADORS'. (2,5h) 
18/10/17 

MARTINEZ GALEOTE, 
VICTOR 

Col.laboració 
docent       115,83 €  17/11/2017 

D1499/17 SUPORT MUSICAL PER 
A LA PRÀCTICA 
D'ENREGISTRAMENT A L'ASSIG 
'REPRODUCTORS I 
ENREGISTRADORS'. (2,5h) 
18/10/17 

MARTIN VAZQUEZ, 
SERGIO 

Col.laboració 
docent       115,83 €  17/11/2017 

D1499/17 SUPORT MUSICAL PER 
A LA PRÀCTICA 
D'ENREGISTRAMENT A L'ASSIG 
'REPRODUCTORS I 
ENREGISTRADORS'. (2,5h) 
18/10/17 

LORENTE VALVERDE, 
RUBEN 

Col.laboració 
docent       115,83 €  17/11/2017 

D1499/17 SUPORT MUSICAL PER 
A LA PRÀCTICA 
D'ENREGISTRAMENT A L'ASSIG 
'REPRODUCTORS I 
ENREGISTRADORS'. (2,5h) 
18/10/17 

SANZ SALMERON, 
MARTA 

Col.laboració 
docent       176,38 €  30/11/2017 

D1667/17 REALITZACIÓ D'UNA 
SESSIÓ PRÀCTICA SOBRE 
PRIMERS AUXILIS DINS ASSIG 
PRL III (2n CURS) EL 27/11/17 (3h) 

NAVARRO SALAZAR, 
BEATRIZ 

Col.laboració 
docent       176,38 €  30/11/2017 

D1667/17 REALITZACIÓ D'UNA 
SESSIÓ PRÀCTICA SOBRE 
HIGIENE POSTURAL DINS ASSIG 
PRL I (1r CURS) EL 16/11/17 (3h) 

ARCHILES 
RODRIGUEZ, MARTA 

Col.laboració 
docent       201,82 €  14/12/2017 

D1804/17 PREPARACIÓ DEL TEST 
PER A LA CONVOCATÒRIA DE 
SELECCIÓ 14/17-18 MAQUINÀRIA 
ESCÈNICA - CONSTRUCCIÓ.EL 
04.12.17 
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RIOS RUBIRAS, 
ROGER 

Col.laboració 
docent       115,83 €  19/12/2017 

TUTORIA I SUPORT DURANT LA 
CONFERÈNCIA DINS MICRO 
TALLER 8.3-SO (2H) EL 22/12/17 

YETTON, KEITH Col.laboració 
docent       297,47 €  19/2/2018 

YETTON- CLASSES DE 
PREPARACIÓ LINGÜÍSTICA DINS 
EL PROJECTE EPTE (CURS 
D'ANGLÈS A L'ESCENARI) 6h EL 
23.03.18 

REY QUINTANA, 
RAMON 

Col.laboració 
docent 

      176,38 €  20/2/2018 

REVISIÓ DE PROJECTES DELS 
ALUMNES DE LUMINOTÈCNIA 
DINS ASSIG 'PROJECTORS II (3h) 
EL 24/01/18 

TOTAL             3.639,95€ 

 
 
 
CENTRE TERRITORIAL D’OSONA 
 
COGNOMS I NOM TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPORT DATA MOTIU 

NARANJO LLANAS, 
MILAGROS 

Col.laboració 
docent       831,20€  27/10/2017 

D1468/17 (POA) POSTGRAU EN 
TEATRE I EDUCACIÓ. BLOC 
PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT. 
PERIODE 30/09/17-01/10/17  (12,5h) 

SANCHEZ ANDREO, 
JULIA 

Col.laboració 
docent       506,20€  27/10/2017 

D1468/17 (POA) POSTGRAU EN 
TEATRE I EDUCACIÓ. BLOC TEATRE 
DE L'OPRIMIT. PERIODE 21/10/17  
(7,5h) 

JIMENEZ PERALES, 
VERONICA 

Col.laboració 
docent       487,50€  27/10/2017 

D1468/17 (POA) POSTGRAU EN 
TEATRE I EDUCACIÓ. BLOC TEATRE 
DE L'OPRIMIT. PERIODE 20-21/10/17  
(7,5h) 

PADROS TUNEU, 
NURIA 

Col.laboració 
docent       506,20€  14/11/2017 

D1468/17 (POA) POSTGRAU EN 
TEATRE I EDUCACIÓ. BLOC 
PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT. 
PERIODE 30/09/17 (7,5h) 
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GONZALEZ PARERA, 
MONTSERRAT 

Col.laboració 
docent       668,70€  17/11/2017 

D1574/17 POSTGRAU EN TEATRE I 
EDUCACIÓ. BLOC ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT (TEATRE DE L'OPRIMIT) 
EL  22/10/17 (10h) 

ALLAIN, PAUL Col.laboració 
docent    2.149,60€  21/11/2017 

D1468/17 (POA) POSTGRAU EN 
TEATRE I EDUCACIÓ. BLOC 
DRAMATURGIES. PERIODE 10-12/11/17  
(25h) 

ARUS LEITA, MARIA 
EUGENIA 

Col.laboració 
docent 

   1.374,80€  1/12/2017 
D1606/17 POSTGRAU MOVIMENT I 
EDUCACIÓ. TECNICA DALCROZE 27-
29/10/17 (20h). 

GARCIA MORESO, 
CLAUDIA HILDA 

Col.laboració 
docent       695,30€  1/12/2017 

D1606/17 POSTGRAU MOVIMENT I 
EDUCACIÓ. ETAPES EDUCATIVES 
19/11/17  (10h). 

BERCEBAL 
GUERRERO, 
FERNANDO 

Col.laboració 
docent    2.049,60€  14/12/2017 

D1800/17 (POA) POSTGRAU EN 
TEATREI EDUCACIÓ. BLOC DIRECCIÓ I 
DINÀMICA DE GRUP. PERIODE 1-
3/12/17 (25h) 

LUBEIGHT, AMAYA Col.laboració 
docent    1.787,00€  18/12/2017 

D1800/17 (POA) POSTGRAU EN 
MOVIMENT I EDUCACIÓ. BLOC DANSA 
COMUNITÀRIA. PERIODE 15-17/12/17 
(20h) 

GARCIA MORESO, 
CLAUDIA HILDA 

Col.laboració 
docent    1.699,80€  13/2/2018 

POSTGRAU EN TEATRE I EDUCACIÓ. 
MÒDUL TEATRE FÍSIC I OBJECTUAL. 
PERIODE 9-10-11/FEB/18  (25h) 

IRENE BAKER Col.laboració 
docent    2.149,60€  23/2/2018 

I.BAKER -POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES ITINERARI EDUCACIÓ 
BLOC COMPOSICIÓ DE MOVIMENT. 
PERIODE 23-24-25/MARÇ/18  (25h) 

TOTAL    14.905,50 €       
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PERSONAL DE SUPORT A LA DOCÈNCIA 
 
COGNOMS I NOM TIPUS 

INCIDÈNCIA 
IMPORT DATA MOTIU 

DUEÑAS ESTEVE, 
ISMAEL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

155,05 € set-17 
ENDANSA'IT CLA I CON -  (3 al 
08/07/17) 

GIMENEZ SEGURA, 
NESTOR 

Indemnitz. raó 
del servei 53,46 € set-17 CELEBRACIÓ DIBA (03/05/17) 

GRISO ALABART, 
JORGE 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

279,09 € set-17 
ENDANSA'IT CLA I CON -  (3 al 
08/07/17) 

INFIESTA 
WENDELSTADT, 
ROBERT 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

279,09 € set-17 ENDANSA'IT CLA I CON -  (3 al 
08/07/17) 

MANILS GUARRO, 
EUGENI 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

31,01 € set-17 
ENDANSA'IT CLA I CON -  (3 al 
08/07/17) 

MONTESDEOCA 
CAMBRES, 
CRISTOBAL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

186,06 € set-17 ENDANSA'IT CLA I CON -  (3 al 
08/07/17) 

PLANA HONORATO, 
RAFAEL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

62,02 € set-17 
ENDANSA'IT CLA I CON -  (3 al 
08/07/17) 

SILVA VEGA, CARLOS 
ENRIQUE 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

31,01 € set-17 ENDANSA'IT CLA I CON -  (3 al 
08/07/17) 

TZVETANOVA 
KAMENOVA, ANDJELA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

279,09 € set-17 
ENDANSA'IT CLA I CON -  (3 al 
08/07/17) 
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INFIESTA 
WENDELSTAD, 
ROBERT 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

93,03 € oct-17 ENDANSA'IT CON+CLA (3 al 080717) 

TZVETANOVA 
KAMENOVA, ANDJELA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

93,03 € oct-17 ENDANSA'IT CON+CLA (3 AL 8 JUL 17) 

BARREDA CARBAJO, 
JUAN JOSE 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

94,35 € des-17 INAUGURACIÓ CURS 2017-18 INS (18-
20/10/17) 

BERNI GUTIERREZ, 
JORGE 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

94,35 € des-17 INAUGURACIÓ CURS 2017-18 INS (18-
20/10/17) 

GRISO ALABART, 
JORGE 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

94,35 € des-17 INAUGURACIÓ CURS 2017-18 INS (18-
20/10/17) 

MONTESDEOCA 
CAMBRES, 
CRISTOBAL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

94,35 € des-17 INAUGURACIÓ CURS 2017-18 INS (18-
20/10/17) 

PLANA HONORATO, 
RAFAEL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

94,35 € des-17 INAUGURACIÓ CURS 2017-18 INS (18-
20/10/17) 

SANZ MACHANCOSES, 
OSCAR 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

94,35 € des-17 INAUGURACIÓ CURS 2017-18 INS (18-
20/10/17)  

VILALTA ARANGO, 
JOAN 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

94,35 € des-17 INAUGURACIÓ CURS 2017-18 INS (18-
20/10/17 

ANDRES CASTELLS, 
LAURA 

Indemnitz. raó 
del servei 54,00 € gen-18 DANSA XARXA BCN 25/11/17 
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BLANCH MEZQUIRIZ, 
ANGEL 

Indemnitz. raó 
del servei 108,00 € gen-18 DANSA XARXA BCN ALTRES ESCOLES 

18/11/17 

GRISO ALABART, 
JORDI 

Indemnitz. raó 
del servei 94,50 € gen-18 DANSA XARXA BCN 25/11/17 

MANILS GUARRO, 
EUGENI 

Indemnitz. raó 
del servei 108,00 € gen-18 DANSA XARXA BCN ALTRES ESCOLES 

18/11/17 

TOTAL 2.566,89 €        

 
RESUM DESPESA TOTAL:  66.960,79€” 
 
 
 
18. Dictamen que proposa autoritzar la despesa màxima estimativa que 

generarà la coproducció d’espectacles per ser representants al Grec Festival 
Barcelona de l’any 2018. 

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, orientada a l’assignació de recursos per a 
una coproducció amb el Grec Festival Barcelona. 

 

El Grec Festival de Barcelona és la principal cita de la ciutat amb el teatre, la dansa, la 
música i el circ. És un festival amb una llarga tradició que el 2018 arribarà a la seva edició 
número 42.  
 
El Grec Festival ha esdevingut durant aquest temps no només la principal atracció cultural de 
l’estiu barceloní, sinó també una referència al calendari europeu de festivals. 
 
Enguany, l’Institut del Teatre i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), entitat pública de 
l’Ajuntament de Barcelona que gestiona el Grec Festival Barcelona, han acordat col·laborar en 
la coproducció de diversos espectacles artístics per tal de ser representats al Grec Festival 
Barcelona de l’any 2018. 
 
En conseqüència, es considera procedent autoritzar la despesa màxima estimativa que 
generarà aquesta col·laboració per fer front a les despeses derivades de les coproduccions 
artístiques, per un import de 54.574,59 €. 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“El Grec Festival de Barcelona és la principal cita de la ciutat amb el teatre, la dansa, la música i el circ. És 
un festival amb una llarga tradició que el 2018 arribarà a la seva edició número quaranta-dos. El Grec ha 
esdevingut durant aquest temps no només la principal atracció cultural de l’estiu barceloní, sinó també 
una referència al calendari europeu de festivals. 
 
La seva denominació pren el nom del principal espai del festival, allà on invariablement s’organitzen les 
sessions inaugurals: el Teatre Grec de Montjuïc, un teatre a l’aire lliure construït per a l'Exposició 
Universal del 1929. 
 
El Grec Festival Barcelona és promogut per l’Ajuntament de Barcelona, que alhora implica un bon nombre 
d'empresaris i promotors privats de la ciutat, els quals en gran part organitzen els espectacles i 
n'assumeixen les tasques de producció. El Grec Festival Barcelona es finança amb diners públics, les 
aportacions dels patrocinadors i la venda d’entrades. 
 
Després de més de quaranta anys d’història, el Grec Festival Barcelona  ha esdevingut el primer 
productor d’espectacles a Catalunya. La seva missió és doble: d’una banda, dóna suport a la producció 
local i mostra algunes de les millors creacions dels col•lectius i artistes catalans, i de l’altra, vol ser una 
finestra oberta al món que presenti des de la ciutat les propostes més interessants de diferents països. 
Actualment el Grec Festival Barcelona és, de fet, el principal aparador de la ciutat per mostrar espectacles 
produïts a l'estranger. 
 
Enguany, l’Institut del Teatre i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB),  entitat pública de l’Ajuntament de 
Barcelona que gestiona el Grec Festival Barcelona, han acordat col·laborar en la coproducció de diversos 
espectacles artístics per tal de ser representats al Grec Festival Barcelona de l’any 2018. 
 
En conseqüència, es considera procedent autoritzar la despesa màxima estimativa que generarà aquesta 
col·laboració per fer front a les despeses derivades de les coproduccions artístiques. 
 
Per tot això, i a proposta i de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ informe de la Intervenció Delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- AUTORITZAR la despesa màxima estimativa que generarà la coproducció d’espectacles per ser 
representants al Grec Festival Barcelona de l’any 2018 en col·laboració amb l’Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB), per un import de CINQUANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE 
EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (54.574,59€) que aniran imputada a les diferents aplicacions 
pressupostàries de capítol II del vigent pressupost de l’Institut del Teatre, en atenció a la naturalesa de la 
despesa. 
 
Segon.- DISPOSAR que l’adjudicació dels contractistes per a dur a terme aquestes coproduccions 
s’instrumentarà mitjançant les corresponents resolucions de l’òrgan competent en matèria de 
contractació.” 
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19. 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: 
 

 
 
CENTENARI NAIXEMENT Mª AURÈLIA CAPMANY 
 
La Sra. Puyo mostra les fotografies realitzades en l’acte de celebració de l’homenatge 
a Maria Aurèlia Campmany, preses dalt l’escenari.  
Aprofita per demanar disculpes la Sra. Puyo, atès que a alguns dels membres de la 
Junta de Govern no els hi va arribar la convocatòria de la celebració. 
 
La Sra. Ana del Frago així ho ratifica. Indica que no ho va rebre. Li hagués agradat 
ser-hi, pel seu compromís polític i, també, per la seva admiració cap a la figura de la 
Sra. Campmany, que va ser la primera en entendre aquesta casa com a un instrument 
de difusió cultural. Finalment la Sra. Ana Del Frago es mostra orgullosa pel fet que la 
Sra. Campmany va estar durant dos mandats a la Diputació de Barcelona com a 
diputada i, a més, del seu partit. 
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Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, exposa el seu informe, que desglossa en el 
punt següent: 
 
 
1. Lliura als presents resum del calendari de les activitats més rellevants, així com de 

les actuacions previstes, que comenta punt per punt. 
 

 
 
 
 
20. Precs i preguntes 
 

La Sra. Ana Del Frago, vol mostrar el seu agraïment per l’atenció dispensada tant pel 
Gerent, com per la Directora General en la visita guiada a la seu de l’Institut del Teatre, 
amb una durada de més de dues hores. La Sra. Del Frago vol fer extensiu el seu 
agraïment a totes les persones que van intervenir durant la visita. 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el Vicepresident de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el Secretari 
que en dóna fe.  


