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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:  16 de maig de 2018 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  12:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  14:15 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Vicepresident: 

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

Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
Sr. Josep Altayó i Morral 
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. Xavier Forcadell i Esteller 
Il·lma. Sra. Ana del Frago Barés 
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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 18 d’abril de 
2018. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 445 al 
662 de l’any 2018.   
 

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

4. Dictamen que proposa de l’ampliació de la despesa, esmena d’error aritmètic i actualització de l’IPC en el 
període comprès entre l’1 de març de 2018 i el 30 de juny de 2018 del vigent contracte del “Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”. 
 

5. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del “Servei de control de la higiene 
d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del 
Centre Territorial d’Osona)”. 5 LOTS Procediment obert. Pluralitat de criteris. 
 

6. Dictamen que proposa aprovar de l’expedient de contractació del “Servei de manteniment i conservació de 
les instal·lacions de protecció contra incendis de les seus de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre 
Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona”. Procediment obert. Pluralitat de criteris. 
 

7. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de la contractació dels “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut 
del Teatre”, reservat a centres especials de treball (CET) i a empreses d’inserció (EI). 3 LOTS. Procediment 
obert. Pluralitat de criteris. 
 

8. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de la contractació del “Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”. Procediment obert. Pluralitat de criteris. 
 

9. Dictamen que proposa aprovar l’informe de valoració econòmica de danys i perjudicis ocasionats per 
incompliment de les obligacions contractuals per part de l’empresa Construcciones Trull, SL. en el marc de la 
incoació de l’expedient de resolució contractual del “Projecte d’arranjament de l’edifici de l’Institut del Teatre 
de Terrassa”  
 

10. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió a l’acord marc del servei de mediació d’assegurances (exp. 
2015.01) del Consorci Català per al Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM). 
 

11. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya. 
 

12. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i el curs de “Composició i acompanyament musical per a dansa 
i arts escèniques a partir de la pràctica conjunta interdisciplinària” de l’Institut del Teatre per al curs 2017-18.  
 

13. Dictamen que proposa aprovar el curs i el seu preu públic de Postgrau de l’Institut del Teatre “Arts 
escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2018-19.  
 

14. 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.  
 

15. Dictamen que proposa aprovar el curs i del seu preu públic del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)“.  
 

16. Dictamen que proposa aprovar el curs i del seu preu públic del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Teatre 
Musical)”. 
 

17. Informe de la Direcció General / Gerència. 
 

18. Precs i preguntes 
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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. 
 
 
 
1. Lectura i aprovació en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària 

celebrada el dia 18 d’abril 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 18 d’abril 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 18 
d’abril 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 445 al 662 de l’any 2018. 
 
A indicació del Vicepresident, el Gerent, Sr. Roig, es remet al llistat lliurat als membres 
de la Junta de Govern, conjuntament amb la convocatòria, relatiu a la relació de tots 
els decrets dictats des de la darrera sessió de la Junta de Govern, que són els 
registrats amb els números 445 al 662 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 de l’ampliació de la despesa, esmena d’error 

aritmètic i actualització de l’IPC en el període comprès entre l’1 de març de 
2018 i el 30 de juny de 2018 del vigent contracte del “Servei de vigilància, 
protecció i control d’accés a la seu de Barcelona 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 l’ampliació de despesa d’un contracte de serveis.  
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Antecedents 
 
- Per decret de la Presidència de data 7 de febrer de 2014, posteriorment ratificat per acord 
de la Junta de Govern en data 12 de març de 2014,  es va adjudicar el contracte per al “Servei 
de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre” a 
l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA,SA, amb efectes 1 de març de 
2014 i per un import biennal de 324.204,77 € (IVA exclòs), més el corresponent IVA al 21% de 
68.083,00 €. 
 
- En data 26 de febrer de 2014 es va signar el contracte de referència amb efectes d’1 de 
març de 2014, amb una durada de dos anys i amb possibilitat de pròrroga expressa, sense 
que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys. 
 
- Per decret de la Gerència de 31 de juliol de 2015 es va aprovar l’actualització segons l’IPC 
restant el seu preu per un import anual de 160.586,76 € (IVA exclòs), més 33.723,22 € en 
concepte d’IVA al 21%, per al període comprès entre l’1 de març de 2015 i el 28 de febrer del 
2016. 
 
- Per acord de la Junta de Govern de 16 de desembre de 2015, es va aprovar la pròrroga 
per dos (2) anys de la contractació,  durant el període comprés entre l’1 de març de 2016 i el 
28 de febrer de 2018.  

 
-  Per decret de la Gerència de 30 de març de 2016 es va aprovar l’actualització segons 
l’IPC, resultant el preu per un import anual de 159.556,08 € (IVA exclòs), més 33.506,81 € en 
concepte d’IVA al 21%, per al període comprès entre l’1 de març de 2016 i el 28 de febrer del 
2017, 
- Per Decret de la Gerència de data 14 de juny de 2017 es va aprovar l’actualització segons 
l’IPC, resultant el preu per un import anual màxim de 163.624,76 € (IVA exclòs), més 34.361,23 
€ en concepte d’IVA al 21%, per al període comprès entre l’1 de març de 2017 al 28 de febrer 
del 2018. 
 
- L’Institut ha iniciat una nova licitació, i amb motiu d’unificar criteris amb el Gabinet de 
Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona s’han dut a terme diferents actuacions 
que han comportat un endarreriment en la data prevista per a l’inici del servei. Per tant, per 
acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de 2017 es va aprovar la pròrroga del 
contracte des de l’1 de març de 2018 fins que es substanciï la nova contractació. 
 
- Al mateix acte administratiu es va aprovar una despesa de  26.592,68 € (IVA exclòs), més el 
corresponent IVA al 21% que representa un import de 5.584,46 €, que correspon a dos  mesos 
amb la previsió que el nou contracte s’iniciés el dia 1 de maig de 2018. 
 
- Per acord de la Junta de Govern de 24 de gener de 2018 es va aprovar una esmena 
d’error del nou expedient de contractació. 
 
- Per acord de la Junta de Govern de 14 de febrer de 2018 es va aprovar l’ampliació de la 
despesa del contracte, per adequar-la a la data aleshores prevista d’inici del nou contracte, 
que era l’1 de juny de 2018 (1 mes), per un import de 13.296,34 € (IVA exclòs), més el 
corresponent IVA al 21% que representa un import de 2.792,23 €. 
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- L’import mensual per als serveis de vigilància periòdics, IVA exclòs, (part fixa) que consta 
en aquest acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre aprovat en data 14 de febrer de 
2018, així com en l’acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2017 que va 
aprovar la pròrroga del contracte, és erroni, i allà on diu 12.545,56 € hauria de dir 12.865,47 €. 
 
- Atès que l’adjudicació de la nova contractació d’aquest servei ha estat aprovada en aquesta 
mateixa sessió de la Junta de Govern i que, tractant-se d’una contractació subjecta a regulació 
harmonitzada, el contracte i la seva entrada en vigor no podrà realitzar-se abans de 15 
dies des de la remissió de la notificació de l’acord d’adjudicació al licitador, per la qual cosa 
no es podrà complir la previsió d’entrada en vigor en data 1 de juny de 2018, i es fa 
necessari ampliar la despesa del contracte per adequar-la a la nova data d’inici del contracte 
d’1 de juliol de 2018. 
 
Proposta 
Es proposa a la Junta: 
 
1. Esmenar el text: allà on diu 12.545,56 € ha de dir 12.865,47€. 
2. Aprovar l’actualització, d’acord amb l’IPC, quedant el preu amb l’actualització per un import 
mensual màxim de 16.653,09 € (IVA inclòs), per al període comprès entre l’1 de març de 2018 
i el 28 de febrer del 2019, segons el següent desglossament: 
 

• Per la part fixa: 
Serveis de vigilància 

periòdics 
Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 12.985,76 € 2.727,01 € 15.712,77 € 

 
• Per la part variable, fins a un import màxim mensual de 777,12 € (IVA exclòs), més 

163,20 € en concepte del 21% d’IVA, que ascendeix a un total de 940,32 €, segons els 
següents preus unitaris: 
 

Serveis puntuals de 
vigilància 

Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna  13,10€/hora  21% 2,75 € 15,85 €/hora 

Hora laborable nocturna  14,49€/hora  21% 3,04 € 17,54 €/hora 

Hora festiva diürna  14,20€/hora  21% 2,98 € 17,18 €/hora 

Hora festiva nocturna  15,60€/hora  21% 3,27 € 18,87 €/hora 

 
3. Aprovar l’ampliació de la despesa per adequar-la a la nova data prevista d’inici de contracte 
que és l’1 de juliol de 2018 per un import de 13.762,89 € (IVA exclòs), més el corresponent 
IVA al 21% que representa un import de 2.890,21 €.  
 
4. Aprovar la despesa per import de 15.712,77 €, IVA inclòs, corresponent a la part fixa 
d’aquesta contractació, i autoritzar la despesa màxima de la part variable per un import de 
940,32 €, IVA inclòs. 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist que per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 7 de febrer de 2014, 
posteriorment ratificat per acord de la Junta de Govern de l’Organisme de data 12 de març de 2014 (núm 
registre 86/14), es va adjudicar el contracte per al “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu 
de Barcelona de l’Institut del Teatre” a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA,SA, 
amb NIF núm. A58473158, amb efectes 1 de març de 2014 i per un import biennal de TRES-CENTS 
VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (324.204,77€) (IVA 
exclòs), més el corresponent IVA al 21% que ascendeix a la quantitat de SEIXANTA-VUIT MIL 
VUITANTA-TRES EUROS (68.083,00€), d’acord amb la seva oferta i pels imports següents: 
 

• Per la part fixa: 

Serveis d’auxiliar periòdics Import biennal IVA 
exclòs % IVA 21 Import biennal IVA 

inclòs 

Part fixa 306.016,00€ 64.263,36 € 370.279,36 €   

 
• Per la part variable, fins a un màxim biennal de 18.188,77 €, més 3.819,64€ en concepte 

del 21 % d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna  13,10€/hora  21% 2,75 € 15,85 €/hora 

Hora laborable nocturna  14,50€/hora  21% 3,05 € 17,55 €/hora 

Hora festiva diürna  14,20€/hora  21% 2,98 € 17,18 €/hora 

Hora festiva nocturna  15,60€/hora  21% 3,28 € 18,88 €/hora 

 
• Amb una bossa de 100 hores biennals per a serveis puntuals. 

 
En data 26 de febrer de 2014 es va signar el contracte de referència amb efectes d’1 de març de 2014, 
amb una durada de dos (2) anys a comptar des de la seva formalització i amb possibilitat de pròrroga 
expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre (4) 
anys, d’acord amb la clàusula 1.6 dels plecs de clàusules administratives particulars.  
 
Vist que per decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 31 de juliol de 2015 es va aprovar 
l’actualització segons l’Índex de Preus al Consum (IPC) de l’esmentat contracte, restant el seu preu per un 
import anual de 160.586,76€ (IVA exclòs), més 33.723,22€ en concepte d’IVA al 21%, per al període 
comprès entre l’1 de març de 2015 i el 28 de febrer del 2016, tenint en compte el següent 
desglossament: 
 

• Per la part fixa: 

Serveis de vigilància periòdics Import mensual 
IVA exclòs 

% IVA 21 Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 12.631,45 € 2.652,60 € 15.284,06 €   
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• Per la part variable, fins a un import màxim anual de 9.009,36 € (IVA exclòs), més 1.891,97 € en 
concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 
 

Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu IVA 

Import IVA Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna  12,98€/hora  21% 2,73 € 15,70 €/hora 

Hora laborable nocturna  14,36€/hora  21% 3,02 € 17,38 €/hora 

Hora festiva diürna  14,07€/hora  21% 2,95 € 17,02 €/hora 

Hora festiva nocturna  15,45€/hora  21% 3,25 € 18,70 €/hora 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en data 16 de desembre de 
2015, es va aprovar la pròrroga per dos (2) anys de la contractació del “Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”, durant el període comprés entre l’1 de març 
de 2016 i el 28 de febrer de 2018, adjudicat a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA,SA. 

 
Vist que per decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 30 de març de 2016 (Núm. registre 
285/2016) es va aprovar l’actualització segons l’Índex de Preus al Consum (IPC) de l’esmentat contracte, 
resultant el preu del contracte amb l’actualització per un import anual de 159.556,08€ (IVA exclòs), més 
33.506,81€ en concepte d’IVA al 21%, per al període comprès entre l’1 de març de 2016 i el 28 de 
febrer del 2017, tenint en compte el següent desglossament: 
 

• Per la part fixa: 
 

Serveis de vigilància periòdics 
Import 

mensual IVA 
exclòs 

% IVA 21 
Import mensual 

IVA inclòs 

Part fixa 12.545,56 € 2.634,57 € 15.180,13 €   

 
• Per la part variable, fins a un import màxim anual de 9.009,36 € (IVA exclòs), més 1.891,97 € en 

concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 
 

Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import IVA Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna  12,89€/hora  21% 2,71 € 15,60 €/hora 

Hora laborable nocturna  14,26€/hora  21% 3,00 € 17,26 €/hora 

Hora festiva diürna  13,97€/hora  21% 2,93 € 16,90 €/hora 

Hora festiva nocturna  15,34€/hora  21% 3,22 € 18,56 €/hora 

 
Vist que per Decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 14 de juny de 2017 es va aprovar 
l’actualització segons l’Índex de Preus al Consum (IPC) de l’esmentat contracte, resultant el preu del 
contracte amb l’actualització per un import anual màxim de 163.624,76€ (IVA exclòs), més 34.361,23€ en 
concepte d’IVA al 21%, pel període comprès entre l’1 de març de 2017 al 28 de febrer del 2018, tenint 
en compte el següent desglossament: 
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• Per la part fixa: 

Serveis de vigilància periòdics Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 
12.865,47 € 2.701,75 € 15.567,22 € 

 
• Per la part variable, fins a un import màxim anual de 9.239,10 € (IVA exclòs), més 1.940,21 € en 

concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 
Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 

IVA exclòs 
Tipus 
impositiu 
IVA 

Import IVA Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna 13,22 €/h 21% 2,78 € 16,00 €/h 

Hora laborable nocturna 14,62 €/h 21% 3,08 € 17,70 €/h 

Hora festiva diürna 14,33 €/h 21% 3,00 € 17,33 €/h 

Hora festiva nocturna 15,73 €/h 21% 3,30 € 19,03 €/h 

 
Vist que l’Institut del Teatre ha iniciat una nova licitació per al “Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre” i que amb motiu d’unificar criteris amb el Gabinet de 
Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona s’han dut a terme diferents actuacions que han 
comportat un endarreriment en la data prevista per a l’inici del servei referenciat i, per tant, per acord de la 
Junta de Govern de data 20 de desembre de 2017 es va aprovar la pròrroga del contracte per al “Servei 
de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre” a favor de l’empresa 
SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA,SA, des de l’1 de març de 2018 fins que es substanciï 
la nova contractació.  
 
Vist que al mateix acte administratiu es va aprovar una despesa de  VINT-I-SIS MIL CINC-CENTS 
NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (26.592,68€) (IVA exclòs), més el 
corresponent IVA al 21% que representa un import de CINC MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE 
EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (5.584,46€) que correspon a dos (2) mesos amb la previsió 
que el nou contracte s’iniciés el dia 1 de maig de 2018 tenint en compte el següent desglossament: 
 

• Per la part fixa: 
Serveis de vigilància 

periòdics 
Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Import total 
IVA inclòs 

Part fixa 12.545,56 € 2.634,57€ 15.180,13 €   30.360,26 € 

 
• Per la part variable, fins a un import màxim de 1.501,56 € (IVA exclòs), més 315,33 € en 

concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna  12,89€/hora  21% 2,71 € 15,60 €/hora 

Hora laborable nocturna  14,26€/hora  21% 3,00 € 17,26 €/hora 

Hora festiva diürna  13,97€/hora  21% 2,93 € 16,90 €/hora 

Hora festiva nocturna  15,34€/hora  21% 3,22 € 18,56 €/hora 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de data 24 de gener de 2018 es va aprovar una esmena d’error 
del nou expedient de contractació per al “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de 
Barcelona de l’Institut del Teatre”, fet que va comportar un endarreriment en la data prevista d’inici de 
contracte. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 14 de febrer de 2018 es va aprovar l’ampliació de la 
despesa del contracte vigent “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de 
l’Institut del Teatre”, prorrogat a favor de l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA,SA, 
per adequar-la a la data aleshores prevista d’inici del nou contracte, que era l’1 de juny de 2018 (1 mes), 
per un import de TRETZE MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
(13.296,34€) (IVA exclòs), més el corresponent IVA al 21% que representa un import de DOS MIL SET-
CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (2.792,23€), tenint en compte el següent 
desglossament: 
 

• Per la part fixa: 
Serveis de vigilància 

periòdics 
Import mensual 

IVA exclòs 
% IVA 21 Import mensual 

IVA inclòs 
Import total IVA 

inclòs 

Part fixa 12.545,56 € 2.634,57€ 15.180,13 €   15.180,13 €   

 
• Per la part variable, fins a un import màxim de 750,78 € (IVA exclòs), més 157,66 € en concepte 

del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna  12,89€/hora  21% 2,71 € 15,60 €/hora 

Hora laborable nocturna  14,26€/hora  21% 3,00 € 17,26 €/hora 

Hora festiva diürna  13,97€/hora  21% 2,93 € 16,90 €/hora 

Hora festiva nocturna  15,34€/hora  21% 3,22 € 18,56 €/hora 

 
Vist que l’import mensual per als serveis de vigilància periòdics, IVA exclòs, (part fixa) que consta en 
aquest acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre aprovat en data 14 de febrer de 2018, així com 
en l’acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2017 que va aprovar la pròrroga del 
contracte, és erroni, i allà on diu 12.545,56€ hauria de dir 12.865,47€, d’acord amb l’actualització 
aprovada per Decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de 14 de juny de 2017, abans citat, es fa 
necessari esmenar aquest import. 
 
Vist que el contracte corresponent va entrar en vigor l’1 de març de 2014 i en la clàusula 1.23) plecs de 
clàusules administratives particulars es preveia que “quan hagi transcorregut un any des de la 
formalització del contracte i s’hagi executat, com a mínim el 20% del seu import, el preu es revisarà 
anualment de conformitat amb l’índex General de Preus al Consum elaborat per l’Institut Nacional 
d’Estadística. En aquest cas, la revisió no podrà superar el 85 % de variació experimentada per l’índex 
adoptat”, i que la darrera actualització es va aprovar per Decret de la Gerència de l’Institut de Teatre de 
data 14 de juny de 2017 per al període comprès entre l’1 de març de 2017 i el 28 de febrer de 2018, pels 
imports abans citats. 
 
Atès que ha passat el termini dels efectes de la darrera actualització i que segons ha publicat l’Institut 
Nacional d’Estadística, el període d’aplicació de l’IPC de febrer de 2017 a febrer de 2018 ha estat de 
l’1,1%. 
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Atès que en aquest cas, la revisió no pot superar el 85% de variació experimentada per l’índex adoptat, i 
aquest es concreta en un 0,94% d’increment, quedant el preu del contracte amb l’actualització per un 
import mensual de 16.653,09€ (IVA inclòs), tenint en compte el següent desglossament: 
 

• Per la part fixa: 

Serveis de vigilància periòdics Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 
12.985,76 € 2.727,01 € 15.712,77 € 

 
• Per la part variable, fins a un import màxim mensual de 777,12€ (IVA exclòs), més 163,20€ en 

concepte del 21% d’IVA, que ascendeix a un total de 940,32€, segons els següents preus 
unitaris: 

Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import IVA Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna  13,10€/hora  21% 2,75 € 15,85 €/hora 

Hora laborable nocturna  14,49€/hora  21% 3,04 € 17,54 €/hora 

Hora festiva diürna  14,20€/hora  21% 2,98 € 17,18 €/hora 

Hora festiva nocturna  15,60€/hora  21% 3,27 € 18,87 €/hora 

 
Atès que existeix consignació pressupostària adequada a l’aplicació pressupostària 227.01 / 99020 del 
vigent pressupost. 
 
Atès que l’adjudicació de la nova contractació d’aquest servei ha estat aprovada en aquesta mateixa 
sessió de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i que, tractant-se d’una contractació subjecta a 
regulació harmonitzada, el contracte i la seva entrada en vigor no podrà realitzar-se abans de 15 dies des 
de la remissió de la notificació de l’acord d’adjudicació al licitador, per la qual cosa no es podrà complir la 
previsió d’entrada en vigor en data 1 de juny de 2018, es fa necessari ampliar la despesa del contracte 
vigent, prorrogat a favor de l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERÁNEA, SA, per adequar-la 
a la nova data d’inici del contracte de 1 de juliol de 2018. 
 
D’acord amb l’article 12.a.2) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre, correspon a la Junta de Govern 
de l’Institut del Teatre aprovar i adjudicar els expedients de contractació, els imports dels quals no 
ultrapassin la xifra de 6.000.000 EUR i siguin superiors a 60.101 EUR en els contractes de serveis, entre 
d’altres. 
 
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 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  
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ACORDS 
 
Primer.- ESMENAR l’error comés a l’import mensual pels serveis de vigilància periòdics, IVA exclòs, (part 
fixa) que consta en l’acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en data 14 de febrer de 
2018 que aprova l’ampliació de despesa fins a data 1 de juny de 2018, així com en l’acord de la Junta de 
Govern de data 20 de desembre de 2017 que va aprovar la pròrroga del contracte fins a la nova 
contractació, i allà on diu 12.545,56€ ha de dir 12.865,47€, d’acord amb l’actualització segons l’Índex de 
Preus al Consum (IPC) aprovada per Decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de 14 de juny de 2017. 
 
Segon.- APROVAR l’actualització, d’acord amb l’IPC publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, del preu 
del contracte de “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del 
Teatre” subscrit amb l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA,SA, amb CIF núm. A-
58473158, augmentant la despesa en un 0,94%, quedant el preu del contracte amb l’actualització per un 
import mensual màxim de 16.653,09€ (IVA inclòs), pel període comprès entre l’1 de març de 2018 i el 
28 de febrer del 2019, tenint en compte el següent desglossament: 
 

• Per la part fixa: 

Serveis de vigilància periòdics Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 
12.985,76 € 2.727,01 € 15.712,77 € 

 
• Per la part variable, fins a un import màxim mensual de 777,12€ (IVA exclòs), més 163,20€ en 

concepte del 21% d’IVA, que ascendeix a un total de 940,32€, segons els següents preus 
unitaris: 
 

Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import IVA Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna  13,10€/hora  21% 2,75 € 15,85 €/hora 

Hora laborable nocturna  14,49€/hora  21% 3,04 € 17,54 €/hora 

Hora festiva diürna  14,20€/hora  21% 2,98 € 17,18 €/hora 

Hora festiva nocturna  15,60€/hora  21% 3,27 € 18,87 €/hora 

 
Tercer.-  APROVAR l’ampliació de la despesa per a la contractació del “Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre” per adequar-la a la nova data prevista d’inici 
de contracte que és l’1 de juliol de 2018 (1 mes), adjudicat a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA, amb NIF A-58473158, per un import de TRETZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-
DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (13.762,89€) (IVA exclòs), més el corresponent IVA al 
21% que representa un import de DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS 
(2.890,21€), tenint en compte el següent desglossament: 
 

• Per la part fixa: 

Serveis de vigilància periòdics 
Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 
12.985,76 € 2.727,01 € 15.712,77 € 

 
• Per la part variable, fins a un import màxim mensual de 777,12€ (IVA exclòs), més 163,20€ en 

concepte del 21% d’IVA, que ascendeix a un total de 940,32€, segons els següents preus 
unitaris: 
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Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import IVA Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna  13,10€/hora  21% 2,75 € 15,85 €/hora 

Hora laborable nocturna  14,49€/hora  21% 3,04 € 17,54 €/hora 

Hora festiva diürna  14,20€/hora  21% 2,98 € 17,18 €/hora 

Hora festiva nocturna  15,60€/hora  21% 3,27 € 18,87 €/hora 

 
Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de QUINZE MIL SET-CENTS DOTZE EUROS 
AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (15.712,77€), IVA inclòs, corresponent a la part fixa d’aquesta 
contractació, i AUTORITZAR la despesa màxima de la part variable per un import de NOU-CENTS 
QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (940,32€), IVA inclòs, ambdues amb càrrec a 
l’aplicació 227.01/9920 del pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2018. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA,SA.” 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del “Servei de 
control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre (seus de 
Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre Territorial d’Osona)”. 5 
LOTS Procediment obert. Pluralitat de criteris. 
 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposin els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació de la licitació d’un contracte de 
serveis. 
 
Per acord de la Junta de Govern de 15 de març de 2017 es va aprovar el Pla Director de 
manteniment dels edificis de l’Institut del Teatre 2017-2022, el qual inclou el “Servei de 
control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre (seus de 
Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre Territorial d’Osona)” que es 
divideix en 5 lots: 
 
• LOT 1: Servei de control de plagues 
• LOT 2: Servei de neteja i desinfecció ventilacions 
• LOT 3: Servei de manteniment i desinfecció de legionel·la 
• LOT 4: Servei bianual de neteja de pous de clavegueram  
• LOT 5: Servei de recollida de contenidors i gestió de residus 
 
Es considera doncs procedent la contractació que es proposa mitjançant tramitació ordinària, 
no subjecta a regulació harmonitzada, procediment obert i adjudicació per l’aplicació de 
pluralitat de criteris (automàtics), 
 
Es proposa, en conseqüència, aprovar l’expedient de contractació, del “Servei de control de la 
higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del 
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Centre Territorial del Vallès i del Centre Territorial d’Osona).” (5 LOTS) per un pressupost 
biennal màxim de licitació de 82.159,00 € IVA inclòs, Teatre d’acord amb el següent 
desglossament per exercicis: 
 

Exercici Import 
2018   8.591,00€ 
2019   37.147,00€ 
2020 36.421,00€ 

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre desplega la seva activitat en tres edificis:  a la seu central ubicada a la ciutat de 
Barcelona, al Centre Territorial del Vallès ubicat a Terrassa i al Centre Territorial d’Osona ubicat a Vic.  
 
D’acord amb la normativa vigent, les instal·lacions i equipaments dels edificis han de mantenir-se en un 
estat òptim per evitar l’aparició de concentracions ambientals de contaminants que puguin generar 
malestar i/o malalties professionals relacionades amb el lloc de treball. 
 
Atesa la diversitat de les instal·lacions, els controls higiènics, i la formació tècnica que són necessaris per 
realitzar el servei esmentat, es justifica plenament la necessitat de recórrer a la contractació externa 
mitjançant els procediments establerts a la normativa reguladora de contractació de les administracions 
públiques. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 15 de març de 2017 (núm. registre 
17/2017) es va aprovar el Pla Director de manteniment dels edificis de l’Institut del Teatre 2017-2022, el 
qual inclou el “Servei de control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre (seus de 
Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre Territorial d’Osona)” que es divideix en 5 lots: 
 
• LOT 1: Servei de control de plagues 
• LOT 2: Servei de neteja i desinfecció ventilacions 
• LOT 3: Servei de manteniment i desinfecció de legionel·la 
• LOT 4: Servei bianual de neteja de pous de clavegueram  
• LOT 5: Servei de recollida de contenidors i gestió de residus 
 
Atès que s’han redactat els corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques, que hauran de regir en la contractació. 
 
Atès que és procedent la contractació que es proposa mitjançant tramitació ordinària, no subjecta a 
regulació harmonitzada, procediment obert i adjudicació per l’aplicació de pluralitat de criteris 
(automàtics), d’acord amb el que disposen els articles en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 
156 a 158 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant, LCSP). 
 
Vist que s’ha d’autoritzar la despesa d’aquesta contractació (per a tots els 5 lots), per import màxim 
biennal de VUITANTA-DOS MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS (82.159,00€) IVA inclòs, que es farà 
efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 227.00 / 99020 del pressupost de l’Institut del Teatre 
d’acord amb el següent desglossament: 
 

Exercici Import 
2018   8.591,00€ 
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2019   37.147,00€ 
2020 36.421,00€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos de l’any 2019 i 2020. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació, del “Servei de control de la higiene d’instal·lacions dels 
edificis de l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre Territorial 
d’Osona).” (5 LOTS) per un pressupost biennal màxim de licitació de VUITANTA-DOS MIL CENT 
CINQUANTA-NOU EUROS (82.159,00€) IVA inclòs. 
 
Segon.- APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que 
han de regir la licitació, adjudicació i execució del contracte. 
 
Tercer.- PROCEDIR a licitar el referit contracte sota procediment obert simplificat (d’acord amb el que 
estableix l’art. 156 de LCSP), i adjudicació mitjançant l’aplicació de pluralitat de criteris. 
 
Quart.-  AUTORITZAR la despesa màxima biennal per import VUITANTA-DOS MIL CENT CINQUANTA-
NOU EUROS (82.159,00€)  IVA inclòs, que es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 227.09 / 
99230 del pressupost de l’Institut del Teatre d’acord amb el següent desglossament: 
 

Exercici Import 
2018   8.591,00€ 
2019   37.147,00€ 
2020 36.421,00€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos de l’any 2019 i 2020. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords al servei de Contractació de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, als efectes de la seva intervenció en els actes de licitació i assistència a la Mesa 
de contractació.” 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE PER AL 
“SERVEI DE CONTROL DE LA HIGIENE D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DELS EDIFICIS DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE (SEU DE BARCELONA,  DEL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS I DEL 
CENTRE TERRITORIAL D’OSONA)”. 5 LOTS. PROCEDIMENT OBERT. PLURALITAT DE CRITERIS. 
 
 ÍNDEX   
  Pàg. 
   
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I 

D’ADJUDICACIÓ....................................................................................  
   
1.1) Definició de l'objecte del contracte....................................................................  
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte....................................................................  
1.3) Pressupost base de licitació..............................................................................  
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1.4) Existència de crèdit............................................................................................  
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues.....................................................  
1.6) Valor estimat......................................................................................................  
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació.....................................  
1.8) Perfil de contractant...........................................................................................  
1.9) Presentació de proposicions..............................................................................  

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

1.11) Criteris d'adjudicació .........................................................................................  
1.12) Criteris de desempat..........................................................................................  
1.13) Termini per a l’adjudicació.................................................................................  
1.14) Variants..............................................................................................................  
1.15) Ofertes anormalment baixes..............................................................................  
1.16) Garantia provisional...........................................................................................  
1.17) Garantia definitiva..............................................................................................  
1.18) Presentació de documentació...........................................................................  
1.19) Formalització del contracte................................................................................  
   
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ..............................................  
   
2.1) Drets i obligacions de les parts..........................................................................  
2.2) Condicions especials d’execució.......................................................................  
2.3) Modificació del contracte...................................................................................  
2.4) Règim de pagament..........................................................................................  
2.5) Revisió de preus................................................................................................  
2.6) Penalitats...........................................................................................................  
2.7) Causes de resolució..........................................................................................  
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte........................................  
2.9) Termini de garantia del contracte......................................................................  
2.10) Cessió................................................................................................................  
2.11) Subcontractació.................................................................................................  
2.12) Confidencialitat de la informació........................................................................  
2.13) Règim jurídic de la contractació.........................................................................  
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics............................................................  
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del 

contractista........................................................................  
2.16) Assegurances....................................................................................................  
2.17) Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte...........................  
2.18) Responsable del contracte................................................................................  
2.19) Protecció de dades de caràcter personal..........................................................  
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 
És objecte del present Plec la contractació de serveis promoguda per l’Institut del Teatre, consistent en els 
“Servei de control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del 
Centre Territorial del Vallès i del Centre Territorial d’Osona).” 
 
D’acord amb l’article 46 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014 sobre contractació pública, s’ha dividit la contractació en 5 lots, tenint en compte que cadascun 
dels lots és susceptible d’aprofitament separat.  
 
Els lots en què es divideix la contractació són els següents: 
 
• LOT 1: Servei de control de plagues 
• LOT 2: Servei de neteja i desinfecció ventilacions 
• LOT 3: Servei de manteniment i desinfecció de legionel·la 
• LOT 4: Servei bianual de neteja de pous de clavegueram  
• LOT 5: Servei de recollida contenidors i gestió de residus 
 
El codi CPV que corresponen és 90920000-2 (serveis d’higiene d’instal·lacions). 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del 
procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.  
 
1.3) Pressupost base de licitació  
 

a) Pressupost base de licitació 
 

El pressupost màxim de licitació de la contractació per als 5 LOTS, es fixa en la quantitat biennal de 
VUITANTA-DOS MIL CENT CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (82.159,00€) IVA inclòs, d’acord amb el 
següent desglossament: 
 
- LOT 1: la quantitat de DEU MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS (10.890,00€), IVA inclòs 
- LOT 2: la quantitat de QUARANTA-SIS MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS   (46.585,00€), 

IVA inclòs 
- LOT 3: la quantitat de DISSET MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS (17.545,00€), IVA 

inclòs (Aquest import es desglossa per les actuacions descrites a la clàusula 2.3.2 del Plec de 
Prescripcions Tècniques de la present contractació). 

- LOT 4: la quantitat de DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS (2.662,00€), IVA inclòs  
- LOT 5: la quantitat de QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS  (4.477,00€), IVA 

inclòs  
 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l’IVA a 
aplicar mitjançant partida independent.  
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap 
prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP.  
 

b) Costos 
D’acord amb l’article 100.2 de la LCSP per calcular el pressupost base de licitació de cada LOT  s’han 
tingut en compte el següents costos: 
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LOT 1 
COSTOS DIRECTES 
Cost/hora treballador (retribució bruta, més càrregues socials), costos de cobertura d’absentisme, 
uniformitat, servei de vigilància de la salut i assegurança per accidents de treball. 

 
73,00% 

COSTOS INDIRECTES 
Lloguer i/o amortització́ de maquinària, material i articles de neteja, costos administratius i 
financers i marge de benefici empresarial. 

 
23,00% 

 
El cost salarial suposa un 73,00 % respecte el pressupost base de licitació i s’ha fixat tenint en compte el 
Conveni col·lectiu de treball del sector de  desinfecció, desinsectació i desratizació  
Per determinar el cost salarial desagregat per gènere i categoria professional, s’han tingut en compte les 
dades facilitades per l’empresa que actualment presta el servei d’acord amb el següent detall: 
 
Categoria professional Percentatge de personal masculí ́Percentatge de personal femení 

Qualsevol de la empresa       Indiferent Indiferent 

 
LOT 2 
COSTOS DIRECTES 
Cost/hora treballador (retribució bruta, més càrregues socials), costos de cobertura d’absentisme, 
uniformitat, servei de vigilància de la salut i assegurança per accidents de treball. 

 
55,71% 

COSTOS INDIRECTES 
Lloguer i/o amortització de maquinària, material i articles de neteja, costos administratius i 
financers i marge de benefici empresarial. 

 
44,29% 

 
El cost salarial suposa un 55,71 % respecte el pressupost base de licitació i s’ha fixat tenint en compte el 
Conveni col·lectiu de treball del sector de  desinfecció, desinsectació i desratizació  
Per determinar el cost salarial desagregat per gènere i categoria professional, s’han tingut en compte les 
dades facilitades per l’empresa que actualment presta el servei d’acord amb el següent detall: 
 

Categoria professional Percentatge de personal masculí Percentatge de personal 
femení ́

Qualsevol de la empresa        Indiferent Indiferent 

     
LOT 3 
COSTOS DIRECTES 
Cost/hora treballador (retribució bruta, més càrregues socials), costos de cobertura d’absentisme, 
uniformitat, servei de vigilància de la salut i assegurança per accidents de treball. 

 
43,10% 

COSTOS INDIRECTES 
Lloguer i/o amortització de maquinària, material i articles de neteja, costos administratius i 
financers i marge de benefici empresarial. 

 
56,90% 

 
El cost salarial suposa un 43,10 % respecte el pressupost base de licitació i s’ha fixat tenint en compte el 
Conveni col·lectiu de treball del sector de  desinfecció, desinsectació i desratizació  
Per determinar el cost salarial desagregat per gènere i categoria professional, s’han tingut en compte les 
dades facilitades per l’empresa que actualment presta el servei d’acord amb el següent detall: 

 
 
 
 

 

Categoria professional Percentatge de personal masculí ́Percentatge de personal femení ́

Qualsevol de la empresa       Indiferent Indiferent 
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LOT 4 
COSTOS DIRECTES 
Cost/hora treballador (retribució bruta, més càrregues socials), costos de cobertura d’absentisme, 
uniformitat, servei de vigilància de la salut i assegurança per accidents de treball. 

 
58,33% 

COSTOS INDIRECTES 
Lloguer i/o amortització́ de maquinària, material i articles de neteja, costos administratius i 
financers i marge de benefici empresarial. 

 
41,67% 

 
El cost salarial suposa un 58,33 % respecte el pressupost base de licitació i s’ha fixat tenint en compte el 
Conveni col·lectiu de treball del sector de  sanejament públic. 
Per determinar el cost salarial desagregat per gènere i categoria professional, s’han tingut en compte les 
dades facilitades per l’empresa que actualment presta el servei d’acord amb el següent detall: 
 

Categoria professional Percentatge de personal masculí ́ Percentatge de personal femení ́

Qualsevol de la empresa        Indiferent Indiferent 
  
LOT 5 
COSTOS DIRECTES 
Cost/hora treballador (retribució bruta, més càrregues socials), costos de cobertura d’absentisme, 
uniformitat, servei de vigilància de la salut i assegurança per accidents de treball. 

 
41,67% 

COSTOS INDIRECTES 
Lloguer i/o amortització de maquinària, material i articles de neteja, costos administratius i 
financers i marge de benefici empresarial. 

 
58,33% 

El cost salarial suposa un 41,67 % respecte el pressupost base de licitació i s’ha fixat tenint en compte el 
Conveni col·lectiu de treball del sector de  residus. 
Per determinar el cost salarial desagregat per gènere i categoria professional, s’han tingut en compte les 
dades facilitades per l’empresa que actualment presta el servei d’acord amb el següent detall: 

 
1.4) Existència de crèdit 
 
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de VUITANTA-DOS MIL CENT CINQUANTA-NOU 
CÈNTIMS (82.159,00€) IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 227.00 / 
99020 del pressupost de l’Institut del Teatre d’acord amb el següent desglossament: 

 

Exercici Import 

2018   8.591,00€ 

2019   37.147,00€ 

2020 36.421,00€ 
 

Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en 
els corresponents pressupostos.  
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
 

Quant a la durada: 
 
 El contracte de cada LOT, un cop formalitzat, tindrà una durada de DOS (2) ANYS a comptar des 
de l’inici de la prestació objecte del contracte, previst per a l’1 d’octubre de 2018. 

Categoria professional Percentatge de personal masculí Percentatge de personal femení 

Qualsevol de la empresa        Indiferent Indiferent 
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La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 35.1.g) 
LCSP. 
 

Quant a la pròrroga: 
 

El contracte de cada LOT serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva 
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre (4) anys 
 
La pròrroga serà obligatòria per al contractista de cada lot quan aquesta se li hagi comunicat amb 
una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.  

 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, és de 
CENT QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS (148.585,00€) IVA exclòs.  
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
 
- LOT 1: DINOU MIL VUIT-CENTS EUROS (19.800,00€), IVA exclòs, desglossat en: 

 
o Contracte: 9.000,00€ 
o Pròrrogues: 9.000,00€ 
o Modificació 20%: 1.800,00 € 

 
- LOT 2: VUITANTA-CINC MIL VUITANTA-CINC EUROS (85.085,00 €) IVA exclòs, desglossat en: 

 
o Contracte. 38.500,00 € 
o Pròrrogues: 38.500,00 € 
o Modificació 20%: 8.085,00 € 

 
- LOT 3: TRENTA-UN MIL NOU-CENTS EUROS (31.900,00 €) IVA exclòs, desglossat en: 

 
o Contracte. 14.500,00 € 
o Pròrrogues: 14.500,00 € 
o Modificació 20%: 2.900,00 € 

 
- LOT 4: QUATRE MIL QUATRE-CENTS EUROS (4.400,00 €) IVA exclòs, desglossat en: 

 
o Contracte. 2.200,00 € 
o Pròrrogues: 2.200,00 € 

 
- LOT 5: SETMIL QUATRE-CENTS EUROS (7.400,00 €) IVA exclòs, desglossat en: 

 
o Contracte.   3.700,00 € 
o Pròrrogues: 3.700,00 € 

 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada es durà 
a terme mitjançant Procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que 
estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.  
 
1.8) Perfil de contractant 
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Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com la 
composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través de 
l’adreça següent: https://www.seuelectronica.diba.cat 
 
1.9) Presentació de proposicions 
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina 
Sobre Digital del perfil de Contractant de l’Institut del Teatre, integrada en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya com a òrgan vinculat a la Diputació de Barcelona, accessible a l’adreça 
web següent: 
 
https://www.seuelectronica.diba.cat  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, 
signada electrònicament, en dos sobres, en els termes següents: 
 

SOBRE A  
 
 Contindrà la documentació administrativa següent: 
  

a) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el 
sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació (DEUC). 
 
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al Perfil de 
Contractant. 
 

b) Les altres declaracions responsables de compliment de les condicions establertes per 
contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que 
consta com annex al PCAP.  
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització 
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de perfecció del contracte, 
d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.  

 
SOBRE B  
 
Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables de 
forma automàtica.  
 
La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent: 
 
PER AL LOT 1 

INSERIR EN EL SOBRE B 
 
1) OFERTA ECONÒMICA 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
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adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a “Servei de 
control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut  del Teatre (seu de 
Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre Territorial d’Osona).” (LOT 1), es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de:  

 
OFERTA DEL LICITADOR 

Servei Preu biennal de 
licitació  
IVA EXCLÒS 

Preu ofert 
(IVA 
EXCLÒS) 

Tipus %  
IVA 

Import IVA Total preu ofert 
(IVA INCLÒS) 

Servei de control 
de plagues 

9.000,00€     

 
2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA DEL TRACTAMENT ESPECÍFIC DE DESINFECCIÓ DEL 

VESTUARI DESCRITA AL PUNT 2.1.4.2  DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE 
REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 1).  
 

• Freqüència del tractament de desinfecció dels vestuaris  
 

Freqüència Marcar amb una creu 
l’opció triada 

2 tractaments anuals de 
desinfecció dels vestuaris 
(obligatori) 

 

3 tractaments anuals de 
desinfecció dels vestuaris 

 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues, s’atorgaran 
0 punts. 

 
3) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA MÍNIMA DEL TRACTAMENT CONTRA COLOMS DESCRITA AL 

PUNT 2.1.4.2  DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA 
CONTRACTACIÓ (LOT 1).  
 

• Freqüència del tractament contra coloms   
 

Freqüència Marcar amb una creu 
l’opció triada 

 
Semestral (obligatori) 

 

Quadrimestral  
 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues, s’atorgaran 
0 punts. 

 
(Data i signatura)." 
 
PER AL LOT 2 

INSERIR EN EL SOBRE B 
 
1) OFERTA ECONÒMICA 
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"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a “Servei de 
control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut  del Teatre (seu de 
Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre Territorial d’Osona).” (LOT2), es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de:  

 
OFERTA DEL LICITADOR 

Servei Preu biennal de 
licitació  
IVA EXCLÒS 

Preu ofert 
(IVA 
EXCLÒS) 

Tipus %  
IVA 

Import IVA Total preu ofert 
(IVA INCLÒS) 

Servei de neteja i 
desinfecció 
ventilacions 

38.500,00€     

 
2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA DEL CONTROL DE QUALITAT DE L’AIRE DESCRITA AL 

PUNT 2.2.3.3. DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA 
CONTRACTACIÓ (LOT 2).  

 
• Freqüència del control de qualitat de l’aire 

 
Freqüència Marcar amb una creu 

l’opció triada 
La que marca la normativa vigent 
(obligatori) 

 

1 tractament més de la que 
marca la normativa vigent 

 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues, s’atorgaran 
0 punts. 

 
PER AL LOT 3 

INSERIR EN EL SOBRE B 
 

1) OFERTA ECONÒMICA 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a “Servei de 
control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut  del Teatre (seu de 
Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre Territorial d’Osona).” (LOT 3), es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de:  
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OFERTA DEL LICITADOR 

Servei Preu biennal de 
licitació  
IVA EXCLÒS 

Preu ofert 
(IVA 
EXCLÒS) 

Tipus %  
IVA 

Import IVA Total preu ofert 
(IVA INCLÒS) 

Servei de 
manteniment i 
desinfecció de 
legionel·la** 

14.500,00€     

 
**El licitador haurà de proposar la seva oferta desglossada en els següents conceptes:  

o Neteja, desinfecció, analítiques i informes posteriors per Barcelona, Vic i Terrassa 
o Neteja, desinfecció, analítiques i informes posteriors per Barcelona, Vic i Terrassa, en 

cas de resultats no favorables en les neteges inicials. 
o Manteniment i subministrament de material fungible per a la instal·lació de dosificació de 

diòxid de clor. 
  

2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ I NETEJA DELS 
DIPÒSITS D’AIGUA DESCALCIFICADA DESCRITA AL PUNT 2.3.4.2 DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 3) .  

 
• Freqüència per a la realització d’inspecció i neteja dels dipòsits d’iagua descalcificada 

 
Freqüència Marcar amb una creu 

l’opció triada 
Una inspecció i neteja anual 
(obligatòria) 

 

Dues inspeccions i neteges 
anuals 

 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues, s’atorgaran 
0 punts. 

 
PER AL LOT 4 

INSERIR EN EL SOBRE B 
 

1) OFERTA ECONÒMICA 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a “Servei de 
control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut  del Teatre (seu de 
Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre Territorial d’Osona).” (LOT 4), es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de:  

 
OFERTA DEL LICITADOR 

Servei Preu biennal de 
licitació  
IVA EXCLÒS 

Preu ofert 
(IVA 
EXCLÒS) 

Tipus %  
IVA 

Import IVA Total preu ofert 
(IVA INCLÒS) 
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Servei de neteja 
de pous de 
clavegueram 
bianual 

2.200,00€     

 
2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA NETEJA DE POUS 

DESCRITA AL PUNT 2.4.3. DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN 
AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 4) .  

 
• Freqüència per a la realització de la neteja de pous  

 
Freqüència Marcar amb una creu 

l’opció triada 
Semestral (obligatòria)  
Quadrimestral  

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues, s’atorgaran 
0 punts. 
 

PER AL LOT 5 

INSERIR EN EL SOBRE B 
 

1) OFERTA ECONÒMICA 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a “Servei de 
control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut  del Teatre (seu de 
Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre Territorial d’Osona).” (LOT 5), es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de:  

 
OFERTA DEL LICITADOR 

Servei Preu biennal de 
licitació  
IVA EXCLÒS 

Preu ofert 
(IVA 
EXCLÒS) 

Tipus %  
IVA 

Import IVA Total preu ofert 
(IVA INCLÒS) 

Servei de 
recollida 
contenidors i 
gestió de residus  

3.700,00€     

 
• La documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica. 

 
2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA PER AL SUBMINISTRAMENT, RECOLLIDA I REPOSICIÓ 

DELS CONTENIDORS DE 5 METRES CÚBICS  DESCRITA AL PUNT 2.5.2. DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 5) .  

 
• Freqüència per al subministrament, recollida i reposició de contenidors de residus de 5 metres 

cúbics 
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Freqüència Marcar amb una creu 
l’opció triada 

6 cops l’any (obligatòria)  
8 cops l’any   

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues, s’atorgaran 
0 punts. 

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

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

 
Per al LOT 1:  
 
a) Solvència econòmica i financera 
 

• Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 3 anys en 
l’àmbit al que es refereix aquest contracte, per import igual o superior al pressupost de 
licitació del contracte que s’estableix en la clàusula 1.3 del present plec. 

 
Import mínim: 4.500,00 €. 
 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit, en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
b) Solvència professional o tècnica 
 

• Mitjans: Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa  que 
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres darrers anys, 
en la que indiqui l’import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa. 

 
Valors o requisits mínims: L’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o 
superior a 4.500,00€.  
 
Acreditació documental: 

 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora. 

 
• Mitjans: Empresa inscrita en un Registre Oficial d’Establiments i Serveis de Plaguicides 

d’empreses de serveis de control de plagues. 
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Acreditació documental: 
 

- Documentació acreditativa conforme l’empresa està inscrita en un Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis de Plaguicides d’empreses de serveis de control de plagues. 

 
• Mitjans: Adscriure,  d’acord amb l’article 76.2 LCSP,  els mitjans personals i materials que 

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

Personals 
-1 Director Tècnic  que actuarà com interlocutor amb capacitació per gestionar serveis per al 
control d’organisme nocius i realitzar tractament de biocides (nivell 3) d’acord amb el Reial 
Decret 830/2010. 
- Personal aplicador. Professional especialitzat amb capacitat per realitzar serveis de control 
de plagues (nivell 2) d’acord amb el Reial Decret 830/2010. 

 
Acreditació documental: 

 
- Acreditació de la capacitació de l’aplicació de biocides de nivell 2 per al personal aplicador. 
- Acreditació de la capacitació de l’aplicació de biocides del nivell 3 per al responsable tècnic. 

 
Materials 

Valors o requisits mínims (materials):  
 

- Màquines de polvorització 
- Màquines de nebulització 
- Aplicadors de gel insecticida 
- Allargadors elèctrics 
- Caixes portaesquers 
- Aparells per evitar que es posin coloms als edificis i recintes. 

 
Per al LOT 2:  
 

a) Solvència econòmica i financera 
 

• Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 3 anys 
en l’àmbit al que es refereix aquest contracte, per import igual o superior al pressupost de 
licitació del contracte que s’estableix en la clàusula 1.3 del present plec. 

 
Import mínim: 14.500,00 €. 
 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit, en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.  

 
Quan per raons justificades l’empresari no pogués facilitar les referències sol·licitades, podrà 
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació 
presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de contractació 
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b) Solvència professional o tècnica 
 

• Mitjans: Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa  que 
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres darrers anys, 
en la que indiqui l’import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa. 

 
Valors o requisits mínims: L’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o 
superior a 14.500,00€.  
 
Acreditació documental: 

 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora. 

 
• Mitjans: Empresa inscrita en un Registre Oficial d’Establiments i Serveis de Plaguicides 

d’empreses de serveis de control de plagues. 
 

Acreditació documental: 
 

- Documentació acreditativa conforme l’empresa està inscrita en un Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis de Plaguicides d’empreses de serveis de control de plagues. 

 
• Mitjans: Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials que indicarà 

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

Personals 
-1 Director Tècnic  que actuarà com interlocutor amb capacitació per gestionar serveis per al 
control d’organisme nocius i realitzar tractament de biocides (nivell 3) d’acord amb el Reial 
Decret 830/2010. 
- Personal aplicador. Professional especialitzat amb capacitat per realitzar serveis de control 
de plagues (nivell 2) d’acord amb el Reial Decret 830/2010. 

 
Acreditació documental: 

 
- Acreditació de la capacitació de l’aplicació de biocides de nivell 2 per al personal aplicador. 
- Acreditació de la capacitació de l’aplicació de biocides del nivell 3 per al responsable tècnic. 

 
Materials 

Valors o requisits mínims (materials):  
 

o Màquines de polvorització 
o Màquines de nebulització 
o Aplicadors de gel insecticida 
o Allargadors elèctrics 
o Compressors auxiliars 
o Grups electrògens  
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Per al LOT 3:  
 

a) Solvència econòmica i financera 
 

• Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 3 anys en 
l’àmbit al que es refereix aquest contracte, per import igual o superior al pressupost de 
licitació del contracte que s’estableix en la clàusula 1.3 del present plec. 

 
Import mínim: 7.250,00 €. 
 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit, en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
b) Solvència professional o tècnica 
 
• Mitjans: Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa  que 

els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres darrers anys, en 
la que indiqui l’import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel representant 
legal de l’empresa. 

 
Valors o requisits mínims: L’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o 
superior a 7.250,00€.  
 
Acreditació documental: 

 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora. 
 

• Mitjans: Empresa inscrita en un Registre Oficial d’Establiments i Serveis de Plaguicides 
d’empreses de tractaments a tercers per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

 
Acreditació documental: 

 
- Documentació acreditativa conforme l’empresa està inscrita en un Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis de Plaguicides d’empreses de tractaments a tercers per a la prevenció 
i el control de la legionel·losi.  

 
• Mitjans: Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials que indicarà 

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

Personals 
-1 Director Tècnic  que actuarà com interlocutor amb capacitació per gestionar serveis per al 
control d’organisme nocius i realitzar tractament de biocides (nivell 3) d’acord amb el Reial 
Decret 830/2010. 
- Personal aplicador. Professional especialitzat amb capacitat per realitzar serveis de control 
de plagues (nivell 2) d’acord amb el Reial Decret 830/2010. 
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Acreditació documental:  
o Original o còpia compulsada de la acreditació de la capacitació de l’aplicació de 

biocides del nivell 3 per al responsable tècnic. 
o Acreditació del curs per al manteniment higienicosanitari d'instal·lacions de risc davant 

la legionel·la (Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer) per al personal aplicador. 
 
Materials 
-Telèfon mòbil 

 
Per al LOT 4:  
 

a) Solvència econòmica i financera 
 

• Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 3 anys en 
l’àmbit al que es refereix aquest contracte, per import igual o superior al pressupost de 
licitació del contracte que s’estableix en la clàusula 1.3 del present plec. 

 
Import mínim: 8.400,00 €. 
 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit, en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
b) Solvència professional o tècnica 
 

• Mitjans: Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa  que 
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres darrers anys, 
en la que indiqui l’import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa. 

 
Valors o requisits mínims: L’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o 
superior a 1.100,00€.  
 
Acreditació documental: 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora. 

 
• Documentació acreditativa de l’autorització per la Junta de Residus del Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya.  
 
Per al LOT 5:  
 

a) Solvència econòmica i financera 
 

• Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 3 anys en 
l’àmbit al que es refereix aquest contracte, per import igual o superior al pressupost de 
licitació del contracte que s’estableix en la clàusula 1.3 del present plec. 

 
Import mínim: 1.850,00 €. 
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Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit, en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
b) Solvència professional o tècnica 
 

• Mitjans: Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa  que 
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres darrers anys, 
en la que indiqui l’import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa. 

 
Valors o requisits mínims: L’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o 
superior a 1.850,00€.  
 
Acreditació documental: 

 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora. 

 
• Documentació acreditativa de l’autorització per la Junta de Residus del Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya.  
 

a) Classificació empresarial: 
 

La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà acreditar, 
alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es que tot 
seguit es detallen: 
 
Grup: M  Subgrup: 1   Categoria actual: 1 

Categoria RD 1098/2001: A 
 
1.11) Criteris d'adjudicació  
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu 
seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen per a cada LOT, d’acord amb la ponderació que 
es detalla per a cadascun d’ells: 
 
PER A TOTS ELS LOTS (LOT 1, 2,3,4 i 5)  
 
• Criteris avaluables de forma automàtica  (90%)  
 

- Criteri 1: Preu ofertat..............................fins a 90 punts 
 
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament 
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima puntuació a cap 
oferta. 
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S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs. 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.  
 

EL CRITERI NUM. 1 (PREU OFERTAT) S’APLICARÀ A TOTS ELS LOTS 
 
La resta de criteris s’aplicaran en funció del LOT d’acord el detall següent: 
 
PER AL LOT 1 
 
-Criteri 2: Augment de la freqüència del tractament específic de desinfecció del vestuari descrita al 
punt 2.1.4.2  del plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació (LOT 1). 
...............fins a 5 punts 
 

Freqüència Puntuació màxima 
atorgada 

2 tractament anuals de 
desinfecció dels vestuaris 
(obligatori) 

0 punts 

3 tractaments anuals de 
desinfecció dels vestuaris 

5 punts 

 
-Criteri 3: Augment de la freqüència mínima del tractament contra coloms descrita al punt 2.1.4.2  
del plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació (lot 1).  
 

Freqüència Puntuació màxima 
atorgada 

 
Semestral (obligatori) 

0 punts 

Quadrimestral 5 punts 
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En tot cas, la Diputació de Barcelona/Organisme es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
PER AL LOT 2 
 
- Criteri 2: Augment de la freqüència del control de qualitat de l’aire descrita al punt 2.2.3.3. del plec 
de prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació (lot 2).  

 
Freqüència Puntuació màxima 

atorgada 
La que marca la normativa vigent 
(obligatori) 

0 punts 

1 tractament més de la que 
marca la normativa vigent 

10 punts 

 
En tot cas, la Diputació de Barcelona/Organisme es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
PER AL LOT 3 
 
- Criteri 2: Augment de la freqüència per a la realització de la inspecció i neteja dels dipòsits 
d’aigua descalcificada descrita al punt 2.3.4.2 del plec de prescripcions tècniques que regeixen 
aquesta contractació (lot 3) .  

 
Freqüència  Puntuació màxima 

atorgada 
Una inspecció i neteja anual 
(obligatòria) 

0 punts 

Dues inspeccions i neteges 
anuals 

10 punts 

 
En tot cas, la Diputació de Barcelona/Organisme es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
PER AL LOT 4 
 
-Criteri 2: Augment de la freqüència per a la realització de la neteja de pous descrita al punt 2.4.3. 
del plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació (lot 4) .  
 

Freqüència Puntuació màxima 
atorgada 

Semestral (obligatòria) 0 punts 
Quadrimestral 10 punts 

 
En tot cas, la Diputació de Barcelona/Organisme es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 
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PER AL LOT 5 
 
-Criteri 2: Augment de la freqüència per al subministrament, recollida i reposició dels contenidors 
de 5 metres cúbics  descrita al punt 2.5.2. del plec de prescripcions tècniques que regeixen 
aquesta contractació (lot 5) .  

 
 

Freqüència Puntuació màxima 
atorgada 

6 cops l’any (obligatòria) 0 punts 
8 cops l’any  10 punts 

 
En tot cas, la Diputació de Barcelona/Organisme es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
1.12) Criteris de desempat  

 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei. 
 
1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 15 dies a comptar des de la data d’obertura de les ofertes 
rebudes.  
 
1.14) Variants  
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.15) Ofertes anormalment baixes 

 
D’acord amb la justificació que consta a l’expedient, per determinar que una proposició no pot ser 
complerta per ser anormal o desproporcionada, es tindrà en compte el criteri següent: 
  

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

 
1.16) Garantia provisional 
 

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 106 
LCSP. 
 

1.17) Garantia definitiva 
 

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.  

 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 
LCSP.  

 
1.18) Presentació de documentació  
 
El licitador proposat com a adjudicatari de cada LOT abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 150.2 de la LCSP 
haurà de: 
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• Acreditar la constitució de la garantia definitiva,  
 
• Presentar els documents següents: 
 
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el 

substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més del seu DNI, 
haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la 
persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella 
en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions 
objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades 
hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el 
cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, 
estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 
 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui validada per 
l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.  
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que 
disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o 
professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.  
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el que 
disposen els articles 68 i 84 de la LCSP. 
 

b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, llevat que la Diputació de Barcelona/Organisme disposi d’aquests. 
 

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

d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns 
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la documentació referida si consta en el 
Registre de Licitadors. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i 
es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP. 
 
1.19) Formalització del contracte 
 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 

En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo 
mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  
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2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades específiques 
del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, 
els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb la 

Diputació de Barcelona/Organisme, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar 
el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En 
particular, s’obliga a: 

 
� Facilitar a la Diputació de Barcelona/Organisme la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui 
requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
� Comunicar a la Diputació de Barcelona/Organisme les possibles situacions de conflicte d’interessos 

o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present 
contractació i puguin posar en risc l’interès públic.  

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan de 
contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir 
en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui 
semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment de 
licitació. 

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

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

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

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

 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus 

subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) en els termes de l’article 217 
LCSP. 

 
- Contractes de serveis amb subrogació obligatòria en contractes de treball:  

 
El contractista s’obliga a proporcionar la informació requerida de les condicions laborals dels 
treballadors afectats per la subrogació i, sens perjudici de l’establert a l’article 44 del Text refós de la Llei 
de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret 2/2015, de 23 d’octubre, també s’obliga a 
respondre dels salaris impagats d’aquests treballadors i de les respectives cotitzacions a la Seguretat 
Social meritades, sense que en cap cas aquestes obligacions corresponguin al nou empresari.  

 
- Altres. 
 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 

 
- El contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució del 

contracte, i durant tota la seva vigència, l’aplicació estricta de les condicions salaries que 
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estableixi el conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori. A efectes de 
comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho 
sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.  

 
- És condició especial d’execució que l’empresa contractista garanteixi el pagament en temps i 

forma dels salaris del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista 
haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on 
constin les dades que permetin comprovar aquest compliment. 

 
Totes les condicions especials previstes en aquesta clàusula tindran la consideració de condició 
essencials als efectes escaients. 
 
2.3) Modificació del contracte 

 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en 
els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable. 
 
Es preveu la modificació del contracte del LOT 1,2 i 3, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les 
condicions, l’abast i els límits següents:  
 
PER AL LOT 1:  
Quan es produeixin un increment de plagues puntuals que faci necessari incrementar el servei. 
 
PER AL LOT 2: 
Quan es produeixin una ampliació de les instal·lacions que faci necessari incrementar el servei. 
 
PER AL LOT 3: 
Quan es produeixin una ampliació de les instal·lacions que faci necessari incrementar el servei. 
 
PER AL LOT 4: 
No és procedent la modificació de contracte. 
 
PER AL LOT 5: 
No és procedent la modificació de contracte. 
 
Es podrà modificar el contracte del  LOT 1,2 i 3 incrementant la prestació del servei fins a un 20% del 
pressupost d’adjudicació previst per a la vigència inicial -IVA exclòs-  
 
2.4) Règim de pagament  
 
El contractista presentarà factures en base als terminis de pagament establerts a continuació, en el 
Registre de Factures de l’Institut del Teatre: 
 
LOT 1: El contractista presentarà factura trimestralment.  1 trimestre l’any 2018, 4 trimestres l’any 2019 i 3 
trimestre l’any 2020.             
 
LOT 2: El contractista presentarà factura després del servei realitzat anualment. Una factura a l’any 2018 i 
una altra, l’any 2019. 
 
LOT 3: El contractista presentarà factura després del servei anual realitzat.  En cada factura el 
contractista haurà de desglossar l’import pels conceptes següents: 
 

o Neteja, desinfecció, analítiques i informes posteriors per Barcelona, Vic i Terrassa 
o Neteja, desinfecció, analítiques i informes posteriors per Barcelona, Vic i Terrassa, en 

cas de resultats no favorables en les neteges inicials. 
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o Manteniment i subministrament de material fungible per a la instal·lació de dosificació de 
diòxid de clor. 

 
 En la primera part del contracte es presentarà la factura l’any  2018 després del servei ordinari de 
desinfecció. L’any 2019 es presentarà factura pel servei de Manteniment i subministrament de material 
fungible per a la instal·lació de dosificació de diòxid de clor, el servei ordinari de desinfecció i, si escau, la 
neteja complementaria després de la neteja de l’any 2018. L’any 2020 es presentarà factura pel servei de 
manteniment i subministrament de material fungible per a la instal·lació de dosificació de diòxid de clor.i, si 
escau, la neteja complementaria després de la neteja de l’any 2019. En cas de pròrroga es seguirà 
utilitzant el mateix criteri. 
 
LOT 4: El contractista presentarà factura després del servei realitzat. L’any 2018 un servei, l’any 2019 dos 
serveis i l’any 2020 un servei.  
 
LOT 5: El contractista presentarà factura semestralment sempre i quan s’hagi produït el servei de recollida 
de contenidors.  
 
El pagament es realitzarà per l’Institut del Teatre, en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, sens 
perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a 
l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves 
obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses en l'article 
4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el sector públic, hauran de presentar factures electròniques d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
En totes les factures electròniques es farà constar els següents codis  DIR3: 

Oficina comptable (rol 01)   LA0005598 
Òrgan gestor (rol 02) LA0005598 
Unitat tramitadora (rol 03)  LA0005598 

 
2.5) Revisió de preus  
 

No s’admet la revisió de preus. 
 
2.6) Penalitats 
 
En cas que l’Institut del Teatre opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les 
penalitats següents: 
 
� Pel compliment defectuós de la prestació, per incompliment dels compromisos o de les condicions 

especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides al 
contracte, s’imposaran penalitats que no podran ser superiors al 10% del pressupost del contracte, 
IVA exclòs, que hauran de ser proporcional al grau d’incompliment, en els termes següents: 

 
PER A TOTS ELS LOTS 

 
a) La no presentació de la documentació relativa a la planificació preventiva i coordinació 

d’activitats, sense justificació, comportarà unes penalitats econòmiques equivalents al 0,15% del 
pressupost del contracte per cada dia de retard respecte de la data d’inici de prestació del servei. 
 

b) La no presentació de la documentació relativa a la coordinació d’activitats empresarials (clàusula 
3.a.4) comportarà unes penalitats econòmiques equivalents al 0,15% del pressupost del 
contracte per cada dia de retard en la prestació del servei. El servei es considerarà aturat per 
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part de l’empresa contractista: no es podrà reiniciar fins que no es disposi de la documentació de 
prevenció de riscos laborals.  
 

c) La no presentació en els terminis dels informes exigits en el contracte.  
 

PER AL LOT 1 
 
a) Per cada tractament que faci de plaguicides que no hagi informat prèviament es penalitzarà amb 

600,00€. 
b) Per l’omissió de l’informe trimestral que ha d’aportar l’empresa per cadascun dels centres de 

l’Institut del Teatre es penalitzarà amb 150,00€. 
c) Per l’omissió de la memòria anual del Pla de control integrat es penalitzarà amb 600,00€. 
d) Per cada hora de retard en donar resposta a l’avís per al tractament d’emergències contra 

plagues es penalitzarà amb 25,00€. 
 
PER AL LOT 2 
 
a) Per cada tractament que faci de plaguicides que no hagi informat prèviament es penalitzarà amb 

600,00€. 
b) Per l’omissió de l’informe de cada actuació realitzada que ha d’aportar l’empresa per cadascun 

dels centres de l’Institut del Teatre es penalitzarà amb 150,00€. 
c) Per cada tractament de neteja i desinfecció de conductes que es facin en altres períodes que no 

siguin les vacances escolars, agost i caps de setmana es penalitzarà amb 200,00€. 
 

LOT 5 
 
a) Per cada dia que depassi dels temps estipulat a la clàusula 2.5.3 del PPT (dos dies laborals) per 

la retirada de contenidors es penalitzarà amb 50,00€. 
 
Els imports de les penalitats es faran efectius mitjançant deducció d’aquests en els documents de 
pagament del contractista amb notificació prèvia de la imposició i valoració de la penalitat als efectes del 
preceptiu tràmit d’audiència al contractista o sobre la garantia definitiva. 
 
2.7) Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la LCSP, 
les següents: 
 
LOT1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 I LOT 5 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb 

l’Administració Pública estipulades a l’article 71 del LCSP o als presents Plecs durant l’execució del 
contracte, quan a criteri de l’Institut del Teatre puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 
 

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

 
- La imposició de més de tres penalitzacions. 

 
- No informar a l’Institut del Teatre sobre treballs que precisen d’autorització amb caràcter previ a 

l’execució.  
 

- L’incompliment de les normes de prevenció de riscos establertes per la reglamentació vigent del lloc 
de la prestació del servei en relació amb els treballs efectuats, així com les normes de seguretat 
existents a l’Institut del Teatre per a treballadors d’empreses externes. 
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- Assignar treballadors que no tinguin la capacitat i les aptituds físiques i psíquiques apropiades al 

treball (d’acord amb allò indicat pel seu servei de prevenció - vigilància de la salut). 
 
- Assignar treballadors que no tinguin la formació específica en prevenció de riscos laborals associada 

al seu lloc de treball.  
 

- No utilitzar els equips necessaris i adequats al treball i/o posar a disposició dels seus treballadors 
eines, equips de treball sense els requisits de seguretat legalment establerts..  

 
- No utilitzar els equips de protecció individual necessaris per a cada una de les tasques que es 

realitzen. Aquests han de complir amb els requisits de seguretat legalment establerts. 
 

LOT1, LOT 2 i LOT 3 
 

- Assignar a treballadors que no disposin de l’acreditació per realitzar els tractaments de plaguicides. 
 

- L’incompliment del protocol d’actuació davant plaguicides. 
 

- Planificar actuacions d’aplicació de productes que no permetin respectar els terminis de seguretat. 
 

- Utilitzar productes diferents als autoritzats prèviament per l’Institut del Teatre. 
 

- L’aplicació de productes no autoritzats per la direcció general competent. 
 
LOT1 

 
e) Per l’existència de plagues que no es poden reduir o eliminar. 

 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del 
lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el 
corresponent document acreditatiu. 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques i la naturalesa 
de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 
 
2.10) Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, quan es 
compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 
la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte.  
 
2.11) Subcontractació  
 
LOT 1, LOT2, LOT 3 i LOT 4 
 
No s’admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condiciones de la contractació. 
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LOT5 
 
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al 15% del 
pressupost de licitació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Institut del Teatre del subcontracte a 
celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP. 

 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’Institut del Teatre, després 
de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o 
qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les 
dades de contacte i els representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per 
executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap 
supòsit de prohibició per contractar. 

 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès 
que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el 
DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la 
informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada 
pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.  
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars/Projecte d’obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la 
seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria 
de contractació pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona 
publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 en allò que no contradigui la normativa citada, així com 
per la resta de normativa legal aplicable.  
 
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut a través 
del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC). 
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El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual 
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un 
número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones autoritzades 
en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica 
(https://seuelectronica.institutdelteatre.cat). 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la seva 
posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut.  
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil de 
Contractant. 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del 

contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 
social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones 
amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en 
matèria mediambiental. 
 
2.16) Assegurances 
 
LOT 1 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim 
de 1.000.000,00 €. 
 
LOT 2 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim 
de 1.000.000,00 €. 
 
LOT 3 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim 
de 1.000.000,00 €. 
 
LOT 4 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim 
de 1.000.000,00 €. 
 
LOT 5 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim 
de 300.000,00 €. 
 
2.17) Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte seran els següents: 
 
LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5 :  Institut del Teatre  (seu de Barcelona) 

Plaça Margarida Xirgu, s/n 
Barcelona 

 
LOT 1 i 3     Centre Territorial del Vallès (Terrassa) 

Plaça Didó, 1 
08221 Terrassa 
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LOT 1 i 3:     Centre Territorial d’Osona (Vic) 

Carrer Sant Miquel dels Sants, 20  
08500 Vic 

 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP,  al Cap de la Unitat 
de Manteniment i Seguretat en obres. 

 
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest 
procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell o 
els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una 
participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 

 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal  
 
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació 
amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig 
de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, 
s’informa al contractista i al seu 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: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i unitats 

administratives de la Diputació de Barcelona. 

Temps de 
conservació Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de contractació 

pública i d’arxiu històric. 

Legitimació 
del tractament 

Compliment d’obligacions contractuals. 
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir la 
correcta identificació de l’equip profesional que prestarà el servei i que hi accedirà a 
les instal·lacions i sistemes corporatius. 
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista durant l’execució 
del contracte seran tractades per al control de les obligacions de seguretat de les 
dependències i edificis de la Diputació. 
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà l’accés a les 
instal·lacions. 

Destinataris 
de cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
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/ 

 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte no es preveu 
cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no podrà accedir als documents, arxius, 
sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan 
competent de la Diputació. 
 
No obstant, en el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les 
dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o servei 
prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació d’aquesta violació 
de seguretat a la Diputació. 
 
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el contractista i la Diputació 
establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a les prescripcions previstes a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  
 
3) DADES ESPECÍFIQUES  
 
3.a) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SERVEIS 
 
3.a.1) Sistema de determinació del preu del contracte  
 
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, en base a 
preus referits a components de la prestació  
 
3.a.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del contracte 
 
La Diputació de Barcelona/Organisme es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de 
l’objecte del contracte, a la seva recepció. 
 
3.a.3) Facultat de la Diputació de Barcelona/Organisme sobre manteniment d’estàndards de 

qualitat en la prestació del servei 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris 
econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que adscrigui a la 
prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients 
a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, la Diputació 
de Barcelona/Organisme n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu 
possible. 
 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder 
substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances, absències 
i/o malalties. 
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3.a.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial  
 
LOT 1 
 
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista a les 
dependències de l’Institut del Teatre, i en funció del risc que comporta, el contractista, en un termini 
màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització del contracte i amb caràcter 
previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor l’avaluació de riscos pels 
serveis contractats i la planificació preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per l’Institut 
del Teatre. 
 
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa de prevenció de riscos laborals i 
de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a 
adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà d’acreditar 
per escrit, en el termini assenyalat al paràgraf anterior, l’existència d’una adequada organització 
preventiva, concert del servei de prevenció aliè o altres; el compliment del deure d’informació i formació 
als treballadors implicats en els treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva 
efectuada amb motiu de la concurrència empresarial. Per cada treballador haurà de lliurar justificant 
d’aptitud mèdica (Vigilància de la salut), així com rebut de lliurament dels equips de protecció individual (si 
escau, d’acord amb el que estableixi l’avaluació de riscos). D’altra banda, haurà de retornar 
adequadament emplenats, signats i segellats els diferents rebuts associats a la informació lliurada per 
l’Institut del Teatre en relació amb els riscos del centre de treball. 
 
Els equips indicats a la clàusula 2.1.5 del Plec de prescripcions tècniques, així com accessoris i equips de 
protecció individual estaran homologats amb marcat CE i mantindran les condicions de seguretat de 
disseny. 
 
Els productes a utilitzar hauran de ser informats prèviament (d’acord amb el que estableix el punt 2.1.2 del 
Plec de prescripcions tècniques) especificant la dosi i aplicació prevista (d’acord amb el punt 2.1.3 del 
Plec de prescripcions tècniques). Caldrà, així mateix, lliurar les fitxes de seguretat.  
 
La comunicació sobre l’aplicació caldrà informar-la prèviament, d’acord amb el punt 2.1.3 del Plec de 
prescripcions tècniques, sempre que el producte a utilitzar disposi de terminis de seguretat, per tal que els 
treballadors de l’Institut del Teatre i d’altres empreses externes puguin ser informats.  
 
Si es produeixen modificacions en relació amb el pla de treball, riscos existents, nous treballadors o 
d’altres que incideixin en la seguretat i la salut dels treballadors caldrà informar i justificar els canvis 
garantint els interessos generals de la prevenció de riscos. Aquestes modificacions, si escau, suposaran 
l’actualització de la documentació indicada anteriorment (quan es tracti de nous treballadors, la 
documentació s’ha d’enviar prèviament a la seva incorporació). 
 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels principis d’acció 
preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les diferents activitats 
desenvolupades a les dependències de la l’Institut del Teatre i l’adequació entre els riscos existents i les 
mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de coordinació: 

 
• L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l’Institut del Teatre i el contractista. 
• La celebració de reunions periòdiques entre l’Institut del Teatre i el contractista. 
• La celebració de reunions prèvies a tractaments amb plaguicides en què cal establir terminis de 

seguretat. 
• L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents en el centre de 

treball que puguin afectar els treballadors de la l’Institut del Teatre i del contractista o de 
procediments o protocols d’actuació. 

• La impartició d’instruccions i l’aplicació del Protocol d’actuació davant de plaguicides. 
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LOT 2 
 
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista a les 
dependències de l’Institut del Teatre, i en funció del risc que comporta, el contractista, en un termini 
màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització del contracte i amb caràcter 
previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor l’avaluació de riscos pels 
serveis contractats i la planificació preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per l’Institut 
del Teatre. 
 
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa de prevenció de riscos laborals i 
de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a 
adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà d’acreditar 
per escrit, en el termini assenyalat al paràgraf anterior, l’existència d’una adequada organització 
preventiva, concert del servei de prevenció aliè o altres; el compliment del deure d’informació i formació 
als treballadors implicats en els treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva 
efectuada amb motiu de la concurrència empresarial. Per cada treballador haurà de lliurar justificant 
d’aptitud mèdica (Vigilància de la salut), així com rebut de lliurament dels equips de protecció individual (si 
escau, d’acord amb el que estableixi l’avaluació de riscos). D’altra banda, haurà de retornar 
adequadament emplenats, signats i segellats els diferents rebuts associats a la informació lliurada per 
l’Institut del Teatre en relació amb els riscos del centre de treball. 
 
Els equips indicats a la clàusula 2.2.4 del Plec de prescripcions tècniques, així com accessoris i equips de 
protecció individual estaran homologats amb marcat CE i mantindran les condicions de seguretat de 
disseny. 
 
Els productes a utilitzar hauran de ser informats prèviament (d’acord amb el que estableix el punt 2.2.2.1 
del Plec de prescripcions tècniques) especificant la dosi i aplicació prevista (d’acord amb el punt 2.2.2.2. 
del Plec de prescripcions tècniques). Caldrà, així mateix, lliurar les fitxes de seguretat.  
 
La comunicació sobre l’aplicació caldrà informar-la prèviament, d’acord amb el punt 2.2.2.2. del Plec de 
prescripcions tècniques, sempre que el producte a utilitzar disposi de terminis de seguretat, per tal que els 
treballadors de l’Institut del Teatre i d’altres empreses externes puguin ser informats.  
 
Si es produeixen modificacions en relació amb el pla de treball, riscos existents, nous treballadors o 
d’altres que incideixin en la seguretat i la salut dels treballadors caldrà informar i justificar els canvis 
garantint els interessos generals de la prevenció de riscos. Aquestes modificacions, si escau, suposaran 
l’actualització de la documentació indicada anteriorment (quan es tracti de nous treballadors, la 
documentació s’ha d’enviar prèviament a la seva incorporació). 
 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels principis d’acció 
preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les diferents activitats 
desenvolupades a les dependències de la l’Institut del Teatre i l’adequació entre els riscos existents i les 
mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de coordinació: 

 
• L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l’Institut del Teatre i el contractista. 
• La celebració de reunions periòdiques entre l’Institut del Teatre i el contractista. 
• La celebració de reunions prèvies a tractaments amb plaguicides en què cal establir terminis de 

seguretat. 
• L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents en el centre de 

treball que puguin afectar els treballadors de la l’Institut del Teatre i del contractista o de 
procediments o protocols d’actuació. 

• La impartició d’instruccions i l’aplicació del Protocol d’actuació davant de plaguicides. 
 
 
 



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

 

 
 

LOT 3 
 
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista a les 
dependències de l’Institut del Teatre, i en funció del risc que comporta, el contractista, en un termini 
màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització del contracte i amb caràcter 
previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor l’avaluació de riscos pels 
serveis contractats i la planificació preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per l’Institut 
del Teatre. 
 
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa de prevenció de riscos laborals i 
de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a 
adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Aquesta avaluació serà complementada per 
unes instruccions de treball específiques quan s’hagin de realitzar treballs en espais confinats (aquests 
treballs no es podran realitzar en solitari). Així mateix, el contractista haurà d’acreditar per escrit, en el 
termini assenyalat al paràgraf anterior, l’existència d’una adequada organització preventiva, concert del 
servei de prevenció aliè o altres; el compliment del deure d’informació i formació als treballadors implicats 
en els treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb motiu de la 
concurrència empresarial. Per cada treballador haurà de lliurar justificant d’aptitud mèdica (Vigilància de la 
salut), així com rebut de lliurament dels equips de protecció individual (si escau, d’acord amb el que 
estableixi l’avaluació de riscos). D’altra banda, haurà de retornar adequadament emplenats, signats i 
segellats els diferents rebuts associats a la informació lliurada per l’Institut del Teatre en relació amb els 
riscos del centre de treball. 
 
Els productes a utilitzar hauran de ser informats prèviament especificant la dosis i aplicació prevista. 
Caldrà, així mateix, lliurar les fitxes de seguretat.  
 
Si es produeixen modificacions en relació amb el pla de treball, riscos existents, nous treballadors o 
d’altres que incideixin en la seguretat i la salut dels treballadors caldrà informar i justificar els canvis 
garantint els interessos generals de la prevenció de riscos. Aquestes modificacions, si escau, suposaran 
l’actualització de la documentació indicada anteriorment (quan es tracti de nous treballadors, la 
documentació s’ha d’enviar prèviament a la seva incorporació). 
 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels principis d’acció 
preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les diferents activitats 
desenvolupades a les dependències de la l’Institut del Teatre i l’adequació entre els riscos existents i les 
mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de coordinació: 

 
• L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l’Institut del Teatre i el contractista. 
• La celebració de reunions periòdiques entre l’Institut del Teatre i el contractista. 
• La celebració de reunions prèvies a tractaments amb plaguicides en què cal establir terminis de 

seguretat. 
• L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents en el centre de 

treball que puguin afectar els treballadors de la l’Institut del Teatre i del contractista o de 
procediments o protocols d’actuació. 

• La impartició d’instruccions i l’aplicació del Protocol d’actuació davant de plaguicides. 
 
LOT 4 
 
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista a les 
dependències de l’Institut del Teatre, i en funció del risc que comporta, el contractista, en un termini 
màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització del contracte i amb caràcter 
previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor l’avaluació de riscos pels 
serveis contractats i la planificació preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per l’Institut 
del Teatre.  
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Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa de prevenció de riscos laborals i 
de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a 
adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Aquesta avaluació serà complementada per 
unes instruccions de treball específiques quan s’hagin de realitzar treballs en espais confinats (aquests 
treballs no es podran realitzar en solitari). Així mateix, el contractista haurà d’acreditar per escrit, en el 
termini assenyalat al paràgraf anterior, l’existència d’una adequada organització preventiva, concert del 
servei de prevenció aliè o altres; el compliment del deure d’informació i formació als treballadors implicats 
en els treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb motiu de la 
concurrència empresarial. D’altra banda, haurà de retornar adequadament emplenats, signats i segellats 
els diferents rebuts associats a la informació lliurada per l’Institut del Teatre en relació amb els riscos del 
centre de treball. 
 
Si es produeixen modificacions en relació amb el pla de treball, riscos existents, nous treballadors o 
d’altres que incideixin en la seguretat i la salut dels treballadors caldrà informar i justificar els canvis 
garantint els interessos generals de la prevenció de riscos. Aquestes modificacions, si escau, suposaran 
l’actualització de la documentació indicada anteriorment (quan es tracti de nous treballadors, la 
documentació s’ha d’enviar prèviament a la seva incorporació). 
 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels principis d’acció 
preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les diferents activitats 
desenvolupades a les dependències de la l’Institut del Teatre i l’adequació entre els riscos existents i les 
mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de coordinació: 

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

 
LOT 5 
 
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista a les 
dependències de l’Institut del Teatre, i en funció del risc que comporta, el contractista, en un termini 
màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització del contracte i amb caràcter 
previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor l’avaluació de riscos pels 
serveis contractats i la planificació preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per l’Institut 
del Teatre. 
 
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa de prevenció de riscos laborals i 
de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a 
adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà d’acreditar 
per escrit, en el termini assenyalat al paràgraf anterior, l’existència d’una adequada organització 
preventiva, concert del servei de prevenció aliè o altres; el compliment del deure d’informació i formació 
als treballadors implicats en els treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva 
efectuada amb motiu de la concurrència empresarial. D’altra banda, haurà de retornar adequadament 
emplenats, signats i segellats els diferents rebuts associats a la informació lliurada per l’Institut del Teatre 
en relació amb els riscos del centre de treball. 
 
Si es produeixen modificacions en relació amb el pla de treball, riscos existents, nous treballadors o 
d’altres que incideixin en la seguretat i la salut dels treballadors caldrà informar i justificar els canvis 
garantint els interessos generals de la prevenció de riscos. Aquestes modificacions, si escau, suposaran 
l’actualització de la documentació indicada anteriorment (quan es tracti de nous treballadors, la 
documentació s’ha d’enviar prèviament a la seva incorporació). 
 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels principis d’acció 
preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les diferents activitats 
desenvolupades a les dependències de la l’Institut del Teatre i l’adequació entre els riscos existents i les 
mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de coordinació: 
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• L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l’Institut del Teatre i el contractista. 
• La impartició d’instruccions. 

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

 
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa contractada és 
propietat de l’Institut del Teatre. 
 
El secretari delegat que subscriu, informa el present Plec de Clàusules Administratives Particulars, la qual cosa 
es fa constar als efectes del que disposa la disposició addicional novena del LCSP. 
 
DILIGÈNCIA.- Faig constar que el present Plec de Clàusules Administratives Particulars ha estat aprovat 
per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària de data 16 de maig de 2018.  
 
 
ANNEX AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL “SERVEI DE 
CONTROL DE LA HIGIENE D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DELS EDIFICIS DE L’INSTITUT 
DEL TEATRE (SEU DE BARCELONA,  DEL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS I DEL CENTRE 
TERRITORIAL D’OSONA)”. 5 LOTS. PROCEDIMENT OBERT. PLURALITAT DE CRITERIS. 

 
Núm. expedient 2017/132 

SEC 2018/00322 
 

Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional 
 

A INSERIR EN EL SOBRE A 
 

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

 
Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 

una creu 

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

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

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

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual 
superior als 50 milions d’euros o balanç general anual 
superior als 43 milions d’euros. 
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- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat, 
disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que 
s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.  

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

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

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

espanyols. 
 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat 
no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació 
vigent. 

� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 
 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 

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

 
� SÍ  � NO 

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

� Està subjecte a l’IVA. 
� Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-

subjecció o l’exempció. 
 

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

subjecció o l’exempció. 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i 

requeriments per mitjans electrònics a:  
 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

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

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és 
(indicar les empreses que el composen).”  
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6. Dictamen que proposa aprovar de l’expedient de contractació del “Servei de 
manteniment i conservació de les instal·lacions de protecció contra incendis 
de les seus de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre Territorial 
del Vallès i Centre Territorial d’Osona”. 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. 
 
 
Atesa la necessitat de requerir d’un servei de manteniment i conservació de les 
instal·lacions contra incendis de les seus de Barcelona, Terrassa i Vic de l’Institut del Teatre, 
es considera procedent la contractació mitjançant tramitació ordinària, no subjecta a 
regulació harmonitzada, procediment obert i adjudicació per l’aplicació de pluralitat de 
criteris, i en conseqüència aprovar l’expedient de contractació del “Servei de manteniment i 
conservació de les instal·lacions de protecció contra incendis de les seus de l’Institut del 
Teatre: Centre de Barcelona, Centre Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona”, 
per un pressupost biennal màxim de 48.000,00 €, IVA exclòs, més el 21% d’IVA 
corresponent que ascendeix a la quantitat de 10.080,00 €, que ascendeix a un import màxim 
biennal de la despesa 58.080,00 €, IVA inclòs, amb càrrec als exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018 14.520,00€ 
2019 29.040,00€ 
2020 14.520,00€ 

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vista la memòria justificativa de les necessitats de la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de 
l’Institut del Teatre, promotora de la contractació, en la qual manifesta la necessitat de requerir d’un servei 
de manteniment i conservació de les instal·lacions contra incendis de les seus de Barcelona, Terrassa i 
Vic de l’Institut del Teatre. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 63.3.a) en relació a l’article 116.4.f), ambdós de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) per la qual es traslladen a 
l’ordenament jurídic espanyol les 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), consta a 
l’expedient l’informe preceptiu d’insuficiència de mitjans, així com la memòria de necessitats, i per tant, 
queda justificada la necessitat de recórrer a la present contractació, així com la idoneïtat de l’objecte del 
contracte, el procediment i els criteris de valoració seleccionats. 
 
Atès que s’ha redactat els corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques, que hauran de regir la contractació. 
 
Atès que és procedent la contractació que es proposa mitjançant tramitació ordinària, no subjecta a 
regulació harmonitzada, procediment obert i adjudicació per l’aplicació de pluralitat de criteris, d’acord 
amb el que disposen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP. 
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Atès que cal autoritzar la despesa màxima pluriennal de CINQUANTA-VUIT MIL VUITANTA EUROS 
(58.080,00€), IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, que es farà efectiva a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries 213.01/99020  dels exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018 14.520,00€ 
2019 29.040,00€ 
2020 14.520,00€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos de l’any 2019 i 2020. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació del “Servei de manteniment i conservació de les 
instal·lacions de protecció contra incendis de les seus de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre 
Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona”, per un pressupost biennal màxim de licitació de 
QUARANTA-VUIT MIL EUROS (48.000,00€), IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent que ascendeix 
a la quantitat de DEU MIL VUITANTA EUROS (10.080,00€). 
 
Segon.- APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que 
han de regir la licitació, adjudicació i execució del contracte. 
 
Tercer.- PROCEDIR a licitar el referit contracte sota procediment obert, d’acord amb el que disposen els 
articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant, LCSP) per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 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), i adjudicació mitjançant l’aplicació de pluralitat de criteris.  
 
Quart.-  AUTORITZAR l’import màxim biennal de la despesa corresponent a CINQUANTA-VUIT MIL 
VUITANTA EUROS (58.080,00€), IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, que es farà efectiva a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 213.01/99020  dels exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018 14.520,00€ 
2019 29.040,00€ 
2020 14.520,00€ 

 
L’autorització de la despesa pluriennal resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos de l’any 2019 i 2020. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords al servei de Contractació de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, als efectes de la seva intervenció en els actes de licitació i assistència a la Mesa 
de contractació.” 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTACIÓ DELS 
“SERVEIS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDIS DE LES SEUS DE L’INSTITUT DEL TEATRE: CENTRE DE BARCELONA, 
CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS I CENTRE TERRITORIAL D’OSONA”. 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 
És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Institut del Teatre del contracte consistent en 
els “Servei de manteniment i conservació de les instal·lacions de protecció contra incendis de les seus de 
l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona”. 
 
El Codi CPV que correspon és 50413200-5. 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del 
procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient. 
 
1.3) Pressupost base de licitació  
 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de CINQUANTA-VUIT MIL 
VUITANTA EUROS (58.080,00€), IVA inclòs.  
D’acord amb l’article 100.2 de la LCSP per calcular el pressupost base de licitació s’han tingut en compte 
els següents costos: 
 
COSTOS DIRECTES 
Cost/hora treballador (retribució bruta, més càrregues socials), costos de cobertura d’absentisme, 
uniformitat, servei de vigilància de la salut i assegurança per accidents de treball. 

 
64,17% 

COSTOS INDIRECTES 
Lloguer i/o amortització de maquinària, material i articles de neteja, costos administratius i 
financers i marge de benefici empresarial. 

 
35,83% 

 
El cost salarial suposa un 64,17 % respecte el pressupost base de licitació i s’ha fixat tenint en compte el 
Conveni col·lectiu de treball del sector del metall.   
 
Per determinar el cost salarial desagregat per gènere i categoria professional, s’han tingut en compte les 
dades facilitades per l’empresa que actualment presta el servei d’acord amb el següent detall: 
 

Categoria professional Percentatge de 
personal masculí 

Percentatge de 
personal femení 

Qualsevol de la empresa 100% 0% 
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l’IVA a 
aplicar mitjançant partida independent.  
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap 
prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants LCSP.  

 
1.4) Existència de crèdit 
 
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de CINQUANTA-VUIT MIL VUITANTA EUROS 
(58.080,00€), IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 213.01 / 99020 d’acord 
amb el següent desglossament: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 14.520,00€ 
2019 29.040,00€ 
2020 14.520,00€ 

 
Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en 
els corresponents pressupostos de l’Institut del Teatre dels anys 2019 i 2020. 

 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues  
 
El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada dos (2) anys a comptar des de l’inici de la prestació del 
servei, prevista inicialment per a l’1 de setembre de 2018.  
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 35.1.g) de la LCSP. 
 
En quant a la pròrroga:  
 
El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les 
pròrrogues, pugui excedir de quatre anys. 
 
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una antelació 
mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.  
 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat dels contractes, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, és 
de CENT CINC MIL SIS-CENTS EUROS (105.600,00€), IVA exclòs.  
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
 

o Contracte: 48.000,00€ 
o Pròrrogues: 48.000,00€ 
o Modificació 20%: 9.600,00€ 

 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada, es durà 
a terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò 
que estableixen els articles 145,146, 156 a 158 i concordants de la LCSP. 
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1.8) Perfil de contractant 

 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com la 
composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través de 
l’adreça següent: https://www.seuelectronica.diba.cat. 
 
1.9) Presentació de proposicions  
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina 
Sobre Digital del perfil de Contractant de l’Institut del Teatre, integrada en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya com a òrgan vinculat a la Diputació de Barcelona, accessible a l’adreça 
web següent: 
 
https://www.seuelectronica.diba.cat  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, 
signada electrònicament, en un dos sobres, en els termes següents: 
 

SOBRE A  
 
 Contindrà la documentació administrativa següent: 
 

c) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el 
sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació (DEUC). 
 
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al Perfil de 
Contractant. 
 

d) Les altres declaracions responsables de compliment de les condicions establertes per 
contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que 
consta com annex al PCAP.  
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització 
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de perfecció del contracte, 
d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.  

 
ADVERTÈNCIA 

La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap informació 
que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluables 
de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 
 
SOBRE B 
 
Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables de 
forma automàtica.  
 
La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent: 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
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davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a (consignar objecte 
del contracte i lots, si escau), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars i 〈al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars / al 
Projecte d’obres〉, que accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA 
exclòs.  
 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 
 
(Data i signatura)." 

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

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

b) Solvència econòmica i financera: 
 

o Mitjans: Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals.  
 
Import mínim: 800.000,00€. 
 
Acreditació documental: Certificat de l’asseguradora i declaració de compromís de la 
renovació o pròrroga de la pòlissa tot garantint la seva cobertura durant tota l’execució del 
contracte. 

 
o Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 3 anys en 

l’àmbit al que es refereix aquest contracte.  
 
Import mínim: 29.040,00 €. 
 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit, en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 

c) Solvència professional o tècnica:  
o Mitjans: L’empresa Contractista haurà d'acreditar estar inscrita en la següent branca  del 

Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC): empresa instal·ladora - 
mantenidora de sistemes de protecció contra incendis (RECI) en els següents camps 
d'actuació: 

 
- Sistemes automàtics de detecció.  
- Sistemes manuals d'alarma.  
- Sistemes de comunicació d'alarma.  
- Sistemes d'abastament d'aigua.  
- Sistemes hidrants exteriors.  
- Extintors d'incendis.  
- Sistemes de boques d'incendi (BIE).  
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- Sistemes columna seca.  
- Sistemes d'extinció ruixadors.  
- Sistemes d'extinció d'aigua polvoritzada.  
- Sistemes d'extinció d'escuma física.  
- Sistemes d'extinció per pols.  
- Sistemes d'extinció per agents gasosos. 

 
Acreditació documental: Còpia compulsada per  la Generalitat de Catalunya de l’acreditació 
corresponent. 

 
Les empreses que provinguin d’altres Comunitats Autònomes o les legalment establertes en 
altres Estats membres de la Unió Europea, que ja estiguin inscrites en el seu respectiu 
registre, també hauran d’acreditar haver fet la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat a 
Catalunya o presentar el seu compromís de realitzar l'esmentada comunicació prèvia en cas 
de resultar adjudicatàries al Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya 
(RASIC): empresa instal·ladora - mantenidora de sistemes de protecció contra incendis 
(RECI). 

 
o Mitjans: L’empresa Contractista haurà de disposar dels certificats de qualificació previstos en 

el Reglament (UE) nº 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, i 
el Reial Decret 115/2017, de 17 de febrer per al manteniment dels sistemes d’extinció 
mitjançant gasos fluorats. 
 
Acreditació documental: Certificat de qualificació. 

 
o Mitjans: Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc (5) anys que 

inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa. 
 
Valors o requisits mínims: L’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o 
superior a 24.000,00€. 
 
Acreditació documental: 

 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora. 

 
o Mitjans: Adscriure, d’acord amb l’article 76 LCSP, els mitjans personals i materials que 

indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents: 
 
Valors o requisits mínims: 1 tècnic amb titulació acadèmica de llicenciatura en Enginyeria 
Industrial o Enginyeria Tècnica Industrial o equivalents o titulació equivalent amb experiència 
demostrada en el manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis en entorns 
similars als que es planteja en el plec de prescripcions tècniques d’aquesta contractació. 
 
Acreditació documental: Una declaració responsable relativa a l’obligació d’adscripció dels 
mitjans personals a l’execució del contracte. 
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d) Classificació empresarial: 
 

La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà acreditar, 
alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es que tot 
seguit es detallen: 
 
Grup:  P Subgrup:  P-5  Categoria: 1 

Categoria RD 1098/2001: A 
1.11) Criteris d'adjudicació  
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu 
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  (100,00 %)  
 
(Documentació a incloure en el sobre 2) 

 
- Criteri 1:  Preu ofertat ............................................................... Fins a 90 punts 
 
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament 
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima puntuació a cap 
oferta. 

 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs. 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.  

 
- Criteri 2: Augment en el temps de resposta a la comunicació d’una incidència (manteniment 

correctiu) d’acord amb el que estableix l’apartat 4.2 dels Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) 
d’aquesta contractació .............. Fins a 10 punts 
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Temps de resposta ofertat Puntuació atorgada 

Màxim 4 hores (obligatori) 0 punts 
Màxim 2 hores 10 punts 

  
En tot cas, l’Institut del Teatre es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, 
les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-
lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
1.12) Criteris de desempat  
 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei. 
 
1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 15 dies a comptar des de la data d’obertura de les ofertes 
rebudes.  

 
1.14) Variants  
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 

 
1.15) Ofertes anormalment baixes 
 
D’acord amb la justificació que consta a l’expedient, per determinar que una proposició no pot ser 
complerta per ser anormal o desproporcionada, es tindrà en compte el criteri següent: 
  

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

 
1.16) Garantia provisional 
 
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment obert simplificat. 
 
1.17) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa 
serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 LCSP.  
 
1.18) Presentació de documentació  
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7  dies hàbils 
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de la LCSP 
haurà de:    
 
a) Acreditar la constitució de la garantia definitiva, (cas de ser exigida i llevat que s’instrumenti mitjançant 

retenció en el preu). 
 

b) Acreditar la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (consignar només 
en cas d’exigència de compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec i, si 
s’escau, compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs. 
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c) Acreditar la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la 
resta que sigui exigible. 

 
La Mesa de Contractació d’ofici comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades que el proposat adjudicatari està degudament constituït, que el signatari de la proposició té 
poder suficient per formular l’oferta i que ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu 
cas, la classificació corresponent i que no està incurs en cap prohibició per contractar, de conformitat amb 
l’article 159.4.f)3r LCSP, sens perjudici del previst per la normativa per a les empreses no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 
a l’article 159.4.g) LCSP.  
 
D’acord amb les disposició transitòria 3a de la LCSP, la condició prevista a l’article 159.4 a) de la LCSP 
d’estar inscrit en el Registre Oficial de Licitador i Empreses Classificades del Sector Públic o en el de la 
corresponent comunitat autònoma, per poder-se presentar a aquesta licitació serà exigible a partir del 9 
de setembre de 2018, motiu pel qual en aquest supòsit i de conformitat amb aquestes disposicions els 
licitadors podran acreditar la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar, presentant els 
documents següents: 
 
• La documentació que acrediti la personalitat de l’empresari, mitjançant DNI o document que el 

substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més del seu DNI, 
haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar la 
persona o entitat, l’escriptura de constitució o d’adaptació, si escua, de la societat o entitat i/p aquella 
en què consti el darrer objecte social vigent, en el qual hauran d’estar compreses les prestacions 
objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans 
assenyalades hauran d’estar inscrits en el registre adient que la inscripció esmentada els sigui 
exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document 
de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el registre oficial corresponent. 
 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui validada per 
l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.  
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de 
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes 
d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials 
o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.  

 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el que 
disposen els articles 68 i 84 del LCSP. 
 

• Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, llevat que la Diputació/Organisme disposi d’aquests. 
 

• En relació amb l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i segons els supòsits següents: 
 

- En cas d’estar exempt: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a l’objecte del 
contracte (llevat que hagi autoritzat a la Diputació de Barcelona/Institut del Teatre per obtenir de 
forma directa la seva acreditació) i 2) una declaració responsable en què on consti que està 
exempt de pagament i no s’ha donat de baixa de la matrícula de l’impost. 

- En cas d’estar subjecte a l’IAE i no estar exempt d’aquest impost, s’haurà de presentar: 1) el 
document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte (llevat que hagi autoritzat 
a la Diputació de Barcelona /Institut del Teatre per obtenir de forma directa la seva acreditació), 
2) el rebut de l’impost del present exercici o de l’exercici anterior en el cas que no hagués 
finalitzat el termini de pagament i 3) una declaració responsable de no haver-se donat de baixa 
de la matrícula de l’impost.  
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• La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre 
a adscriure al contracte (consignar només en cas d’exigència de compromís d’adscripció) en els 
termes de la clàusula 1.10 del present Plec.  
 

• La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns 
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 

 
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la documentació referida si consta en el 
Registre de Licitadors, sempre que aportin la diligència d’inscripció i la declaració responsable que les 
circumstàncies reflectides en la diligència no han experimentat cap variació. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i 
es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f)4º de la LCSP. 
 
1.19) Formalització del contracte  
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà abans del 
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 
 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo 
mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar formalment 
constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades específiques 
del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, 
els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb la 

Diputació de Barcelona/Organisme, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar 
el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En 
particular, s’obliga a: 

 
� Facilitar a la Diputació de Barcelona/Organisme la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui 
requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
� Comunicar a la Diputació de Barcelona/Organisme les possibles situacions de conflicte d’interessos 

o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present 
contractació i puguin posar en risc l’interès públic.  

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan de 
contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir 
en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui 
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semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment de 
licitació. 
 

� No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present contractació, 
no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap 
pràctica col·lusòria. 
 

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

 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus 

subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) en els termes de l’article 217 
LCSP. 

 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen i el seu incompliment 
constituirà infracció greu en els termes d’allò que disposa l’article 71 de la LCSP, sense perjudici d’allò 
que disposa la clàusula 2.7 del present plec: 

 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 

 
- El contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució del 

contracte, i durant tota la seva vigència, l’aplicació estricta de les condicions salaries que 
estableixi el conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori. A efectes de 
comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho 
sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.  

 
- És condició especial d’execució que l’empresa contractista garanteixi el pagament en temps i 

forma dels salaris del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista 
haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on 
constin les dades que permetin comprovar aquest compliment. 

 
Totes les condicions especials previstes en aquesta clàusula tindran la consideració de condició 
essencials als efectes escaients. 
 
2.3) Modificació del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en 
els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable. 
 
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho a l’expedient, sempre i quan es produeixi un 
increment/disminució de les instal·lacions de protecció, detecció i alarma i extinció contra incendis que 
requereixin manteniment en les seus de Barcelona, Vici Terrassa de l’Institut del Teatre. 
 
La modificació del contracte podrà afecta, com a màxim, en més o menys, al 20% del pressupost de 
licitació. 
 
2.4) Règim de pagament  
 
El contractista presentarà factures trimestrals la última setmana de cada trimestre natural, és a dir, a 
finals de setembre, desembre, març i juny de cada any de vigència  del contracte.  
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El pagament es realitzarà per l’Institut del Teatre, en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, sens 
perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a 
l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves 
obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures del Institut del Teatre, depenent de la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona, que és l’òrgan que té les competències en matèria de 
comptabilitat, i han d’incloure la identificació del destinatari de la contractació. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses en l'article 
4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el sector públic, hauran de presentar factures electròniques d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
En totes les factures electròniques es farà constar els següents codis DIR3: 

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

     Unitat tramitadora (rol 03)  LA0005598 
 
2.5) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
2.6) Penalitats  
 
� Pel compliment defectuós de la prestació, per incompliment dels compromisos o de les condicions 

especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides al 
contracte, s’imposaran penalitats que no podran ser superiors al 10% del pressupost del contracte, 
IVA exclòs, que hauran de ser proporcional al grau d’incompliment, en els termes següents: 

 
d) Per cada hora que sobre passi les quatre (4) hores del termini màxim en el que s’ha d’atendre 

l’avaria des de la comunicació de la incidència, tal i com es regula en la clàusula 4.2 del Plec de 
Prescripcions Tècniques aplicable a aquesta contractació, s’imposarà una penalitat econòmica 
de 5€, excepte en els casos de força major que en tot cas haurà de ser estimada per l’Institut del 
Teatre.  

 
e) Per cada 1 hora que sobre passi les 24h en les que s’ha de resoldre l’avaria sense resolució o bé 

comunicació a l’Insitut del Teatre dels motius de la no resolució, segons consta en la clàusula 4.2 
del Plec de Prescripcions Tècniques aplicable a aquesta contractació, s’imposarà una penalitat 
de 10€, excepte en els casos de força major que en tot cas haurà de ser estimada per l’Institut 
del Teatre.  

 
f) Per cada dia que sobrepassi el termini d’una setmana que es preveu pel lliurament de l’informe 

d’intervenció del manteniment correctiu, segons consta en la clàusula 4.3 del Plec de 
Prescripcions Tècniques aplicable a aquesta contractació, s’imposarà una penalitat econòmica 
de 5€. 

 
g) Per cada dia que sobre passi del termini que es fixi en l’acta d’inspecció per a la resolució de 

defectes, segons consta  en la clàusula 5.2 del Plec de Prescripcions Tècniques aplicable a 
aquesta contractació, s’imposarà una penalitat econòmica de 30€, excepte en els casos de força 
major que en tot cas haurà de ser estimada per l’Institut del Teatre. 

 
h) El fet de no proporcionar a l’Institut del Teatre qualsevol informació requerida sobre el servei, 

sense justificació, comportarà unes penalitats econòmiques fins al 0.50% del pressupost del 
contracte, IVA exclòs, i quantificades segons el cas que es tracti. 
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i) La no presentació de la documentació relativa a la planificació preventiva i coordinació 

d’activitats (clàusula 3.3 dels Plecs administratius) i comportarà unes penalitats econòmiques 
equivalents al 0,15% del pressupost del contracte per cada dia de retard en la prestació del 
servei. 
 

j) Per cada dia que sobrepassi el termini de 15 dies que es preveu pel lliurament de la 
documentació i informes del manteniment preventiu, segons consta en la clàusula 3.4 del Plec de 
Prescripcions Tècniques aplicable a aquesta contractació, s’imposarà una penalitat econòmica 
de 5€. 

 
Els imports de les penalitats es faran efectius mitjançant deducció d’aquests en els documents de 
pagament del contractista amb notificació prèvia de la imposició i valoració de la penalitat als efectes del 
preceptiu tràmit d’audiència al contractista o sobre la garantia definitiva. 
 
2.7) Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la LCSP, 
les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb 

l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.  
 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució fixades a la clàusula 2.2 d’aquest Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 

 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del 
lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el 
corresponent document acreditatiu. 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia d’un (1) any per als treballs realitzats objecte d’aquest contracte, a comptar 
a comptar des de la data de conformitat de la prestació contractada. I per a tots els materials i peces es 
fixa una garantia de dos (2) anys des de la seva instal·lació. 
 
2.10) Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, quan es 
compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 
la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte.  
 
2.11) Subcontractació  
 
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al 25% de l’import 
d’adjudicació, IVA exclòs, de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP.  

 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’Institut del Teatre, després 
de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o 
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qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les 
dades de contacte i els representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per 
executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap 
supòsit de prohibició per contractar. 

 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès 
que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el 
DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la 
informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada 
pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.  
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa 
de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona publicat en el BOPB 
de 30 de desembre de 2013 en allò que no contradigui la normativa citada, així com per la resta de 
normativa legal aplicable.  
 
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut a través 
del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual 
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un 
número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones autoritzades 
en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica.  
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la seva 
posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut.  
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L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil de 
Contractant. 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del 

contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 
social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones 
amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en 
matèria mediambiental. 
 
2.16) Assegurances 
 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim 
de 800.000,00€. 
 
2.17) Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte 
 
Els llocs fixats per a la prestació dels serveis objecte del contracte són: 
 

• Centre de Barcelona, Plaça Margarida Xirgu s/n de Barcelona (08004) 
• Centre Territorial del Vallès, Plaça Didó, 1, de Terrasa (08221) 
• Centre Territorial d’Osona, c/ Sant Miquel dels Sants, 20, de Vic (08500) 

 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al Cap de la Unitat 
de Manteniment i Seguretat en Obres de l’Institut del Teatre. 
 
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest 
procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell o 
els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una 
participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 

 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal  
 
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació 
amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig 
de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, 
s’informa al contractista i al seu 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: dpd@diba.cat 
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Finalitat del 
tractament Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i unitats 

administratives de la Diputació de Barcelona. 

Temps de 
conservació Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de contractació 

pública i d’arxiu històric. 

Legitimació 
del tractament 

Compliment d’obligacions contractuals. 
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir la 
correcta identificació de l’equip professional que prestarà el servei i que hi accedirà a 
les instal·lacions i sistemes corporatius. 
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista durant l’execució 
del contracte seran tractades per al control de les obligacions de seguretat de les 
dependències i edificis de la Diputació. 
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà l’accés a les 
instal·lacions. 

Destinataris 
de cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 
subministrades. 

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/ 

 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte no es preveu 
cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no podrà accedir als documents, arxius, 
sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan 
competent de la Diputació. 
 
No obstant, en el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les 
dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o servei 
prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació d’aquesta violació 
de seguretat a la Diputació. 
 
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el contractista i la Diputació 
establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a les prescripcions previstes a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  
 
3) DADES ESPECÍFIQUES  
 
3. a) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT 
 
3.a.1) Sistema de determinació del preu del contracte  
 
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, en base a 
preus referits a components de la prestació. 
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3.a.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del contracte 
 
L’Institut del Teatre es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del contracte, 
a la seva recepció. 
 
3.a.3) Facultat de la Diputació de Barcelona/Organisme sobre manteniment d’estàndards de 

qualitat en la prestació del servei 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris 
econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que adscrigui a la 
prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients 
a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, la Diputació 
de Barcelona/Organisme n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu 
possible. 
 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder 
substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances, absències 
i/o malalties. 
 
3.a.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial  
 
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista a les 
dependències de l’Institut del Teatre, i en funció del risc que comporta, el contractista, en un termini 
màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització del contracte i amb caràcter 
previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor l’avaluació de riscos pels 
serveis contractats i la planificació preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per l’Institut 
del Teatre. 
 
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa de prevenció de riscos laborals i 
de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a 
adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà d’acreditar 
per escrit, en el termini assenyalat al paràgraf anterior, l’existència d’una adequada organització 
preventiva, concert del servei de prevenció aliè o altres; el compliment del deure d’informació i formació 
als treballadors implicats en els treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva 
efectuada amb motiu de la concurrència empresarial. Per cada treballador haurà de lliurar justificant 
d’aptitud mèdica (Vigilància de la salut), així com rebut de lliurament dels equips de protecció individual (si 
escau, d’acord amb el que estableixi l’avaluació de riscos). D’altra banda, haurà de retornar 
adequadament emplenats, signats i segellats els diferents rebuts associats a la informació lliurada per 
l’Institut del Teatre en relació amb els riscos del centre de treball. 
 
Si es produeixen modificacions en relació amb el pla de treball, riscos existents, nous treballadors o 
d’altres que incideixin en la seguretat i la salut dels treballadors caldrà informar i justificar els canvis 
garantint els interessos generals de la prevenció de riscos. Aquestes modificacions, si escau, suposaran 
l’actualització de la documentació indicada anteriorment (quan es tracti de nous treballadors, la 
documentació s’ha d’enviar prèviament a la seva incorporació). 
 
En els casos en què l’estat de la instal·lació pugui suposar un risc per als usuaris de l’Institut del Teatre, 
s’informarà al responsable de contracte i al tècnic de prevenció de riscos laborals. 
 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels principis d’acció 
preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les diferents activitats 
desenvolupades a les dependències de la l’Institut del Teatre i l’adequació entre els riscos existents i les 
mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de coordinació amb el al tècnic de prevenció de 
riscos laborals: 
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• L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l’Institut del Teatre i el contractista. 
 

• La celebració de reunions periòdiques entre l’Institut del Teatre i el contractista. 
 
En els casos en què l’Institut del Teatre accepti la subcontractació dels treballs, l’empresa contractada ha 
de complir d’idèntica forma amb tots els requisits. La contracta principal haurà de coordinar el lliurament 
dels documents i especificar com es realitzarà la coordinació entre empreses. 
 
3.a.5) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 
No és procedent. 
 
3.a.6) Propietat dels treballs 

 
No és procedent. 
  

Procediment obert  
 

ANNEX AL PCAP 
Servei de manteniment i conservació de les instal·lacions de protecció contra incendis de les seus 

de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre Territorial del Vallès i Centre Territorial 
d’Osona 

Núm. d’expedient 2018/024 
SEC 2018/0008036 

 
Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional 

 
A INSERIR EN EL SOBRE A 

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

 
Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 

una creu 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

espanyols. 
 
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat 

no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació 
vigent. 

� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 
 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 

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

� SÍ  � NO 
 

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

subjecció o l’exempció. 
 

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

subjecció o l’exempció. 
 

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

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

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

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és 
(indicar les empreses que el composen).  
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7. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de la contractació dels “Serveis 

auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre”, reservat a centres especials de 
treball (CET) i a empreses d’inserció (EI). 3 LOTS. 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 un expedient de contractació. 

 
Antecedents 
 
- Per acord de la Junta de Govern 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” (3 LOTS),  procediment obert i 
pluralitat de criteris, per un pressupost biennal de licitació de 219.062,60 €, IVA exclòs, més 
el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de 46.003,15 €. 
 

• PER AL LOT 1: SERVEIS AUXILIARS PER A LA SEU CENTRAL, A PLAÇA 
MARGARIDA XIRGU,S/N DE BARCELONA 

 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de 
175.141,00 €, IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de 
36.779,61 €, desglossat de la següent manera: 

a) Part fixa 
Pels serveis periòdics de serveis auxiliars, un pressupost màxim 
biennal (2 anys) de 171.400,00€ més 35.994,00€ en concepte d’IVA 
al 21%  

b) Part variable 
Pels serveis puntuals de serveis auxiliars, un pressupost màxim 
biennal (2 anys) de 3.741,00€, més 785,61€ en concepte d’IVA al 
21%  

 
La part variable, pels serveis puntuals de serveis auxiliars, segons els següents preus unitaris 
màxims:  

Serveis puntuals  
de serveis auxiliars 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari màxim 

IVA inclòs 

Hora diürna   9,00€/hora  21% 1,89€ 10,89€/hora 

Hora nocturna 11,35€/hora 21% 2,38€ 13,73€/hora 

 
• PER AL LOT 2: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL DEL 

VALLÈS, A PLAÇA DIDÓ, 1 DE TERRASSA. 
 

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de 
28.170,00 €, IVA EXCLÒS, més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de 
5.915,70 € per als serveis periòdics de serveis auxiliars. 
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• LOT 3: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL D’OSONA, A LA 
PLAÇA SANT MIQUEL DELS SANTS, 20 DE VIC. 

 
- El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal de 
15.751,60 €, IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de 
3.307,84 €. 
 
- Abans de procedir a la publicació oficial de l’expedient, es va detectar un error en la 
consignació del codi CPV que es va fer constar a la clàusula 1.1. del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, i per tant, per acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de 
2017 es va aprovar l’esmena d’error material en el sentit que allà on deia:  “El Codi CPV que 
correspon és 73326000-9 (serveis auxiliars d’edificis)” es va dir: “El Codi CPV que 
correspon és 71326000-9. (serveis auxiliars d’edificis)” 
 
- En data 22 de gener de 2018, DISWORK, SL, l’empresa que actualment presta el servei de 
vigilància relatiu al LOT 1, va comunicar que existeix un error en la informació relativa als 
contractes de treball objecte de subrogació comunicada per ells mateixos en el seu dia 
En concret, l’error comés rau en haver fet constar un efectiu que estava fent la suplència del 
seu titular i, per tant, no és correcte perquè aquest empleat no és objecte de subrogació. 
Aquest error va ser rectificat per acord de la Junta de Govern de l’Institut de 14 de febrer de 
2018. 
 
Proposta: 
 
- Un cop oberta la licitació, la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació 
de Barcelona, reunida el dia 25 d’abril de 2018 va assignar la següent puntuació als 
licitadors presentats: 
LOT 1:  SERVEIS AUXILIARS PER A LA SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU S/N 
DE BARCELONA 
 

EMPRESES 

Part fixa Part variable � �       

Ordr
e 

  
Preu 

unitari 
ofert 

Preu 
unitari 
ofert   � �   

Criteri 
2 

  

Preu 
màxim 
ofert 

Servei
s 

auxilia
rs 

diürns Oferta 

Serveis 
auxiliars 
nocturns Oferta 

P. 
fixa+P.v
ariable 

Diferènci
a 

Punt
s 

Sistem
a 
control 
incidèn
cies 

TOTA
L 
PUNT
S 

IVA 
exclòs  IVA 

exclòs 
s. 

netejador 
IVA 
exclòs 

s. 
netejado

r       
    

CET  EMINSER 
VALLES 

153.065,
50 8,50 2.890,00 10,90 654,00 

156.609,
50 

18.531,5
0 

37,1
2 10,00 47,12 3 

ISM SL 
137.160,

00 7,80 2.652,00 9,75 585,00 
140.397,

00 
34.744,0

0 
69,6

0 10,00 79,60 2 
INTEGRA MGSI 
CET CATALUNYA 
SL 

133.949,
10 7,58 2.577,20 8,61 516,60 

137.042,
90 

38.098,1
0 

76,3
2 10,00 86,32 1 
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DISWORK SL 
161.460,

00 8,08 2.747,20 9,64 578,40 
164.785,

60 
10.355,4

0 
20,7

4 10,00 30,74 4 
LOT 2: SERVEIS AUXILIARS  PER AL CENTRE TERRITORIAL DLE VALLES, A PLAÇA DIDÓ, 
1 DE TERRASSA 
 

EMPRESES 

Part fixa �    Criteri 2   

Ordre 
Preu 

màxim 
ofert 

IVA exclòs Diferència Punts 

Sistema 
control 
incidències 

TOTAL 
PUNTS 

CET EMINSER VALLES 27.089,28 1.080,72 18,73 0,00 18,73 4 
ISM SL 24.327,61 3.842,39 66,60 0,00 66,60 2 
INTEGRA MGSI CET 
CATALUNYA SL 24.071,27 4.098,73 71,05 10,00 81,05 1 
DISWORK SL 26.635,99 1.534,01 26,59 0,00 26,59 3 
 
 
 
LOT 3: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL D'OSONA, A LA PLAÇA SANT 
MIQUEL DELS SANTS, 20 DE VIC 
 

EMPRESES 

Part 
fixa Part variable � �       

Ordre Preu unitari ofert   

Preu 
unitari 
ofert   � �   

Criteri 2   

Preu 
màxim 
ofert         
IVA 

exclòs 

Serveis 
auxiliars 
diürns         

IVA 
exclòs 

Oferta      
s. 

Netejad
or 

Serveis 
auxiliars 
nocturns   

IVA 
exclòs 

Oferta           
s.netejador 

P. Fixa + 
P.variable 

Diferència Punts 
Sistema 
control 
incidències 

TOTAL 
PUNTS 

CET 
EMINSER 
VALLES 

13.957,
96 8,50 

1.020,0
0 10,90 174,40 15.152,36 599,24 14,86 10,00 24,86 2 

INTEGRA 
MGSI CET 
CATALUNY
A SL 

13.613,
36 7,58 909,60 8,61 137,76 14.660,72 1.090,88 27,05 10,00 37,05 1 

 
La Mesa considera oportú proposar per unanimitat a l’òrgan de contractació competent, 
l’adjudicació dels “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre, reservat a centres 
especials de treball (CET) i a empreses d’inserció (EI)”, pels lots 1, 2 i 3, a l’empresa 
INTEGRA MGSI CET CATALUÑA SL, i l’òrgan l’adjudica amb efectes 1 de juliol de 2018, 
d’acord amb la seva oferta i de conformitat amb la proposta de la Mesa, pels preus unitaris 
següents, i d’acord amb la seva oferta: 
 
LOT 1:  SERVEIS AUXILIARS PER A LA SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU S/N 
DE BARCELONA 
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1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 
a) Per la part fixa: 

 

Servei Preu ofertat 
IVA exclòs 

Tipus 
% IVA Import IVA Total preu ofertat IVA 

inclòs 

Serveis auxiliars 
periòdics 

133.949,10€ 
biennals (2 anys) 21% 28.129,31€ 162.078,41€ 

Biennals (2 anys) 

  
b) Per la part variable els imports següents: 

 

Servei 
Preu unitari 
ofertat IVA 

exclòs (hora) 

Tipus % 
IVA Import IVA Total preu unitari 

ofertat IVA inclòs 

Serveis auxiliars 
puntuals diürn  7,58€ hora 21% 1,59€ 9,17€ hora 

Serveis auxiliars 
puntuals 8,61€ hora 21% 1,81€ 10,42€ hora 

 
2)  APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I 
DE COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 
NO  

 
LOT 2: SERVEIS AUXILIARS  PER AL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLES, A PLAÇA DIDÓ, 
1 DE TERRASSA 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 

Servei Preu ofertat IVA exclòs Tipus 
% IVA 

Import 
IVA 

Total preu ofertat IVA 
inclòs 

Serveis auxiliars 
periòdics 

24.071,27€ 
Biennals (2 anys) 21% 5.054,97€ 29.126,24€ 

Biennals (2 anys) 
 
2)  APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I 
DE COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 
NO  
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LOT 3: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL D'OSONA, A LA PLAÇA SANT 
MIQUEL DELS SANTS, 20 DE VIC 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 
a) Per la part fixa: 

 

Servei Preu ofertat IVA exclòs Tipus 
% IVA Import IVA Total preu ofertat 

IVA inclòs 
Serveis auxiliars 
periòdics 

13.613,36€ 
Biennals (2 anys) 21% 2.858,81€ 16.472,17€ 

Biennals (2 anys) 
  

b) Per la part variable els imports següents: 
 

Servei Preu unitari ofertat IVA 
exclòs (hora) 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
ofertat IVA inclòs 

Serveis auxiliars 
puntuals diürn  7,58€ hora 21% 1,59€ 9,17€ hora 

Serveis auxiliars 
puntuals 8,61€ hora 21% 1,81€ 10,42€ hora 

 
2)  APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I 
DE COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 
NO  

 
- D’altra banda, es proposa reajustar la despesa aprovada per dictamen de la Junta de 22 de 
novembre de 2017, per ajustar-la a les ofertes presentades per l’adjudicatari i als nous efectes 
de la contractació que seran d’1 de juliol de 2018, de conformitat amb el següent 
desglossament: 
 
PER AL LOT 1 I LOT 3 
 
Per als serveis auxiliars periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Reajustament 

2018 -39.709,95€ 
2019 -23.188,16€ 
2020 +16.521,78€ 
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PER AL LOT 2 
 

Exercici 
pressupostari 

Reajustament 

2018 -5.500,58€ 
2019 -2.479,73€ 
2020 +3.020,84€ 

 
PER AL LOT 1 I LOT 3 
 
Per als serveis auxiliars puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Reajustament 
 

2018    -1.017,23€ 
2019 -521,17€ 
2020   +496,06€ 

 
- Finalment es proposa establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries:  
 

� Per al lot 1 resta en segon lloc l’empresa ISM SL, en tercer lloc l’empresa CET  
EMINSER VALLES, i en quart i últim lloc l’empresa DISWORK SL.  

 
� Per al lot 2 resta en segon lloc l’empresa ISM SL, en tercer lloc l’empresa DISWORK 

SL, i en quart i últim lloc l’empresa CET EMINSER VALLES. 
 

� Per a lot 3 resta en segon i últim lloc l’empresa CET  EMINSER VALLES. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària del dia 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 i pluralitat de criteris,  per un pressupost biennal de licitació de DOS-
CENTS DINOU MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (219.062,60€), IVA exclòs més 
el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de QUARANTA-SIS MIL TRES EUROS AMB 
QUINZE CÈNTIMS (46.003,15€), desglossat de la següent manera: 
 

• PER AL LOT 1: SERVEIS AUXILIARS PER A LA SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA 
XIRGU,S/N DE BARCELONA 

 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de CENT 
SETANTA-CINC MIL CENT QUARANTA-UN EUROS (175.141,00€), IVA exclòs, més el 21% d’IVA 
corresponent, que ascendeix a la quantitat de TRENTA-SIS MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS 
AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (36.779,61€), desglossat de la següent manera: 
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c) Part fixa Pels serveis periòdics de serveis auxiliars, un pressupost màxim biennal (2 
anys) de 171.400,00€ més 35.994,00€ en concepte d’IVA al 21%  

d) Part variable Pels serveis puntuals de serveis auxiliars, un pressupost màxim biennal (2 
anys) de 3.741,00€, més 785,61€ en concepte d’IVA al 21%  

 
La part variable, pels serveis puntuals de serveis auxiliars, segons els següents preus unitaris màxims:  
  

Serveis puntuals  
de serveis auxiliars 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora diürna   9,00€/hora  21% 1,89€ 10,89€/hora 

Hora nocturna 11,35€/hora 21% 2,38€ 13,73€/hora 

 
• PER AL LOT 2: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS, A 

PLAÇA DIDÓ, 1 DE TERRASSA. 
 

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de VINT-I-VUIT 
MIL CENT SETANTA EUROS (28.170,00€), IVA EXCLÒS, més el 21% d’IVA corresponent, que 
ascendeix a la quantitat de CINC MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 
(5.915,70€) per als serveis periòdics de serveis auxiliars. 
 

• LOT 3: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL D’OSONA, A LA PLAÇA 
SANT MIQUEL DELS SANTS, 20 DE VIC. 

 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de QUINZE MIL 
SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (15.751,60€), IVA exclòs, més el 21% 
d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de TRES MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (3.307,84€), desglossat de la següent manera: 
 

a) Part fixa Pels serveis periòdics de serveis auxiliars, un pressupost màxim biennal (2 
anys) de 14.490,00€ més 3.042,90€ en concepte d’IVA al 21%  

b) Part variable 
Pels serveis puntuals de serveis auxiliars, un pressupost màxim biennal (2 
anys) de 1.261,60€, més 264,94€ en concepte d’IVA al 21%  

 
La part variable, pels serveis puntuals de serveis auxiliars, segons els següents preus unitaris màxims:  
 

Serveis puntuals  
de serveis auxiliars 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora diürna   9,00€/hora  21% 1,89€ 10,89€/hora 

Hora nocturna 11,35€/hora 21% 2,38€ 13,73€/hora 

 
Vist que abans de procedir a la publicació oficial del referit expedient, es va detectar un error en la 
consignació del codi CPV que es va fer constar a la clàusula 1.1. del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, i per tant, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària 
del dia 20 de desembre de 2017 (núm. registre 181/2017) es va aprovar l’esmena d’error material en el 
sentit que allà on deia:  
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“El Codi CPV que correspon és 73326000-9 (serveis auxiliars d’edificis)” 
 
Es va dir: 
 

“El Codi CPV que correspon és 71326000-9. (serveis auxiliars d’edificis)” 
 
Vist que en data 22 de gener de 2018, DISWORK, SL, l’empresa que actualment presta el servei de 
vigilància relatiu al LOT 1 va comunicar que existeix un error en la informació relativa als contractes de 
treball objecte de subrogació comunicada per ells mateixos en el seu dia, i per tant, feta constar a la 
clàusula 3.a.5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. En concret, l’error comés rau en haver fet 
constar un efectiu que estava fent la suplència del seu titular i, per tant, no és correcte perquè aquest 
empleat no és objecte de subrogació. 
 
Vist que aquest error va ser rectificat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en 
sessió ordinària de 14 de febrer de 2018 (núm. de registre 29/2018), en el sentit de de suprimir de la 
graella informativa dels contractes de treball objecte de subrogació del LOT 1 el següent: 
 

AUXILIAR CONTROL 31/10/2016 530 35 BCN 

 
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 25 d’abril de 2018, el text de la qual és el següent:  
 
“Oberta la sessió pel president comença l'acte amb la lectura dels esmentats anuncis i dels textos 
reglamentaris que regulen la present celebració. 
 
Tot seguit, el president notifica el resultat de la qualificació prèvia dels documents de les empreses 
presentades. Seguidament es manifesta als assistents a l'acte que poden sol·licitar els aclariments i formular 
les observacions que estimin pertinents, abans de procedir a l'obertura de les pliques, sense que cap dels 
presents faci ús dels expressats drets, ni formuli cap reclamació. 
 
Obertes les pliques presentades aquestes ofereixin el resultat següent: 
 
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa CET EMISER VALLES SL, amb NIF 
B59422329 i domicili social al carrer Ramón Dagà, 7, CP 08402 GRANOLLERS (BARCELONA), la qual 
presenta la següent oferta econòmica, IVA exclòs, corresponent als lots 1, 2 i 3: 
 
LOT 1: 
 

• PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

a) Per la part fixa: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu màxim IVA exclòs Preu ofertat IVA exclòs 

Serveis auxiliars periòdics 
171.400,00€ biennals (2 anys) 153.065,50€ Biennals  

(2 anys) 
  

b) Per la part variable els imports següents: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu unitari màxim IVA exclòs (hora) Preu unitari ofertat IVA exclòs (hora) 

Serveis auxiliars 
puntuals diürn  

9,00€ 8,50€ 
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Serveis auxiliars 
puntuals 

11,35€ 10,90€ 

 
• APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 

COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  
 

LOT 2: 
 

• PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu màxim IVA exclòs Preu ofertat IVA exclòs 
Serveis auxiliars 
periòdics 

28.170,00€ biennals  
(2 anys) 

27.089,28€ Biennals  
(2 anys) 

 
*S’observa que no inclou en la seva oferta econòmica el criteri 2, la Mesa acorda donar 0 punts en 
aquest criteri. 

 
LOT 3: 
 

• PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

a) Per la part fixa: 
 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu màxim IVA exclòs Preu ofertat IVA exclòs 
Serveis auxiliars 
periòdics 

14.490,00€ biennals 
(2 anys) 

13.957,96€ Biennals  
(2 anys) 

  
b) Per la part variable els imports següents: 

 
Servei Preu unitari màxim IVA 

exclòs (hora) 
Preu unitari ofertat IVA exclòs 
(hora) 

Serveis auxiliars 
puntuals diürn  

9,00€ 8,50€ 

Serveis auxiliars 
puntuals 

11,35€ 10,90€ 

 
• APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 

COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  
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SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa ISM SL, amb NIF B61098638 i domicili social al 
carrer Lluçà, 6, local, local, CP 08028  BARCELONA, la qual presenta la següent oferta econòmica, IVA 
exclòs, corresponent als lots 1 i 2: 
 
 
LOT 1: 
 

• PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

a) Per la part fixa: 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu màxim IVA exclòs Preu ofertat IVA exclòs 

Serveis auxiliars periòdics 
171.400,00€ biennals (2 anys) 137.160,00€ Biennals  

(2 anys) 
  

b) Per la part variable els imports següents: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu unitari màxim IVA exclòs (hora) Preu unitari ofertat IVA exclòs (hora) 

Serveis auxiliars 
puntuals diürn  

9,00€ 7,80€ 

Serveis auxiliars 
puntuals 

11,35€ 9,75€ 

 
• APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 

COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  

 
LOT 2: 
 

• PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu màxim IVA exclòs Preu ofertat IVA exclòs 
Serveis auxiliars 
periòdics 

28.170,00€ biennals  
(2 anys) 

24.327,61€ Biennals  
(2 anys) 

 
*S’observa que no inclou en la seva oferta econòmica el criteri 2, la Mesa acorda donar 0 punts en 
aquest criteri. 

 
TERCER.- Assenyalat amb el núm. 3 correspon a l’empresa INTEGRA MGSI CET CATALUÑA SL, amb 
NIF B64876956 i domicili social al carrer Ramón Turró, 71. baixos, CP 08005  BARCELONA, la qual 
presenta la següent oferta econòmica, IVA exclòs, corresponent als lots 1, 2 i 3: 
 
LOT 1: 
 

• PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

a) Per la part fixa: 
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  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu màxim IVA exclòs Preu ofertat IVA exclòs 

Serveis auxiliars periòdics 
171.400,00€ biennals (2 anys) 133.949,10€ Biennals  

(2 anys) 
  

b) Per la part variable els imports següents: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu unitari màxim IVA exclòs (hora) Preu unitari ofertat IVA exclòs (hora) 

Serveis auxiliars 
puntuals diürn  

9,00€ 7,58€ 

Serveis auxiliars 
puntuals 

11,35€ 8,61€ 

 
• APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 

COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  
LOT 2: 
 

• PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu màxim IVA exclòs Preu ofertat IVA exclòs 
Serveis auxiliars 
periòdics 

28.170,00€ biennals  
(2 anys) 

24.071,27€ Biennals  
(2 anys) 

  
• APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 

COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  

 
LOT 3: 
 

• PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

a) Per la part fixa: 
 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu màxim IVA exclòs Preu ofertat IVA exclòs 
Serveis auxiliars 
periòdics 

14.490,00€ biennals 
(2 anys) 

13.613,36€ Biennals  
(2 anys) 

  
b) Per la part variable els imports següents: 

 
Servei Preu unitari màxim IVA Preu unitari ofertat IVA exclòs 
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exclòs (hora) (hora) 
Serveis auxiliars 
puntuals diürn  

9,00€ 7,58€ 

Serveis auxiliars 
puntuals 

11,35€ 8,61€ 

 
• APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 

COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  

 
QUART.- Assenyalat amb el núm. 4 correspon a l’empresa DISWORK SL, amb NIF B63225254 i domicili 
social a la Rambla d'Egara, 1, CP 08223  TERRASSA (BARCELONA), la qual presenta la següent oferta 
econòmica, IVA exclòs, corresponent als lots 1 i 2: 
 
LOT 1: 
 

• PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

a) Per la part fixa: 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu màxim IVA exclòs Preu ofertat IVA exclòs 

Serveis auxiliars periòdics 
171.400,00€ biennals (2 anys) 161.460,00€ Biennals  

(2 anys) 
  

b) Per la part variable els imports següents: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu unitari màxim IVA exclòs (hora) Preu unitari ofertat IVA exclòs (hora) 

Serveis auxiliars 
puntuals diürn  

9,00€ 8,08€ 

Serveis auxiliars 
puntuals 

11,35€ 9,64€ 

 
• APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 

COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  
LOT 2: 
 

• PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu màxim IVA exclòs Preu ofertat IVA exclòs 
Serveis auxiliars 
periòdics 

28.170,00€ biennals  
(2 anys) 

26.635,99€ Biennals  
(2 anys) 
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*S’observa que no inclou en la seva oferta econòmica el criteri 2, la Mesa acorda donar 0 punts en 
aquest criteri. 

 
 
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: 
 
PER AL LOT 1 i LOT 3 
 

Criteris avaluables de forma automàtica  (100%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre 2) 
 
• Criteri 1:  Preu ofertat........................................................................fins a 90 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 
 
-Part fixa: import ofert pel licitador, IVA exclòs (E). 
-Es sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la suma és l’oferta del 
licitador. 
3)D+E= Oferta del licitador 
 

• 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 
 
-Part fixa: pressupost màxim de licitació, IVA exclòs (E). 
-Es sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la suma és el preu de 
licitació. 
 
3)D+E= 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 
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mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a 
aquesta mitjana. 

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

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits anteriors, se li 
assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa situació, s’assignarà la màxima 
puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la licitació 
empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per 
als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 
• Criteri 2: Aportar un sistema de control d’incidències en suport informàtic i de comunicació a 

l’Institut del Teatre...................................fins a 10 punts 
 

Aporta el sistema de 
control 

Punts 

SI 10 punts 

NO 0 punts 

 
S’assignaran 10 punts a les ofertes que proposin aportar un sistema de control d’incidències en suport 
informàtica que servirà com a suport de comunicació amb l’Institut del Teatre. A les empreses que no 
proposin aportar aquest sistema d’incidències se’ls atorgarà 0 punts. En cas de no marcar cap opció, o de 
marcar-ne dues, s’atorgarà 0 punts. 
 
PER AL LOT 2 
 

Criteris avaluables de forma automàtica  (100%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre 2) 
 
• Criteri 1:  Preu ofertat........................................................................fins a 90 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. 
• 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. 
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En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits anteriors, se li 
assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa situació, s’assignarà la màxima 
puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la licitació 
empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per 
als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 
• Criteri 2: Aportar un sistema de control d’incidències en suport informàtic i de comunicació a 

l’Institut del Teatre............................................fins a 10 punts 
 

Aporta el sistema de 
control 

Punts 

SI 10 punts 

NO 0 punts 

 
S’assignaran 10 punts a les ofertes que proposin aportar un sistema de control d’incidències en 
suport informàtica que servirà com a suport de comunicació amb l’Institut del Teatre. A les empreses 
que no proposin aportar aquest sistema d’incidències se’ls  atorgarà 0 punts. En cas de no marcar 
cap opció, o de marcar-ne dues, s’atorgarà 0 punts. 

 
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. 
 
Es comprova que no hi ha cap empresa en baixa en cap Lot. La puntuació obtinguda per les empreses 
admeses és la següent: 
 
LOT 1:  SERVEIS AUXILIARS PER A LA SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU S/N DE 
BARCELONA 
 

EMPRESES 

Part fixa Part variable ∑ �       

Ordre 

  
Preu 

unitari 
ofert 

Preu 
unitari ofert   � �   

Criteri 2   

Preu 
màxim 
ofert 

Servei
s 

auxilia
rs 

diürns Oferta 

Serveis 
auxiliars 
nocturns Oferta 

P. 
fixa+P.va

riable Diferència Punts 

Sistema 
control 
incidènc
ies 

TOTA
L 
PUNT
S 

IVA exclòs  IVA 
exclòs s. netejador IVA exclòs 

s. 
netejador           

CET  EMINSER 
VALLES 

153.065,5
0 8,50 2.890,00 10,90 654,00 

156.609,5
0 18.531,50 37,12 10,00 47,12 3 

ISM SL 
137.160,0

0 7,80 2.652,00 9,75 585,00 
140.397,0

0 34.744,00 69,60 10,00 79,60 2 
INTEGRA MGSI 
CET CATALUNYA 
SL 

133.949,1
0 7,58 2.577,20 8,61 516,60 

137.042,9
0 38.098,10 76,32 10,00 86,32 1 

DISWORK SL 
161.460,0

0 8,08 2.747,20 9,64 578,40 
164.785,6

0 10.355,40 20,74 10,00 30,74 4 
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LOT 2: SERVEIS AUXILIARS  PER AL CENTRE TERRITORIAL DLE VALLES, A PLAÇA DIDÓ, 1 DE 
TERRASSA 
 

EMPRESES 

Part fixa �    Criteri 2   

Ordre Preu màxim 
ofert 

IVA exclòs 
Diferència Punts 

Sistema 
control 
incidències 

TOTAL 
PUNTS 

CET EMINSER VALLES 27.089,28 1.080,72 18,73 0,00 18,73 4 
ISM SL 24.327,61 3.842,39 66,60 0,00 66,60 2 
INTEGRA MGSI CET CATALUNYA 
SL 24.071,27 4.098,73 71,05 10,00 81,05 1 
DISWORK SL 26.635,99 1.534,01 26,59 0,00 26,59 3 

 
LOT 3: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL D'OSONA, A LA PLAÇA SANT MIQUEL 
DELS SANTS, 20 DE VIC 
 

EMPRESES 

Part fixa Part variable ∑ �       

Ordre 

Preu unitari ofert   
Preu unitari 

ofert   � �   Criteri 2   

Preu 
màxim 
ofert         
IVA 

exclòs 

Serveis 
auxiliars 
diürns         
IVA 

exclòs 

Oferta          
s. 

Netejador 

Serveis 
auxiliars 
nocturns   

IVA exclòs 

Oferta           
s.netejador 

P. Fixa + 
P.variable Diferència Punts 

Sistema 
control 
incidències 

TOTAL 
PUNTS 

CET EMINSER 
VALLES 13.957,96 8,50 1.020,00 10,90 174,40 15.152,36 599,24 14,86 10,00 24,86 2 
INTEGRA MGSI 
CET CATALUNYA 
SL 13.613,36 7,58 909,60 8,61 137,76 14.660,72 1.090,88 27,05 10,00 37,05 1 

 
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 per unanimitat a l’òrgan de contractació competent, l’adjudicació 
mitjançant procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent als “Serveis auxiliars dels 
edificis de l’Institut del Teatre, reservat a centres especials de treball (CET) i a empreses d’inserció 
(EI)”, pels lots 1, 2 i 3, a l’empresa INTEGRA MGSI CET CATALUÑA SL, amb NIF B64876956, pels 
preus unitaris següents, i d’acord amb la seva oferta: 
 
LOT 1:  SERVEIS AUXILIARS PER A LA SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU S/N DE 
BARCELONA 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 
b) Per la part fixa: 

 

Servei 
Preu ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA Import IVA 

Total preu ofertat IVA 
inclòs 

Serveis auxiliars 
periòdics 

133.949,10€ 
biennals (2 anys) 21% 28.129,31€ 162.078,41€ 

Biennals (2 anys) 
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c) Per la part variable els imports següents: 
 

Servei Preu unitari ofertat 
IVA exclòs (hora) 

Tipus % 
IVA Import IVA Total preu unitari ofertat 

IVA inclòs 
Serveis auxiliars 
puntuals diürn  

7,58€ hora 21% 1,59€ 9,17€ hora 

Serveis auxiliars 
puntuals 8,61€ hora 21% 1,81€ 10,42€ hora 

 
2)  APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I 
DE COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 

 
Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  
 
Pel lot 1 resta en segon lloc l’empresa ISM SL, en tercer lloc l’empresa CET  EMINSER VALLES, i en 
quart i últim lloc l’empresa DISWORK SL. 
 
LOT 2: SERVEIS AUXILIARS  PER AL CENTRE TERRITORIAL DLE VALLES, A PLAÇA DIDÓ, 1 DE 
TERRASSA 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 

Servei Preu ofertat IVA exclòs Tipus 
% IVA Import IVA Total preu ofertat IVA 

inclòs 
Serveis auxiliars 
periòdics 

24.071,27€ 
Biennals (2 anys) 21% 5.054,97€ 29.126,24€ 

Biennals (2 anys) 
 
2)  APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 
COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  

 
Pel lot 2 resta en segon lloc l’empresa ISM SL, en tercer lloc l’empresa DISWORK SL, i en quart i últim 
lloc l’empresa CET  EMINSER VALLES. 
 
LOT 3: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL D'OSONA, A LA PLAÇA SANT MIQUEL 
DELS SANTS, 20 DE VIC 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 
c) Per la part fixa: 

 

Servei Preu ofertat IVA exclòs Tipus % 
IVA Import IVA Total preu ofertat IVA 

inclòs 
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Serveis auxiliars 
periòdics 

13.613,36€ 
Biennals (2 anys) 21% 2.858,81€ 16.472,17€ 

Biennals (2 anys) 
  

d) Per la part variable els imports següents: 
 

Servei Preu unitari ofertat IVA 
exclòs (hora) 

Tipus % 
IVA Import IVA Total preu unitari 

ofertat IVA inclòs 
Serveis auxiliars puntuals 
diürn  7,58€ hora 21% 1,59€ 9,17€ hora 

Serveis auxiliars puntuals 8,61€ hora 21% 1,81€ 10,42€ hora 

 
2)  APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 
COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 

 
Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  
 
Pel lot 3 resta en segon i últim lloc l’empresa CET  EMINSER VALLES. 
 
Essent les 13 hores i 10 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 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 juliol 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 25 d’abril de 2018, la contractació relativa als “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del 
Teatre”, reservat a centres especials de treball (CET) i a empreses d’inserció (EI), pels lots 1, 2 i 3, 
a l’empresa INTEGRA MGSI CET CATALUÑA SL, amb NIF B64876956, pels preus unitaris següents, i 
d’acord amb la seva oferta: 
 
LOT 1:  SERVEIS AUXILIARS PER A LA SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU S/N DE 
BARCELONA 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
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c) Per la part fixa: 

 

Servei 
Preu ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA Import IVA 

Total preu ofertat IVA 
inclòs 

Serveis auxiliars 
periòdics 

133.949,10€ 
biennals (2 anys) 21% 28.129,31€ 162.078,41€ 

Biennals (2 anys) 

  
d) Per la part variable els imports següents: 

 

Servei Preu unitari ofertat 
IVA exclòs (hora) 

Tipus % 
IVA Import IVA Total preu unitari ofertat 

IVA inclòs 
Serveis auxiliars 
puntuals diürn  7,58€ hora 21% 1,59€ 9,17€ hora 

Serveis auxiliars 
puntuals 8,61€ hora 21% 1,81€ 10,42€ hora 

 
2)  APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 
COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  

 
LOT 2: SERVEIS AUXILIARS  PER AL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLES, A PLAÇA DIDÓ, 1 DE 
TERRASSA 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 

Servei Preu ofertat IVA exclòs Tipus 
% IVA Import IVA Total preu ofertat IVA 

inclòs 
Serveis auxiliars 
periòdics 

24.071,27€ 
Biennals (2 anys) 21% 5.054,97€ 29.126,24€ 

Biennals (2 anys) 
 
2)  APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 
COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  
 
LOT 3: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL D'OSONA, A LA PLAÇA SANT MIQUEL 
DELS SANTS, 20 DE VIC 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 
e) Per la part fixa: 

 

Servei Preu ofertat IVA exclòs 
Tipus % 

IVA Import IVA 
Total preu ofertat IVA 

inclòs 
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Serveis auxiliars 
periòdics 

13.613,36€ 
Biennals (2 anys) 21% 2.858,81€ 16.472,17€ 

Biennals (2 anys) 
  

f) Per la part variable els imports següents: 
 

Servei Preu unitari ofertat IVA 
exclòs (hora) 

Tipus % 
IVA Import IVA Total preu unitari 

ofertat IVA inclòs 
Serveis auxiliars puntuals 
diürn  7,58€ hora 21% 1,59€ 9,17€ hora 

Serveis auxiliars puntuals 8,61€ hora 21% 1,81€ 10,42€ hora 

 
2)  APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 
COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  
 
Segon.- DISPOSAR la despesa pluriennal que suposa la part fixa per import de 207.676,81€ a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 99020/227.01 del pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el següent 
desglossament: 
 
PER AL LOT 1 I LOT 3 
 
Per als serveis auxiliars periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 44.637,64€ 
2019 89.275,29€ 
2020 44.637,64€ 

 
PER AL LOT 2 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 7.281,56€ 
2019 14.563,12€ 
2020 7.281,56€ 

 
I AUTORITZAR la despesa màxima per un import de 5.010,80€ per a la part variable un cop ajustada a 
l’oferta presentada per l’adjudicatari i als nous efectes de la contractació que seran d’1 de juliol de 2018, 
de conformitat amb el següent desglossament: 
 
PER AL LOT 1 I LOT 3 
 
Per als serveis auxiliars puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018    1.252,70€ 
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2019 2.505,40€ 
2020   1,252,70€ 

 
 
Tercer.- REAJUSTAR 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 les ofertes presentades per l’adjudicatari i als nous efectes de la 
contractació que seran d’1 de juliol de 2018, de conformitat amb el següent desglossament: 
 
PER AL LOT 1 I LOT 3 
 
Per als serveis auxiliars periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Reajustament 

2018 -39.709,95€ 
2019 -23.188,16€ 
2020 +16.521,78€ 

PER AL LOT 2 
 

Exercici 
pressupostari 

Reajustament 

2018 -5.500,58€ 
2019 -2.479,73€ 
2020 +3.020,84€ 

PER AL LOT 1 I LOT 3 
 
Per als serveis auxiliars puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Reajustament 
 

2018    -1.017,23€ 
2019 -521,17€ 
2020   +496,06€ 

 
 
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 25 d’abril de 2018, d’acord amb el detall següent:  
 
Pel lot 1 resta en segon lloc l’empresa ISM SL, en tercer lloc l’empresa CET  EMINSER VALLES, i en 
quart i últim lloc l’empresa DISWORK SL. 
 
Pel lot 2 resta en segon lloc l’empresa ISM SL, en tercer lloc l’empresa DISWORK SL, i en quart i últim 
lloc l’empresa CET  EMINSER VALLES. 
 
Pel lot 3 resta en segon i últim lloc l’empresa CET  EMINSER VALLES. 
 
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, un cop transcorreguts 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. 
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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). 
 
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.” 
 
 
 
8. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de la contractació del “Servei 

de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona 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 la proposta, consistent en diverses actuacions en relació amb 
l’adjudicació d’un servei. 
 
Arran de l’explicació oferta pel Gerent, Sr. Roig, s’obre un debat entre els assistents a 
la vista del resultat de l’adjudicació. Com a conclusió del debat la Junta de Govern 
unànimement instrueix la Gerència per tal que en els expedients de contractació a 
tramitar en el futur, s’haurà d’augmentar el pes de la qualitat en detriment del preu. 
 
Antecedents 
- Per acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de 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 “Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”. 

 
- Posteriorment, aquest acord va ser esmenat en data 24 de gener de 2018 per tal de rectificar 
l’error detectat en el nombre d’hores contemplades en la clàusula 1.4 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, resultant finalment un pressupost biennal màxim de 
licitació de 405.085,60 €. 
 
- La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, reunida el 
dia 11 d’abril de 2018, va assignar les següents puntuacions als licitadors presentats:  
 
    80 Punts 10 Punts 10 Punts   

Total      Oferta Certificats Puntuació     
 Oferta   Diferència  Punts  formativa   RSE /SGSI   Total   ordre  EMPRESES 

353.755,20 € 51.330,40 € 62,56 10 5 77,56 1 
GRUPO CONTROL 
EMPRESA DE SEGURIDAD 

388.517,60 € 16.568,00 € 20,19 10 0 30,19 8 IB2 SEGURETAT C. 

380.114,34 € 24.971,26 € 30,43 10 5 45,43 4 
TRANSPORTES 
BLINDADOS S.A. 

363.676,80 € 41.408,80 € 50,46 10 10 70,46 2 
SEGURIDAD 
PROFESIONAL MEDITER. 
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. 391.297,26 € 13.788,34 € 16,80 10 10 36,80 7 CLECE SEGURIDAD SA 

388.753,76 € 16.331,84 € 19,90 10 10 39,90 6 ILUNION SEGURIDAD SA 

384.478,82 € 20.606,78 € 25,11 10 5 40,11 5 GSI PROFESIONALES D. 

366.658,20 € 38.427,40 € 46,83 10 0 56,83 3 VIRIATO SEGURIDAD SL 
 
- La Mesa considera oportú proposar per unanimitat a l’òrgan competent l’adjudicació 
relativa al servei a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A. Resta en 
segon lloc l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA  S.A., en tercer lloc 
l’empresa VIRIATO SEGURIDAD SL,  en quart lloc l’empresa TRANSPORTES BLINDADOS 
S.A., en cinquè lloc l’empresa  GSI PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD Y SISTEMAS S.A., 
en sisè lloc l’empresa ILUNION SEGURIDAD S.A., en setè lloc l’empresa CLECE SEGURIDAD 
S.A. i en vuitè i últim lloc l’empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA S.L. 
 
Proposta 
 
Es proposa doncs adjudicar amb efectes 1 de juliol de 2018, d’acord amb la seva oferta i de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, la contractació a l’empresa GRUPO 
CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A., amb NIF A04038014, d’acord amb la seva oferta: 
 
a) Per la part fixa: 
  

Servei Preu ofert IVA 
exclòs 

Tipus % 
IVA Import IVA Total preu ofert IVA 

inclòs 

Serveis de 
vigilància periòdics 

351.000,00 € 
Biennals 
(2 anys) 

21% 73.710,00 € 
424.710,00 € 

Biennals 
(2 anys) 

 
b) Per la part variable els imports següents: 
 

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

Servei de vigilància i 
protecció privada 

Preu unitari 
ofert IVA 

exclòs (hora) 

Tipus % 
IVA Import IVA 

Total preu 
unitari ofert IVA 

inclòs 

Hora laborable diürna 16,00 € hora 21% 3,36 € 19,36 € hora 

Hora laborable nocturna 17,50 € hora 21 % 3,68 € 21,18 € hora 

Hora festiva diürna 17,20 € hora 21 % 3,61 € 20,81 € hora 

Hora festiva nocturna 18,80 € hora 21 % 3,95 € 22,75 € hora 
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2) CERTIFICATS DE QUALITAT I/O GESTIÓ QUE ACREDITIN EL COMPLIMENT 
DEL CONTRACTE SOTA DETERMINATS ESTÀNDARDS:  
RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES (RSE) I/O SISTEMA                             
DE GESTIÓ DE RISCOS DE LA INFORMACIÓ (SGSI) 

 
- Es proposa també aprovar la despesa pluriennal que suposa la part fixa per import de 
424.710,00 € d’acord amb el següent desglossament: 
 
Per als serveis de vigilància periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 106.177,50€ 
2019 212.355,00€ 
2020 106.177,50€ 

 
- Es proposa també aprovar la despesa màxima per un import de 3.333,79 € 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 juliol de 2018, de conformitat amb el següent desglossament: 
 
Per als serveis de vigilància puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018    833,45€ 
2019 1.666,90€ 
2020    833,45€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta formativa per treballador 

HORES OFERTES PEL LICITADOR 20 hores de formació a part de la 
formació  obligatòria 

MARCAR AMB UN X L’OPCIÓ TRIADA PEL LICITADOR 

Certificat SGE 21, SA8000, AA1000, GRI, 
ISO26000, OHSAS 18001 o equivalents  o 
bé acreditin per qualsevol mitjà de prova 
complir els requisits exigits per a 
l’obtenció dels esmentats certificats, o bé 
presentin una proposta equivalent de RSE 
que es comprometin a aplicar en el marc 
de l’execució del contracte X 
certificat del sistema de gestió de riscos 
de la informació en vigor ISO/IEC 
27001:2017 o certificat equivalent expedit 
per organismes establerts en qualsevol 
Estat membre de la Unió Europea o bé 
presentin una proposta equivalent de 
SGSI que es comprometin a aplicar en el 
marc de l’execució del contracte 
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- Finalment, es proposa reajustar la despesa aprovada per dictamen de la Junta de Govern 24 
de gener de 2018, per ajustar-la a l’oferta presentada per l’adjudicatari i als nou efectes de la 
contractació que seran d’1 de juliol de 2018, de conformitat amb el següent desglossament: 
 
Part fixa: 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 -35.803,30€ 
2019 -31.040,66€ 
2020 4.762,64€ 

 
Part variable: 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 -147,21€ 
2019 -14,23€ 
2020 132,98€ 

 
 
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 20 de 
desembre de 2017 (núm. registre 183/2017), es va aprovar l’expedient de contractació, tramitat de forma 
ordinària mitjançant procediment obert, amb pluralitat de criteris, subjecte a regulació harmonitzada, 
relatiu al “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”. 
 
Posteriorment, aquest acord va ser esmenat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de 
data 24 de gener de 2018 (núm. registre 3/2018) per tal de rectificar l’error detectat en el nombre d’hores 
contemplades en la clàusula 1.4 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, resultant finalment un 
pressupost biennal màxim de licitació de QUATRE-CENTS CINC MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTMS (405.085,60€), expressat en termes de preus unitaris, d’acord amb el següent 
desglossament: 
 

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

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

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

Serveis puntuals de vigilància Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import IVA Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

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

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

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

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

Hores laborables diürnes 48 hores 

Hores laborables nocturnes 32 hores 

Hores festives diürnes 48 hores 

Hores festives nocturnes 32 hores 

 
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 11 d’abril de 2018, el text de la qual és el següent:  
 
“Oberta la sessió pel president comença l’acte amb la lectura dels esmentats anuncis i dels textos 
reglamentaris que regulen la present celebració. 
 
Tot seguit, el president notifica el resultat de la qualificació prèvia dels documents de les empreses 
presentades. Seguidament es manifesta als assistents a l'acte que poden sol·licitar els aclariments i formular 
les observacions que estimin pertinents, abans de procedir a l'obertura de les pliques, sense que cap dels 
presents faci ús dels expressats drets, ni formuli cap reclamació. 
 
Obertes les pliques de les empreses admeses aquestes  ofereixen  el resultat següent: 
 
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon al a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD SA, amb NIF A04038014 i domicili social al carrer Soldado Español, 12, CP 04004 
ALMERIA, la qual presenta l’oferta econòmica pels preus unitaris següents, IVA exclòs: 
 

a. Per la part fixa: 
 

Servei Preu màxim IVA 
exclòs Preu ofert IVA exclòs 

Serveis de 
vigilància 
periòdics 

402.306,88 EUR € 
biennals (2 anys) 

351.000,00 € 
Biennals 
(2 anys) 

 
B) Per la part variable els imports següents: 
 

Servei de vigilància i protecció 
privada 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs (hora) 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

(hora) 

Hora laborable diürna 16,15 €/hora 16,00 € hora 

Hora laborable nocturna 17,65 €/hora 17,50 € hora 

Hora festiva diürna 17,34 €/hora 17,20 € hora 

Hora festiva nocturna 18,95 €/hora 18,80 € hora 
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1) OFERTA FORMATIVA PER A CADASCUN DELS TREBALLADORS DESTINATS A 
L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
2) CERTIFICATS DE QUALITAT I/O GESTIÓ QUE ACREDITIN EL COMPLIMENT DEL 
CONTRACTE SOTA DETERMINATS ESTÀNDARDS:  

RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES (RSE) I/O SISTEMA DE GESTIÓ DE 
RISCOS DE LA INFORMACIÓ (SGSI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa IB 2 SEGURETAT CATALUNYA SL, amb NIF 
B17631698 i domicili social al passeig d’Olot, 38, baixos, CP 17006 GIRONA, la qual presenta l’oferta 
econòmica pels preus unitaris següents, IVA exclòs: 
 

a. Per la part fixa: 
 

Servei Preu màxim IVA 
exclòs Preu ofert IVA exclòs 

Serveis de 
vigilància 
periòdics 

402.306,88 EUR € 
biennals (2 anys) 

385.862,40 € 
Biennals 
(2 anys) 

 
B) Per la part variable els imports següents: 
 

Servei de vigilància i protecció 
privada 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs (hora) 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

(hora) 

Hora laborable diürna 16,15 €/hora 15,65 € hora 

Oferta formativa per treballador 

HORES OFERTES PEL LICITADOR 

20 hores de formació a part de la 

formació obligatòria  

MARCAR AMB UN X L’OPCIÓ TRIADA PEL LICITADOR 

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

X 

certificat del sistema de gestió de riscos de la 
informació en vigor ISO/IEC 27001:2017 o 
certificat equivalent expedit per organismes 
establerts en qualsevol Estat membre de la 
Unió Europea o bé presentin una proposta 
equivalent de SGSI que es comprometin a 
aplicar en el marc de l’execució del contracte 
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Hora laborable nocturna 17,65 €/hora 16,75 € hora 

Hora festiva diürna 17,34 €/hora 16,70 € hora 

Hora festiva nocturna 18,95 €/hora 17,70 € hora 

 
1) OFERTA FORMATIVA PER A CADASCUN DELS TREBALLADORS DESTINATS A 

L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
2) CERTIFICATS DE QUALITAT I/O GESTIÓ QUE ACREDITIN EL COMPLIMENT DEL 

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

 
 
TERCER.- Assenyalat amb el núm. 3 correspon a l’empresa TRANSPORTES BLINDADOS SA, amb NIF 
A07044530 i domicili social al carrer Consell de Cent, 170, CP 08015 BARCELONA, la qual presenta 
l’oferta econòmica pels preus unitaris següents, IVA exclòs: 
 
Per la part fixa: 
 

Servei Preu màxim IVA 
exclòs Preu ofert IVA exclòs 

Serveis de 
vigilància 
periòdics 

402.306,88 EUR € 
biennals (2 anys) 

377.504,10 € 
Biennals 
(2 anys) 

 
 
 

Oferta formativa per treballador 

HORES OFERTES PEL LICITADOR 

40 hores de formació per 2 anys = 80 

hores de formació 

MARCAR AMB UN X L’OPCIÓ TRIADA PEL LICITADOR 

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

 

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

Servei de vigilància i protecció 
privada 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs (hora) 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

(hora) 

Hora laborable diürna 16,15 €/hora 14,99 € hora 

Hora laborable nocturna 17,65 €/hora 16,65 € hora 

Hora festiva diürna 17,34 €/hora 16,31€ hora 

Hora festiva nocturna 18,95 €/hora 17,97 € hora 

 
1) OFERTA FORMATIVA PER A CADASCUN DELS TREBALLADORS DESTINATS A 

L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
2) CERTIFICATS DE QUALITAT I/O GESTIÓ QUE ACREDITIN EL COMPLIMENT DEL 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUART.- Assenyalat amb el núm. 4 correspon a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRÁNEA SA, amb NIF A58473158 i domicili social a la carretera Santa Creu de Calafell, 14, CP 
08850 GAVÀ (BARCELONA), la qual presenta l’oferta econòmica pels preus unitaris següents, IVA exclòs: 
 

a. Per la part fixa: 
 
 
 
 
 

Oferta formativa per treballador 

HORES OFERTES PEL LICITADOR 10 hores de formació 

MARCAR AMB UN X L’OPCIÓ TRIADA PEL LICITADOR 

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

X 

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

Serveis de 
vigilància 
periòdics 

402.306,88 EUR € 
biennals (2 anys) 

361.180,80 € 
Biennals 
(2 anys) 

 
B) Per la part variable els imports següents: 
 

Servei de vigilància i protecció 
privada 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs (hora) 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

(hora) 

Hora laborable diürna 16,15 €/hora 14,40 € hora 

Hora laborable nocturna 17,65 €/hora 15,90 € hora 

Hora festiva diürna 17,34 €/hora 15,60 € hora 

Hora festiva nocturna 18,95 €/hora 17,10 € hora 

 
1) OFERTA FORMATIVA PER A CADASCUN DELS TREBALLADORS DESTINATS A 

L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
 
 
 

2) CERTIFICATS DE QUALITAT I/O GESTIÓ QUE ACREDITIN EL COMPLIMENT DEL 
CONTRACTE SOTA DETERMINATS ESTÀNDARDS:  

RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES (RSE) I/O SISTEMA                             DE GESTIÓ 
DE RISCOS DE LA INFORMACIÓ (SGSI) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oferta formativa per treballador 

HORES OFERTES PEL LICITADOR 10 hores de formació 

MARCAR AMB UN X L’OPCIÓ TRIADA PEL LICITADOR 

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

X 

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

X 
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CINQUÈ.- Assenyalat amb el núm. 5 correspon a l’empresa CLECE SEGURIDAD SA, amb NIF A86340098 
i domicili social al carrer Josep Ferrater i Móra, 2-4, CP 08019 BARCELONA, la qual presenta l’oferta 
econòmica pels preus unitaris següents, IVA exclòs: 
 

a) Per la part fixa: 
          

Servei Preu màxim IVA 
exclòs Preu ofert IVA exclòs 

Serveis de 
vigilància 
periòdics 

402.306,88 EUR € 
biennals (2 anys) 

388.591,98 € 
Biennals 
(2 anys) 

 
B) Per la part variable els imports següents: 
 

Servei de vigilància i protecció 
privada 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs (hora) 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

(hora) 

Hora laborable diürna 16,15 €/hora 15,44 € hora 

Hora laborable nocturna 17,65 €/hora 17,22 € hora 

Hora festiva diürna 17,34 €/hora 16,86 € hora 

Hora festiva nocturna 18,95 €/hora 18,87 € hora 

 
1) OFERTA FORMATIVA PER A CADASCUN DELS TREBALLADORS DESTINATS A 

L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
 
 
 

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

Oferta formativa per treballador 

HORES OFERTES PEL LICITADOR 30 hores de formació 

MARCAR AMB UN X L’OPCIÓ TRIADA PEL LICITADOR 

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

X 

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

X 
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SISÈ.- Assenyalat amb el núm. 6 correspon a l’empresa ILUNION SEGURIDAD SA, amb NIF A78917465 i 
domicili social al carrer Albacete, 3, CP 28027 MADRID, i adreça a efectes de notificacions al carrer 
Motors, 300-304, polígon Gran Via Sud, CP 08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), la 
qual presenta l’oferta econòmica pels preus unitaris següents, IVA exclòs:      
          

a. Per la part fixa: 
 

Servei Preu màxim IVA 
exclòs 

Preu ofert IVA exclòs 

Serveis de 
vigilància 
periòdics 

402.306,88 EUR € 
biennals (2 anys) 

386.086,08 € 
Biennals 
(2 anys) 

 
B) Per la part variable els imports següents: 
 

Servei de vigilància i protecció 
privada 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs (hora) 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

(hora) 

Hora laborable diürna 16,15 €/hora 15,42 € hora 

Hora laborable nocturna 17,65 €/hora 16,99 € hora 

Hora festiva diürna 17,34 €/hora 16,67 € hora 

Hora festiva nocturna 18,95 €/hora 18,24 € hora 

 
1) OFERTA FORMATIVA PER A CADASCUN DELS TREBALLADORS DESTINATS A 

L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
2) CERTIFICATS DE QUALITAT I/O GESTIÓ QUE ACREDITIN EL COMPLIMENT DEL 

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

Oferta formativa per treballador 

HORES OFERTES PEL LICITADOR 10 hores de formació 

MARCAR AMB UN X L’OPCIÓ TRIADA PEL LICITADOR 

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

X 

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

X 
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SETÈ.- Assenyalat amb el núm. 7 correspon a l’empresa GSI PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD Y 
SISTEMAS, SA, amb NIF A78811445 i domicili social al carrer Ayala, 11, CP 28001 MADRID, la qual 
presenta l’oferta econòmica pels preus unitaris següents, IVA exclòs: 
 

a. Per la part fixa: 
 

Servei Preu màxim IVA 
exclòs Preu ofert IVA exclòs 

Serveis de 
vigilància 
periòdics 

402.306,88 EUR € 
biennals (2 anys) 

381.841,70 € 
Biennals 
(2 anys) 

 
B) Per la part variable els imports següents: 
 

Servei de vigilància i protecció 
privada 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs (hora) 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

(hora) 

Hora laborable diürna 16,15 €/hora 15,30 € hora 

Hora laborable nocturna 17,65 €/hora 16,78 € hora 

Hora festiva diürna 17,34 €/hora 16,48 € hora 

Hora festiva nocturna 18,95 €/hora 17,96 € hora 

 
1) OFERTA FORMATIVA PER A CADASCUN DELS TREBALLADORS DESTINATS A 

L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta formativa per treballador 

HORES OFERTES PEL LICITADOR 30 hores de formació para cada vigilante 

MARCAR AMB UN X L’OPCIÓ TRIADA PEL LICITADOR 

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

X 

certificat del sistema de gestió de riscos de la 
informació en vigor ISO/IEC 27001:2017 o 
certificat equivalent expedit per organismes 
establerts en qualsevol Estat membre de la 
Unió Europea o bé presentin una proposta 
equivalent de SGSI que es comprometin a 
aplicar en el marc de l’execució del contracte 
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VUITÈ.- Assenyalat amb el núm. 8 correspon a l’empresa VIRIATO SEGURIDAD, SL, amb NIF B73500852 
i domicili social al carrer Rio Mundo, nau 5, CP 30564 LORQUÍ (MÚRCIA), la qual presenta l’oferta 
econòmica pels preus unitaris següents, IVA exclòs: 
 

a. Per la part fixa: 
 

Servei Preu màxim IVA 
exclòs Preu ofert IVA exclòs 

Serveis de 
vigilància 
periòdics 

402.306,88 EUR € 
biennals (2 anys) 

364.239,00 € 
Biennals 
(2 anys) 

 
           b) Per la part variable els imports següents: 
 

Servei de vigilància i protecció 
privada 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs (hora) 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

(hora) 

Hora laborable diürna 16,15 €/hora 14,45 € hora 

Hora laborable nocturna 17,65 €/hora 15,50 € hora 

Hora festiva diürna 17,34 €/hora 14,85 € hora 

Hora festiva nocturna 18,95 €/hora 16,15 € hora 

 
1) OFERTA FORMATIVA PER A CADASCUN DELS TREBALLADORS DESTINATS A 

L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta formativa per treballador 

HORES OFERTES PEL LICITADOR 10 hores de formació 

MARCAR AMB UN X L’OPCIÓ TRIADA PEL LICITADOR 

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

 

certificat del sistema de gestió de riscos de la 
informació en vigor ISO/IEC 27001:2017 o 
certificat equivalent expedit per organismes 
establerts en qualsevol Estat membre de la 
Unió Europea o bé presentin una proposta 
equivalent de SGSI que es comprometin a 
aplicar en el marc de l’execució del contracte 
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Es comprova en aquest acte, que cap empresa es trova en baixa anormal o desproporcionada.  
 
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’aquests: 
 

Criteris avaluables de forma automàtica  (100%) 
 
Preu de licitació: ........................................................................fins a 80 punts 
 
Per determinar la puntuació de cada oferta es seguiran els criteris següents: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
*Les hores que ofereixi l’empresa per formació es consideraran, en tot cas, temps de treball efectiu per a 
tots els treballadors i l’empresa, haurà de complir amb l’horari i dotació del servei que preveu la clàusula 
segona apartat 1 del Plec de Prescripcions Tècniques relativa a les característiques del servei objecte de 
licitació.  
 
*Les hores que ofereixi l’empresa són addicionals a les 20 hores obligatòries previstes a la clàusula 
segona, punt 9 del PPTP i s’hauran de realitzar dins del primer any de vigència del contracte. 
 
Valoració del criteri: Es valorarà el nombre d’hores ofertes a disposició de la Diputació. Per cada 1 hora de 
formació que s’ofereixi s’atorgarà 1 punt, fins a un màxim de 10 punts 
 
Criteri 3: Gestió del servei sota determinats estàndards: Responsabilitat Social de les Empreses 
(RSE) i/o Sistema de gestió de riscos de la informació 
(SGSI)....................................................................................................fins a 10 punts. 
Amb l’objectiu de fomentar la qualitat en la prestació del servei es puntuarà a les empreses que acrediten 
disposar dels certificats que es detallen tot seguit,  complir els requisits per obtenir-los o presentin una 
proposta equivalent. 
 
En el cas que les empreses disposin d’algun dels certificats de Responsabilitat Social següents: SGE 21, 
SA8000, AA1000, GRI, ISO26000, OHSAS 18001 o equivalents  o bé acreditin per qualsevol mitjà de 
prova complir els requisits exigits per a l’obtenció dels esmentats certificats, o bé presentin una proposta 
equivalent de RSE que es comprometin a aplicar en el marc de l’execució del 
contracte..............................5 punts  
 
En el cas que les empreses disposin del certificat del sistema de gestió de la seguretat de la informació en 
vigor ISO/IEC 27001:2017 o certificat equivalent expedit per organismes establerts en qualsevol Estat 
membre de la Unió Europea o bé presentin una proposta equivalent de SGSI que es comprometin a 
aplicar en el marc de l’execució del 
contracte................................................................................................................5 punts 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu 
entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a 
declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 del TRLCSP. 
 
Es comprova que no hi ha cap empresa en baixa. 
 
 
 
La puntuació obtinguda per les empreses presentades és la següent: 
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Hores Hores Hores Hores

402.306,88 € 16,15 € 48 17,65 € 32 17,34 € 48 18,95 € 32

PART FIXA

Total Oferta Total Oferta Total Oferta Total Oferta Total 

351.000,00 € 16,00 € 768,00 € 17,50 € 560,00 € 17,20 € 825,60 € 18,80 € 601,60 €

385.862,40 € 15,65 € 751,20 € 16,75 € 536,00 € 16,70 € 801,60 € 17,70 € 566,40 €

377.504,10 € 14,99 € 719,52 € 16,65 € 532,80 € 16,31 € 782,88 € 17,97 € 575,04 €

361.180,80 € 14,40 € 691,20 € 15,90 € 508,80 € 15,60 € 748,80 € 17,10 € 547,20 €

388.591,98 € 15,44 € 741,12 € 17,22 € 551,04 € 16,86 € 809,28 € 18,87 € 603,84 €

386.086,08 € 15,42 € 740,16 € 16,99 € 543,68 € 16,67 € 800,16 € 18,24 € 583,68 €

381.841,70 € 15,30 € 734,40 € 16,78 € 536,96 € 16,48 € 791,04 € 17,96 € 574,72 €

364.239,00 € 14,45 € 693,60 € 15,50 € 496,00 € 14,85 € 712,80 € 16,15 € 516,80 €VIRIATO SEGURIDAD, SL

PART VARIABLE

Hores laborables diürnes
EMPRESES

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD, SA

IB 2 SEGURETAT CATALUNYA, SL

Hores laborables nocturnes Hores festives diürnes Hores festives nocturnes

TRANSPORTES BLINDADOS, SA

SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRÁNEA, SA

CLECE SEGURIDAD, SA

ILUNION SEGURIDAD, SA

GSI PROFESIONALES DE LA 
SEGURIDAD Y SISTEMAS, SA

 
 

    80 Punts 10 Punts 10 Punts   

Total      Oferta Certificats Puntuació     
 Oferta   Diferència  Punts  formativa   RSE /SGSI   Total   ordre  EMPRESES 

353.755,20 € 51.330,40 € 62,56 10 5 77,56 1 
GRUPO CONTROL 
EMPRESA DE SEGURIDAD 

388.517,60 € 16.568,00 € 20,19 10 0 30,19 8 IB2 SEGURETAT C. 

380.114,34 € 24.971,26 € 30,43 10 5 45,43 4 
TRANSPORTES 
BLINDADOS S.A. 

363.676,80 € 41.408,80 € 50,46 10 10 70,46 2 
SEGURIDAD 
PROFESIONAL MEDITER. 

. 391.297,26 € 13.788,34 € 16,80 10 10 36,80 7 CLECE SEGURIDAD SA 

388.753,76 € 16.331,84 € 19,90 10 10 39,90 6 ILUNION SEGURIDAD SA 

384.478,82 € 20.606,78 € 25,11 10 5 40,11 5 GSI PROFESIONALES D. 

366.658,20 € 38.427,40 € 46,83 10 0 56,83 3 VIRIATO SEGURIDAD SL 
 
 
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 per unanimitat a l’òrgan competent l’adjudicació mitjançant procediment 
obert amb més d’un criteri d’adjudicació relativa al “2017/149. Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”, a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD S.A. amb NIF A04038014 pels següents preus unitaris  i d’acord amb la seva oferta: 
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• Proposició econòmica: 
 

a. Per la part fixa: 
  

Servei Preu ofert IVA 
exclòs 

Tipus 
% IVA Import IVA Total preu ofert IVA 

inclòs 

Serveis de 
vigilància 
periòdics 

351.000,00 € 
Biennals 
(2 anys) 

21% 73.710,00 € 
424.710,00 € 

Biennals 
(2 anys) 

 
b. Per la part variable els imports següents: 

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

 
 
 
 
 

2) CERTIFICATS DE QUALITAT I/O GESTIÓ QUE ACREDITIN EL COMPLIMENT DEL 
CONTRACTE SOTA DETERMINATS ESTÀNDARDS:  

RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES (RSE) I/O SISTEMA                             DE GESTIÓ 
DE RISCOS DE LA INFORMACIÓ (SGSI) 
 

  

Servei de vigilància i protecció 
privada 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

(hora) 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu unitari 
ofert IVA inclòs 

Hora laborable diürna 16,00 € hora 21% 3,36 € 19,36 € hora 

Hora laborable nocturna 17,50 € hora 21 % 3,68 € 21,18 € hora 

Hora festiva diürna 17,20 € hora 21 % 3,61 € 20,81 € hora 

Hora festiva nocturna 18,80 € hora 21 % 3,95 € 22,75 € hora 

Oferta formativa per treballador 

HORES OFERTES PEL LICITADOR 

20 hores de formació a part de la 

formació  obligatòria 
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Resta en segon lloc l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA  S.A., en tercer lloc 
l’empresa VIRIATO SEGURIDAD SL,  en quart lloc l’empresa TRANSPORTES BLINDADOS S.A., en 
cinquè lloc l’empresa  GSI PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD Y SISTEMAS S.A., en sisè lloc 
l’empresa ILUNION SEGURIDAD S.A., en setè lloc l’empresa CLECE SEGURIDAD S.A. i en vuitè i últim 
lloc l’empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA S.L. 
 
Essent les 13 hores i 05 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 respecte a la part variable 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 juliol 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 11 d’abril de 2018, la contractació relativa al “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la 
seu de Barcelona de l’Institut del Teatre” a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD 
S.A., amb NIF A04038014, d’acord amb la seva oferta: 
 

a) Per la part fixa: 
 

  

MARCAR AMB UN X L’OPCIÓ TRIADA PEL LICITADOR 

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

X 

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

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu ofert IVA 
inclòs 

Serveis de vigilància 
periòdics 

351.000,00 € 
Biennals 
(2 anys) 

21% 73.710,00 € 
424.710,00 € 

Biennals 
(2 anys) 

 
b) Per la part variable els imports següents: 
 

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

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

 

Servei de vigilància i protecció 
privada 

Preu unitari 
ofert IVA 

exclòs (hora) 

Tipus % 
IVA Import IVA Total preu unitari 

ofert IVA inclòs 

Hora laborable diürna 16,00 € hora 21% 3,36 € 19,36 € hora 

Hora laborable nocturna 17,50 € hora 21 % 3,68 € 21,18 € hora 

Hora festiva diürna 17,20 € hora 21 % 3,61 € 20,81 € hora 

Hora festiva nocturna 18,80 € hora 21 % 3,95 € 22,75 € hora 

Oferta formativa per treballador 

HORES OFERTES PEL LICITADOR 

20 hores de formació a part de la 

formació  obligatòria 

MARCAR AMB UN X L’OPCIÓ TRIADA PEL LICITADOR 

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

X 

certificat del sistema de gestió de riscos de la 
informació en vigor ISO/IEC 27001:2017 o 
certificat equivalent expedit per organismes 
establerts en qualsevol Estat membre de la 
Unió Europea o bé presentin una proposta 
equivalent de SGSI que es comprometin a 
aplicar en el marc de l’execució del contracte 
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Segon.- DISPOSAR la despesa pluriennal que suposa la part fixa per import de 424.710,00€ a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 99020/227.01 del pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el següent 
desglossament: 
 
Per als serveis de vigilància periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 106.177,50€ 
2019 212.355,00€ 
2020 106.177,50€ 

 
I AUTORITZAR la despesa màxima per un import de 3.333,79€ 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 juliol de 2018, de 
conformitat amb el següent desglossament: 
 
Per als serveis de vigilància puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018    833,45€ 
2019 1.666,90€ 
2020    833,45€ 

 
Tercer.- REAJUSTAR la despesa aprovada per dictamen de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de 
24 de gener de 2018, per ajustar-la a l’oferta presentada per l’adjudicatari i als nou efectes de la 
contractació que seran d’1 de juliol de 2018, de conformitat amb el següent desglossament: 

 
Part fixa: 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 -35.803,30€ 
2019 -31.040,66€ 
2020 4.762,64€ 

 
Part variable: 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 -147,21€ 
2019 -14,23€ 
2020 132,98€ 

 
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 11 d’abril de 2018, d’acord amb el detall següent:  
 
Resta en segon lloc l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA  S.A., en tercer lloc l’empresa 
VIRIATO SEGURIDAD SL,  en quart lloc l’empresa TRANSPORTES BLINDADOS S.A., en cinquè lloc 
l’empresa  GSI PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD Y SISTEMAS S.A., en sisè lloc l’empresa ILUNION 
SEGURIDAD S.A., en setè lloc l’empresa CLECE SEGURIDAD S.A. i en vuitè i últim lloc l’empresa IB2 
SEGURETAT CATALUNYA S.L. 
 
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, un cop transcorreguts 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. 
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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). 
 
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.” 
 
 
 
9. Dictamen que proposa aprovar l’informe de valoració econòmica de danys i 

perjudicis ocasionats per incompliment de les obligacions contractuals per 
part de l’empresa Construcciones Trull, SL. en el marc de la incoació de 
l’expedient de resolució contractual del “Projecte d’arranjament de l’edifici de 
l’Institut del Teatre de Terrassa”  

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de la proposta, consistent en aprovar un informe de valoració econòmica 
de danys i perjudicis en relació amb una contractació. 

 

Antecedents 
Per acord de la Junta de Govern de 15 de març de 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”), procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, per 
un import de 172.279,56 € IVA inclòs, amb càrrec al pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 
2017. 
 
- Mitjançant acord de la Junta de Govern de 21 de juny de 2017 es va acordar l’adjudicació 
del contracte a favor de CONSTRUCCIONES TRULL, SL, per un import de 89.300,00 € més el 
21 % d’IVA, i amb un termini d’execució de sis mesos, que ascendeix a 18.753,00 €, d’acord 
amb la seva oferta. Aquest contracte es va formalitzar en data 7 de juliol de 2017.  
 
- L’Institut del Teatre va apreciar diferents incompliments contractuals imputables al 
contractista, en concret: 
 

• La demora en la comprovació del replanteig. 
• L’incompliment de l’obligació d’iniciar l’execució del contracte en el temps previst al 

plec. 
• L’incompliment de l’obligació de respectar el preu del contracte, amb la sol·licitud d’una 

modificació d’aquest abans d’iniciar-se la seva execució.  
 
En conseqüència, es va considerar convenient la incoació de l’expedient de resolució 
contractual per tal de determinar l’abast de l’esmentat incompliment i les causes de resolució 
previstes expressament en el contracte. 
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- En sessió ordinària de data 24 de gener de 2018 es va aprovar la incoació de 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” per causa imputable a 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL.  L’empresa va presentar en temps i forma un escrit 
formulant al·legacions. 
- Per acord de la Junta de Govern de 18 d’abril de 2018 es va aprovar donar trasllat dels  
acords, juntament amb l’expedient de contractació, a la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya perquè emeti el dictamen preceptiu corresponent. 
 
- De conformitat amb la Llei de Contractes de Sector Públic, quan el contracte es resolgui per 
incompliment culpable del contractista, aquest haurà d’indemnitzar a l’Administració pels 
danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la 
garantia.  
 
- A més, cal fer un pronunciament exprés en relació amb la procedència o no de la pèrdua, 
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva constituïda per l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. L’empresa va constituir la garantia definitiva per import de 
4.465,00 €, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
- Segons acord de la Junta de Govern de 24 de gener de 2018, es va incautar 
provisionalment la garantia fins que la Secció de Gestió Econòmica valorés els danys i 
perjudicis causats, fins a la resolució del contracte i sobre la resposta a les possibles 
al·legacions que pugui presentar el contractista.  
 
- El Resum de la valoració econòmica és: 
 
Els danys i perjudicis ocasionats per la resolució de l’esmentat contracte es poden quantificar 
en resum de la següent manera: 

 
A ) Quantificables 
 

• Per les despeses del personal de l’Institut del Teatre: 7.233,11 € 
• Per les despeses del personal de la Diputació (membres de la Mesa de 

Contractació): 1.200 € 
• Per les despeses del personal de la Diputació de Barcelona  

(personal tècnic) : 2.075,09 € 
• Per les despeses d’altre personal de la Diputació (Secretari delegat de l’Institut 

del Teatre): 350 € 
• Per despeses de locomoció del personal de l’IT: 166,95 € 
• Per despeses en burofaxs: 135,58 € 

 
Tots els conceptes anteriors suposen un cost total valorat en 11.160,73 € 
 
B) No quantificables 
 

• Impacte negatiu de la paralització de la inversió pels probables augments de 
preus derivats de l’increment de l’IPC (Índex de Preus al Consum) i probable 
deteriorament de la façana pel transcurs del temps. 
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• Impacte negatiu, en cas d’accident, en la imatge de la ciutat de Terrassa i del 
propi Institut del Teatre.” 

 
Proposta 
 
- L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va constituir garantia definitiva de 4.465,00 
€, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, i per tant, atesa la valoració econòmica dels 
danys i perjudicis causats, es proposa la incautació DEFINITIVA de la garantia i reclamar 
al contractista l’import de 6.695,73€, que és la diferència entre l’import del danys i 
perjudicis valorats i l’import de la garantia definitiva incautada provisionalment.  
 
- Es proposa, doncs, aprovar l’informe econòmic dels danys i perjudicis ocasionats per 
incompliment de les obligacions contractuals de l’empresa. 
 
 
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 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. 
 
Mitjançant dictamen de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de data 21 
de juny de 2017 (Núm. registre 102/2017) es va 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, incorreguda 
inicialment en baixa temerària, que va ser considerada degudament justificada pel contractista. 
 
Aquest contracte es va formalitzar en data 7 de juliol de 2017.  
 
Atenent la circumstància que l’Institut del Teatre va apreciar diferents incompliments contractuals 
imputables al contractista, en concret: 
 
- La demora en la comprovació del replanteig. 
- L’incompliment de l’obligació d’iniciar l’execució del contracte en el temps previst al plec. 
- L’incompliment de l’obligació de respectar el preu del contracte, amb la sol·licitud d’una modificació 

d’aquest abans d’iniciar-se la seva execució.  
 
Es va considerar convenient la incoació de l’expedient de resolució contractual per tal de determinar 
l’abast de l’esmentat incompliment i les causes de resolució previstes expressament en el contracte i, tot 
això, d’acord amb l’informe emès pel Cap de la Unitat de Manteniment i seguretat en obres de l’Institut del 
Teatre, en data 27 de novembre de 2017. 
 
En conseqüència, 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 la incoació de 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 
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TRULL, SL, amb NIF B43047166, el qual fou notificat i rebut per l’empresa contractista en data 12 de 
febrer de 2018. 
 
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. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de data 18 d’abril de 2018 es 
va aprovar donar trasllat dels  acords, juntament amb l’expedient de contractació, a la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el dictamen preceptiu corresponent. Així mateix, 
es va suspendre el termini per resoldre el contracte de referència fins que la Comissió Jurídica Assessora 
emeti el dictamen indicat en el punt anterior. 
 

I. INCAUTACIÓ PROVISIONAL DE LA GARANTIA CONSTITUIDA PER CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL 

 
De conformitat amb l’article 225.3 del Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (en endavant 
TRLCSP), aprovat per Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, quan el contracte es resolgui per 
incompliment culpable del contractista, aquest haurà d’indemnitzar a l’Administració pels danys i perjudicis 
ocasionats. La indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, en el seu cas, 
s’hagués constituït, sens perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el què es 
refereix a l’import que excedeixi del de la garantia incautada. 
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 225.4 del TRLCSP, cal fer un pronunciament exprés en relació a 
la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia definitiva constituïda per 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL, va constituir la garantia definitiva per import de QUATRE 
MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (4.465,00€), equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, 
IVA exclòs, dins el termini que estableix la normativa mitjançant assegurança de caució amb l’entitat 
GENERALI ESPANA, SA, 
 
Tal i com disposa el dictamen aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en 
sessió ordinària de 24 de gener de 2018, es va incautar PROVISIONALMENT la garantia fins que la 
Secció de Gestió Econòmica de l’Institut del Teatre valorés els danys i perjudicis causats i, així mateix, 
supeditada a l’aprovació de la resolució del contracte i de les possibles al·legacions que pugui presentar 
el contractista atenent els conceptes identificats per procedir a dita valoració econòmica i que són els 
següents: 
 

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

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

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

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

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

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

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

comprovació del replanteig. 
• Indemnitzacions derivades de la resolució del contracte. 

 
II. EMISSIÓ DE L’INFORME DE VALORACIÓ ECONÒMICA DE DANYS I PERJUDICIS 

 
En data 27 d’abril de 2018, el Cap de la Secció Econòmica de l’Institut del Teatre ha emès l’informe 
econòmic sol·licitat que es transcriu literalment a continuació: 
 

“INFORME DE VALORACIÓ ECONÒMICA DELS DANYS I PERJUDICIS OCASIONATS PER 
INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTRACTUALS  PER PART DE L’EMPRESA 
CONSTRUCCIONS TRULL, SL EN EL MARC DE LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
RESOLUCIÓ CONTRACTUAL DEL “PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS DESPERFECTES DE 
L’EDIFICI DE L’INSTITUT DEL TEATRE DE TERRASSA”  
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del teatre en sessió ordinària de data 15 de març de 
2017 es va aprovar l’expedient de contractació de les obres d’execució del “Projecte 
d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa”, per un import de 
172.279,56 € IVA inclòs, amb càrrec al pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2017. 
 
Un cop realitzats tots els tràmits que en matèria de contractació assenyala la legislació vigent, es 
va adjudicar l’esmentat contracte per acord de la Junta de Govern  de l’Institut del Teatre en data 
21 de juny de 2017 a l’empresa Construcciones Trull, SL per la quantitat de 89.300 € més 21 % 
d’IVA.  El contracte es va formalitzar en data 7 de juliol de 2017. 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió 
ordinària de data 11 d’octubre de 2017, es va aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les 
esmentades obres, que es va notificar a l’empresa en data 24 d’octubre de 2017. 
 
En data 27 de novembre de 2017 el cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en obres de 
l’Institut del Teatre emet un informe en relació a la proposta de resolució del Contracte de les 
obres d’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’IT de Terrassa” 
amb la conformitat de la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’IT. 
 
A la vista de la proposta formulada, resulta procedent l’inici de l’expedient de resolució del 
contracte de referència, formalitzat en data 7 de juliol de 2017, amb l’empresa Construcciones 
Trull SL, per incompliment de les seves obligacions contractuals en no haver formalitzat l’acte de 
comprovació de replanteig en la data requerida per l’Institut del Teatre, tal i com està exposat en 
l’esmentat informe del cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en Obres de l’Institut del 
Teatre. 
 
Donat que la empresa Construccions Trull, SL va constituir la garantia definitiva per un import de 
4.465 € equivalent al 5% de l’import d’adjudicació mitjançant assegurança de caució amb l‘entitat 
Generali España, SA. 

 
Atenent el motiu que ha comportat  la proposta de resolució del contracte amb l’empresa 
Construcciones Trull i que és imputable a aquesta, sustentat en la manca de formalització de 
l’acta de comprovació de replanteig per la seva part, i de conformitat amb l’art. 225.3 del 
TRLCSP, quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, aquest haurà 
d’indemnitzar a l’Administració pels danys i perjudicis ocasionats.  
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Aquesta indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, en el seu cas, 
s’hagués constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el 
què es refereix a l’import que excedeixi del de la garantia incautada. Així mateix segons 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. 
 
Atès que l’Institut del Teatre considera procedent confiscar provisionalment la garantia definitiva 
dipositada per Construcciones Trull, SL per import de 4.465,00 € fins a la quantificació dels danys 
i perjudicis causats i que aquesta valoració ha estat encarregada a la Secció de Gestió 
Econòmica de l’Institut del Teatre per tal que emeti el seu informe, es procedeix a fer l’esmentada 
valoració, sense perjudici que mitjançant audiència al contractista, aquest formuli les al·legacions 
que consideri oportunes en el tràmit d’audiència per procedir a la incautació de l’esmentada 
quantitat. 
 
Valoració econòmica 
 
La Secció de Gestió Econòmica valora els danys i perjudicis ocasionats per la resolució 
contractual atenent als següents aspectes: 
 

• Pèrdua del crèdit autoritzat en el pressupost de l’any 2017. 
 

• Quantitats liquidades a l’Ajuntament de Terrassa en concepte d’impostos i taxes 
corresponents a les llicències d’obres. 
 

• Hores dedicades pel personal de l’IT a la confecció de l’expedient de contractació (actes 
administratius i plecs), a la resolució del contracte, a la gestió de la llicència i a d’altres 
gestions administratives. 
 

• Hores dedicades pels arquitectes, direcció de l’obra i coordinador. 
 

• Quantitats abonades en concepte de locomoció des de Barcelona a Terrassa per 
intentar formalitzar l’acta de replanteig i per a la gestió d’altres tramitacions (llicències 
d’obres, visites, etc.). 
 

• Impacte negatiu de la paralització de la inversió. 
 

• Despeses dels burofaxos enviats per realitzar la convocatòria de la formalització de 
l’acte de replanteig. 
 

• Indemnització derivada de la resolució del contracte. 
 

1) Pèrdua del crèdit autoritzat en el pressupost de l’any 2017. 
 
El crèdit per a la realització de les esmentades obres estava previst inicialment en el Pressupost 
de Despeses de l’Institut del Teatre de l’any 2017. En no disposar-se d’aquest crèdit, el seu 
import ha anat a acumular-se a fi d’exercici al romanent líquid de tresoreria, per la qual cosa no hi 
ha hagut una pèrdua del crèdit.  
 
En aquest sentit, no procedeix la realització de cap valoració econòmica 
 

2) Quantitats liquidades a l’Ajuntament de Terrassa en concepte d’impostos i taxes 
corresponents a les llicències d’obres. 
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L’Institut del Teatre té la concessió administrativa de l’ús privatiu de l’edifici Catex o “Vapor Amat” 
de l’Ajuntament de Terrassa. Aquest ús està exempt del pagament dels impostos corresponents 
segons el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Lli Reguladora de les 
Hisendes Locals, per la qual cosa no s’ha satisfet cap import per aquest concepte.  
 
En aquest sentit, no procedeix la realització de cap valoració econòmica. 
 

3) Hores dedicades pel personal de l’IT a la confecció de l’expedient de contractació (actes 
administratius i plecs), a la resolució del contracte, a la gestió de la llicència i a d’altres 
gestions administratives. 

 
El cost que ha suposat la dedicació del personal de l’Institut del Teatre en funció de les hores 
dedicades i el cost per hora d’acord amb el càlcul realitzat amb la taula salarial, codi de lloc de 
treball, jornada i calendari laboral de la Diputació de Barcelona per l’any 2017 ha estat el 
següent: 
 

• 66 hores de treball de la Cap de la Secció de Desenvolupament i Processos dedicades 
a la confecció dels Plecs de Clàusules Administratives, al dictamen d’aprovació de 
l’expedient de contractació, a la incoació de l’expedient de resolució, al dictamen de 
suspensió de terminis i a d’altres actes administratius, el que suposa un cost de 
2.720,52 € 
 

• 2 hores de treball de l’Auxiliar Administrativa adscrita a la Unitat Jurídica i Procedimental 
de l’Institut del Teatre per a la confecció i enviament de les notificacions derivades dels 
actes administratius relatius a l’aprovació de l’expedient de contractació, a l’aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut, a l’aprovació de l’adjudicació, a l’inici de l’expedient de 
resolució, i al dictamen de suspensió de terminis, el que suposa un cost de 33,70 € 
 

• 35 hores de treball de la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics per a visites 
tècniques a la seu de Terrassa i per a la revisió dels informes tècnics corresponents, el 
que suposa un cost de 1.665.65 € 
 

• 6 hores de treball de la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics per a les 
gestions amb la Mesa de Contractació  corresponents a la documentació del concurs, a 
l’obertura del sobre corresponent als criteris avaluables i a la valoració de la baixa 
anormal o desproporcionada i proposta d’adjudicació dels dies 26 d’abril, 3 de maig i 31 
de maig de 2017 respectivament, el que suposa un cost de 285,54 € 
 

• 70 hores de treball del cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en Obres per a la 
realització de 4 visites tècniques a Terrassa a més de la gestió de les llicències i la 
redacció dels informes tècnics corresponents. Aquestes hores han estat motivades, en 
molts casos, per incidències derivades de les circumstàncies sobrevingudes durant la 
vida de l’expedient i que no estaven contemplades inicialment, el que suposa un cost de 
2.527,70 € 
 

• Un total de 24 hores de treball dels altres 4 membres del personal de la Diputació de 
Barcelona assistents a les sessions de la Mesa de contractació dels dies 26 d’abril, 3 de 
maig i 31 de maig, el que suposa un cost de 1.200 € 
 

4) Hores de treball dedicades pels arquitectes, per la direcció de l’obra, pel coordinador i d’ 
per altre personal de la Diputació 

 
Valorem tot seguit el cost que ha suposat la dedicació de l’arquitecte tècnic contractat per la 
Diputació de Barcelona, més la dedicació del tècnic de la Secció de Seguretat en Obres i 
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Autoprotecció de la Diputació de Barcelona i del Secretari delegat de l’Organisme Autònom de 
l’Institut del Teatre: 
 

- L’arquitecte tècnic ha dedicat un total de 20 hores en les 5 visites a Terrassa dels dies 4 
de juliol, 4 de setembre, 7 de setembre, 18 de setembre i 24 de novembre de 2017. El 
cost ho valorem en funció del preu hora PEM més un 13% de benefici industrial segons 
l’ITEC (Institut Tecnològic de la Construcció), el que suposa un preu hora de 49,25 €. 
Això suposa un cost total de 985 €. A aquest import hem d’afegir les despeses de 
quilometratge: 0,19 €/km x 411 km= 78,09 €. 
 

- El personal de la Diputació de la Secció de Seguretat en Obres i Autoprotecció ha 
dedicat un total de 33 hores x 29 €/h= 957 €. A aquest import hem d’afegir les despeses 
per desplaçaments, les dades dels quals ens ha proporcionat l’esmentada Secció i que 
ascendeixen a 55 €. 
 

- El Secretari delegat ha dedicat un total de 7 hores de treball per a la confecció de 
l’informe jurídic i per a la revisió dels dictàmens,  el que suposa un cost de 350 € 

 
5) Quantitats abonades en concepte de locomoció des de Barcelona a Terrassa per 

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

 
El cap de la Unitat de Manteniment va realitzar un total de 6 visites a Terrassa. L’import total en 
concepte de comissions de serveis amb dret a indemnització per despeses de viatge ascendeix a 
166,95 €. 
 

6) Impacte negatiu per a la ciutat de Terrassa per dilatar l’arranjament de la façana. 
 
Es podria considerar que el fet de demorar la realització de l’obra genera un impacte negatiu 
vinculat a possibles riscos i responsabilitats associats. Si bé una part de l’edifici Catex (la cornisa) 
està protegida des de fa 2 anys, una altra part, la de paraments verticals en concret, s’ha anat 
deteriorant sense possibilitat de protecció. Per aquest motiu cal iniciar les obres amb una certa 
urgència. 
 
En cas d’accident, això afectaria de forma negativa a la imatge de la ciutat de Terrassa, així com 
la del propi Institut del Teatre.  
 

7) Impacte negatiu de la paralització de la inversió. 
 
A banda del risc d’accident esmentat a l’apartat anterior, caldrà convocar novament concurs. En 
aquest cas, també es tracta d’un apartat que no es valora per manca de referències de situacions 
similars. 
 

8) Despeses dels burofaxs enviats per realitzar la convocatòria de la formalització de l’acta 
de replanteig. 

 
L’Institut del Teatre va enviar uns burofaxs a l ‘empresa Construccions Trull, SL en les següents 
dates: 
 

- 19/9/2017: l’Institut insisteix en la formalització de l’acta de comprovació del replanteig, 
requerint la concreció d’un dia per a formalitzar dita acta. La despesa del burofax 
ascendeix a 29,43 €. 
 

- 3/11/2017: Segon intent per convocar l’empresa per a la formalització de la comprovació 
del replanteig. El cost del burofax ascendeix a 30,42 €. 
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- 13/11/2017: Tercer intent de convocatòria de comprovació de replanteig. El cost del 

burofax ascendeix a 15,71 €. 
 

- 17/11/2017: Quart i darrer intent de convocatòria. El cost del burofax ascendeix a 15,71 
€. 
 

- 19/04/2018: Notificació de dictamen d’acceptació a tràmit de les al·legacions i suspensió 
del termini per resoldre. El cost del burofax ascendeix a 44,31 € 
 

En total, les despeses derivades dels burofaxos enviats a Construccions Trull per a la 
convocatòria de l’acta de replanteig ascendeix a 135,58 € . 
 

9) Indemnització derivades de la resolució del contracte. 
 
No procedeix cap tipus d’indemnització sobre el preu d’adjudicació derivada de la resolució del 
contracte 
 
Resum de la valoració econòmica 
 
Els danys i perjudicis ocasionats per la resolució de l’esmentat contracte es poden quantificar en 
resum de la següent manera: 
 
A ) Quantificables 
 

• Per les despeses del personal de l’Institut del Teatre: 7.233,11 € 
• Per les despeses del personal de la Diputació (membres de la Mesa de Contractació): 

1.200 € 
• Per les despeses del personal de la Diputació de Barcelona  

(personal tècnic) : 2.075,09 € 
• Per les despeses d’altre personal de la Diputació (Secretari delegat de l’Institut del 

Teatre): 350 € 
• Per despeses de locomoció del personal de l’IT: 166,95 € 
• Per despeses en burofaxs: 135,58 € 

 
Tots els conceptes anteriors suposen un cost total valorat en 11.160,73 € 
 
B) No quantificables 
 

• Impacte negatiu de la paralització de la inversió pels probables augments de preus 
derivats de l’increment de l’IPC (Índex de Preus al Consum) i probable deteriorament de 
la façana pel transcurs del temps. 
 

• Impacte negatiu, en cas d’accident, en la imatge de la ciutat de Terrassa i del propi 
Institut del Teatre.” 

 
L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va constituir garantia definitiva de 4.465,00€, equivalent 
al 5% de l’import d’adjudicació, i per tant, davant la valoració econòmica dels danys i perjudicis 
causats, es proposa la incautació DEFINITIVA de la garantia per import de 4.465,00€ i reclamar al 
contractista l’import de 6.695,73€ (SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-
TRES CÈNTIMS) que és la diferència entre l’import del danys i perjudicis valorats i l’import de la 
garantia definitiva incautada provisionalment. 
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III.  COMPETÈNCIA PER A APROVAR L’INFORME ECONÒMIC 
 
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 l’informe econòmic dels danys i perjudicis ocasionats per incompliment de les 
obligacions contractuals per part de l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL en el marc de l’inici de 
l’expedient de resolució contractual del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut 
del Teatre de Terrassa”  
 
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.- APROVAR l’informe econòmic dels danys i perjudicis ocasionats per incompliment de les 
obligacions contractuals per part de l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL, en el marc de l’inici de 
l’expedient de  resolució contractual del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de 
l’Institut del Teatre de Terrassa”, emès pel Cap de la Secció de Gestió Econòmica de l’Institut del 
Teatre, en data 27 d’abril de 2018 i que es transcriu literalment a la part expositiva d’aquest dictamen.  
 
Segon.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL i a l’entitat 
asseguradora GENERALI ESPAÑA, S.A als efectes que en termini màxim de 10 dies a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la notificació dels presents acords, puguin presentar les al·legacions que 
considerin adients en relació a la valoració econòmica efectuada pels danys i perjudicis causats.” 
 
 
 
10. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió a l’acord marc del servei de mediació 

d’assegurances (exp. 2015.01) del Consorci Català per al Desenvolupament 
Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). 

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, consistent en l’adhesió a un procediment homologat per a 
la prestació d’un servei. 
 
El Comitè Executiu del Consorci Català per al Desenvolupament Local, en sessió de 21 
d’abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació del Servei de 
distribució i mediació de les assegurances, i la mediació i assessorament destinat als 
Municipis i ens locals de Catalunya. 
 
Un cop aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el Diari 
Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació d’aquest Consorci, a fi que els interessats pogueren presentar les seves 
proposicions. 
 
En data 27 de setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes. Mitjançant acord 
adoptat el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de contractació va aprovar la proposta 
d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER & OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE 
SEGUROS. 
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L’Institut del Teatre gestiona una part de les seves assegurances a través de la Unitat 
d'Assegurances i Tributs de l'Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació 
de Barcelona, entre les quals:   
 

• La pòlissa de danys materials del patrimoni, que cobreix les pèrdues o danys 
materials del patrimoni moble i immoble de l’Organisme, com a conseqüència d'un 
sinistre. 

• La pòlissa d'accidents laborals, que cobreix els supòsits de mort i incapacitat 
permanent dels empleats/-des derivada d'accident de treball. 

• La pòlissa de responsabilitat patrimonial, que cobreix els danys i perjudicis 
ocasionats a tercers pel funcionament normal o anormal dels serveis de l’Organisme i 
de les seves instal·lacions.  

 
Tanmateix, atesa l’activitat que desenvolupa l’Institut del Teatre, existeixen altres supòsits en 
què s’ha considerat d’interès la cobertura dels corresponents possibles riscos. Aquests supòsits 
podrien ser: 
 

• Pòlissa d’accidents per a persones que donen suport als tallers, tesines, i 
assessoren en projectes de treball de fi de carrera. No són col·laboradors docents ni 
empleats/des. 

• Pòlissa d’accidents per a docents que viatgen a l'estranger, sense conveni de la 
Seguretat Social 

• Pòlissa d’accidents per als becaris/-es (ballarins/-es d’IT DANSA)  
• Pòlissa de responsabilitat civil per a alumnes que participen en alguna activitat en el 

marc d’un conveni de col·laboració. 
 
S’ha considerat per tant d’interès proposar l’adhesió a l’Acord marc del servei de mediació 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Aquesta adhesió no 
comportarà cap despesa extraordinària per al pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Es proposa, doncs, aprovar l’esmentada adhesió, i disposar que l’Institut del Teatre 
continuarà mantenint la seva participació en les pòlisses d’assegurances que gestiona la 
Diputació de Barcelona i, en concret, en: 
 

• La pòlissa de danys materials del patrimoni, que cobreix les pèrdues o danys 
materials del patrimoni moble i immoble de l’Organisme, com a conseqüència d'un 
sinistre. 

• La pòlissa d'accidents laborals, que cobreix els supòsits de mort i incapacitat 
permanent dels empleats/-des derivada d'accident de treball. 

• La pòlissa de responsabilitat patrimonial, que cobreix els danys i perjudicis 
ocasionats a tercers pel funcionament normal o anormal dels serveis de l’Organisme i 
de les seves instal·lacions. 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“El Comitè Executiu del Consorci Català per al Desenvolupament Local,  en sessió de 21 d’abril de 2015 
va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació del Servei de distribució i mediació de les 
assegurances, i la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya. 
 
Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió 
Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en dos diaris de 
difusió nacional i en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació d’aquest Consorci, a fi que els 
interessats pogueren presentar les seves proposicions. 
 
En data 27 de setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes. 
 
Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de contractació, va aprovar 
la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER & OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE 
SEGUROS, i va traslladar la corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català per al 
Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació. 
 
La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a l’empresa FERRER & OJEDA 
ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, en els termes que en la dita adjudicació 
s’hi relacionen.   
 
D’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han complert 
tots els requisits i terminis establerts en la normativa vigent de contractació. 
 
L’Institut del Teatre, com a Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, gestiona una part de les 
seves assegurances a través de la Unitat d'Assegurances i Tributs de l'Oficina de Patrimoni i Gestió 
Immobiliària de la Diputació de Barcelona, com són:   
 

• La pòlissa de danys materials del patrimoni, que cobreix les pèrdues o danys materials del 
patrimoni moble i immoble de l’Organisme, com a conseqüència d'un sinistre. 

• La pòlissa d'accidents laborals, que cobreix els supòsits de mort i incapacitat permanent dels 
empleats/-des derivada d'accident de treball. 

• La pòlissa de responsabilitat patrimonial, que cobreix els danys i perjudicis ocasionats a tercers 
pel funcionament normal o anormal dels serveis de l’Organisme i de les seves instal·lacions.  

 
Tanmateix, atesa l’activitat que desenvolupa l’Institut del Teatre, existeixen altres supòsits en què s’ha 
considerat d’interès la cobertura dels corresponents possibles riscos. Aquests supòsits podrien ser: 
 

• Pòlissa d’accidents per a persones que donen suport als tallers, tesines, i assessoren en 
projectes de treball de fi de carrera. No són col·laboradors docents ni empleats/des. 

• Pòlissa d’accidents per a docents que viatgen a l'estranger, sense conveni de la Seguretat Social 
• Pòlissa d’accidents per als becaris/-es (ballarins/-es d’IT DANSA)  
• Pòlissa de responsabilitat civil per a alumnes que participen en alguna activitat en el marc d’un 

conveni de col·laboració.  
 
Donats aquests antecedents i a la vista que l’Organisme no disposa dels recursos necessaris per poder 
gestionar els contractes d’assegurances per donar cobertura als possibles riscos que  es derivin de la 
seva activitat, s’ha considerat d’interès proposar l’adhesió a l’Acord marc del servei de mediació 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 
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Vist que l’adhesió de l’INSTITUT DEL TEATRE a l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat a Ferrer & Ojeda, no comportarà cap despesa 
extraordinària per al pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
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 del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR l’adhesió de  l’INSTITUT DEL TEATRE  a l’Acord marc del servei de mediació 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer & 
Ojeda. En conseqüència, Ferrer & Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de l’Organisme.  
 
Segon.- DISPOSAR que l’Institut del Teatre continuarà mantenint la seva participació en les pòlisses 
d’assegurances que gestiona la Diputació de Barcelona i, en concret, en: 
 

• La pòlissa de danys materials del patrimoni, que cobreix les pèrdues o danys materials del 
patrimoni moble i immoble de l’Organisme, com a conseqüència d'un sinistre. 

• La pòlissa d'accidents laborals, que cobreix els supòsits de mort i incapacitat permanent dels 
empleats/-des derivada d'accident de treball. 

• La pòlissa de responsabilitat patrimonial, que cobreix els danys i perjudicis ocasionats a tercers 
pel funcionament normal o anormal dels serveis de l’Organisme i de les seves instal·lacions  

 
Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes en el moment de la seva recepció per part de Ferrer 
&Ojeda o del Consorci Català de Desenvolupament Local. 
 
Quart.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català per al 
Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer & Ojeda (C/ Tamarit 155-159, 
08015 de Barcelona).” 
 
 
 
11. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de de col·laboració entre 

l’Institut del Teatre i el Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposin els antecedents de l’expedient, consistent en la regulació de la 
col·laboració amb el MNAC. 
 
El Museu Nacional d’Art de Catalunya és un Consorci amb personalitat jurídica pròpia i 
independent de la dels seus membres, creat per Decret 51/1991, de 4 de març, i constituït per 
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració General de l’Estat, que 
té com a objectius col·laborar amb institucions i organitzacions per a portar a terme activitats 
culturals que permetin fomentar el coneixement de l’art i establir xarxes de col·laboració 
i de relació. 
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Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un 
millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues 
es proposen. 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya la cooperació en activitats pedagògiques i de promoció de la 
cultura i de les arts de l’espectacle, així com en altres assumptes d’interès comú relacionats 
amb els camps artístic i cultural, per tal de crear projectes comuns i assolir els objectius propis 
de cadascuna de les institucions. 
 
Objectius específics: 

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

internacionals en matèries d’interès comú per a ambdues institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques 

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

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

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

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

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

 
Per al desenvolupament de les activitats les parts formalitzaran convenis específics que 
contindran una descripció del projecte, el nom del representant de cadascuna de les parts, 
les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació dels recursos 
necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  les fonts de 
finançament. 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre 
anys a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar 
expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
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divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
El Museu Nacional d’Art de Catalunya és un Consorci amb personalitat jurídica pròpia i independent de la 
dels seus membres, creat per Decret 51/1991, de 4 de març, i constituït per la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració General de l’Estat, que té com a objectius col·laborar amb 
institucions i organitzacions per a portar a terme activitats culturals que permetin fomentar el coneixement 
de l’art i establir xarxes de col·laboració i de relació. 
 
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un millor 
aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es proposen. 
 
Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin adaptar-
se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
Vistes les Bases 62.2) i 64.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2018, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no 
comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta 
de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, aprovat en sessió ordinària de data 20 
d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la competència per a 
l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de 
destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'INSTITUT DEL TEATRE I EL MUSEU 
NACIONAL D'ART DE CATALUNYA 

 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representat per l’Excma. Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, Presidenta de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de 
Barcelona, assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 28 de juliol de 2016 (BOPB 3 
d’agost de 2016), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
De l’altra,  
 
El MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA (en endavant Museu Nacional), representat en 
aquest acte pel seu president, el senyor Miquel Roca i Junyent, de conformitat amb l’Acord del 
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Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/154/2011, de 29 de novembre (DOGC núm. 6018 de 
2 de desembre) i en base a les facultats que li atorga l’article 15 dels Estatuts del MUSEU 
NACIONAL, aprovats per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de març de 
2006 (DOGC núm. 4625 de 3 de maig) i modificats per Acord del Govern GOV 151/2016, de 22 
de novembre (DOGC núm. 7254, de 24 de novembre), amb domicili al Palau Nacional, Parc de 
Montjuïc-08038 Barcelona, i NIF Q-5856250-E. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat 
de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar 
necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i 
de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, 
muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les seves 
sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  
activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
II.- Que el Museu Nacional d’Art de Catalunya és un Consorci amb personalitat jurídica pròpia i 
independent de la dels seus membres, creat per Decret 51/1991, de 4 de març, i constituït per la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració General de l’Estat, que té 
com a objectius col·laborar amb institucions i organitzacions per a portar a terme activitats 
culturals que permetin fomentar el coneixement de l’art i establir xarxes de col·laboració i de 
relació. 
III.- Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de 
permetre un millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que 
ambdues es proposen. 
IV.- Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual 
puguin adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
V.- Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre de data ......................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

Primer.- Objecte 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya la cooperació en activitats pedagògiques i de promoció de la cultura i 
de les arts de l’espectacle, així com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb els 
camps artístic i cultural, per tal de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de 
cadascuna de les institucions. 
 
Segon.- Obligacions de les parts 
 
Són objectius d’aquest conveni marc:  

 
9. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
10. Desenvolupar activitats de docència, recerca, publicacions i intercanvis internacionals en 

matèries d’interès comú per a ambdues institucions. 
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11. Promoure la formació continuada de professionals. 
12. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques 

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

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

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

15. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès comú. 
16. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 

 
Tercer.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte segon, les parts formalitzaran 
convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom del representant de 
cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació 
dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  
les fonts de finançament, així com la resta de requeriments legals oportuns.  Aquests convenis 
específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de govern. 
 
Quart.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per aquella 
de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà constar la 
col•laboració entre ambdues entitats en el material de promoció, de difusió i de publicitat de 
l’activitat, mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
 
Cinquè.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre anys a 
partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar expressament 
sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 
  
Sisè.- Causes de resolució 
 
El present conveni marc de col·laboració es resoldrà i restarà sense efecte pels motius següents:  
 

- L’acord de les parts. 
- La manifestació expressa d’alguna de les parts prèviament comunicada a l’altra amb un 

mes d’anticipació. 
- L’incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la normativa 

aplicable. 
- Qualsevol altra legalment prevista.  

 
Setè.- Litigis i controvèrsies. 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni s’intentarà 
resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent aplicable a aquest 
conveni, que vindrà referida als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Vuitè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les 
dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) 
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seran publicades als respectius portals de transparència (http://museunacional.cat/ i 
http://transparencia.institutdelteatre.cat/ per la qual cosa les entitats signatàries es donen per 
informades. 
 
Novè.- Ús de dades de caràcter personal 
 
Les parts garanteixen el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i de la normativa que la desenvolupa. Les parts es 
comprometen a no fer ús de les dades per a una finalitat diferent de la que motiva el 
desenvolupament del present conveni i a no comunicar-les a tercers sense el consentiment de 
les persones interessades, així com a complir les mesures de seguretat i altres obligacions 
derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat, en la data i lloc indicats.” 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Museu Nacional d’Art de Catalunya.”  
 
 
 
12. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i el curs de “Composició i 

acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a partir de la pràctica 
conjunta interdisciplinària” de l’Institut del Teatre per al curs 2017-18.  

 
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. 

 

La professió de músic acompanyant de dansa és una gran desconeguda en els sistemes 
d’educació musical i en els àmbits professionals del món musical. En contrapartida, la demanda 
de músics (compositors i intèrprets) en l’àmbit de les arts escèniques està àmpliament 
consolidada, i més en un país amb una rica tradició teatral i dansística com el nostre.  
 
Aquest curs pretèn oferir les eines bàsiques per desenvolupar la professió amb el nivell de 
qualitat que requereix, de manera que pal·liï la manca de continguts pedagògics, didàctics i 
metodològics en aquest àmbit.  
 
El curs té un format de curs d’estiu de caire intensiu, adreçat a músics professionals o semi-
professionals amb ganes d’interactuar i relacionar-se amb  les arts escèniques. 
 
El curs “Composició i acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a partir de 
la pràctica conjunta interdisciplinària” 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 3.690,00 €. 
 
Es proposa un preu públic de 205,00 € en concepte de matrícula del curs.  
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La direcció, la coordinació i la docència que participa en el curs està assignada, d’una 
banda, al personal docent i de suport a la docència (instrumentistes) de l’Institut del 
Teatre, i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent, 
valorades en un màxim de 2.708,71 € i, de l’altra banda, a  professionals externs a l’Institut 
del Teatre, la qual cosa comportarà unes col·laboracions docents addicionals per import de 
360,00 €. 
 
L’Institut del Teatre assumirà la despesa indirecta que generarà la impartició de l’esmentat 
curs, relativa als consums dels serveis bàsics i al funcionament per a la realització de l’activitat, 
valorada en 613,74 €. 
 
El curs té un cost total de 3.682,45 €. 
 
Es proposa, doncs, autoritzar la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs fins a un 
màxim de 3.068,71 €  segons el deglossament següent: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 
 

Retribucions dels 
docents i del personal de 
suport a la docència de 
l’Institut del Teatre  

15100/99600 2.708,71€ 

Honoraris dels docents 
externs a l’Institut del 
Teatre (col·laboracions 
docents) 

22618/99003 360,00€ 

 
 
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. 
 
La professió de músic acompanyant de dansa és una gran desconeguda en els sistemes d’educació 
musical i en els àmbits professionals del món musical. En contrapartida, la demanda de músics 
(compositors i intèrprets) en l’àmbit de les arts escèniques està àmpliament consolidada, i més en un país 
amb una rica tradició teatral i dansística com el nostre.  
 
Aquest curs pretèn oferir  les eines bàsiques per desenvolupar la professió amb el nivell de qualitat que 
requereix, de manera que pal·liï la manca de continguts pedagògics, didàctics i metodològics en aquest 
àmbit.  
 

Aquest curs té un format de curs d’estiu de caire intensiu, adreçat a músics professionals o semi-
professionals amb ganes d’interactuar i relacionar-se amb  les arts escèniques. 
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Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II del qual es desprèn que el curs “Composició i 
acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a partir de la pràctica conjunta interdisciplinària” 
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 MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS (3.690,00€) que permetran la cobertura total de la despesa 
generada per l’activitat.  
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-financera, que 
s’adjunta com a annex III, i que proposa un preu públic de DOS-CENTS CINC EUROS (205,00€) en 
concepte de matrícula del curs “Composició i acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a 
partir de la pràctica conjunta interdisciplinària” de l’Institut del Teatre. 
 
La direcció, la coordinació i la docència que participa en el curs està assignada, d’una banda, al personal 
docent i de suport a la docència (instrumentistes) de l’Institut del Teatre, i, per tant, les seves dedicacions 
seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent, valorades en un màxim de DOS MIL SET-CENTS VUIT 
EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (2.708,71€) i, de l’altra banda, a  professionals externs a l’Institut 
del Teatre, la qual cosa comportarà unes col·laboracions docents addicionals per import de 360,00€. 
 
L’Institut del Teatre assumirà la despesa indirecta que generarà la impartició de l’esmentat curs, relativa 
als consums dels serveis bàsics i al funcionament per a la realització de l’activitat, valorada en 613,74€. 
 
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 “Composició i acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a partir 
de la pràctica conjunta interdisciplinària” de l’Institut del Teatre per al curs 2017-2018, d’acord amb el 
programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de TRES MIL SIS-CENTS 
VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (3.682,45€). 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en DOS-CENTS CINC EUROS (205,00€)  en concepte de matrícula 
del curs  “Composició i acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a partir de la pràctica 
conjunta interdisciplinària” de l’Institut del Teatre, de conformitat amb la memòria econòmico-financera 
que s’adjunta com a annex III. 
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Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs “Composició i 
acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a partir de la pràctica conjunta interdisciplinària” 
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 MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS (3.690,00€). 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs fins a un màxim de TRES 
MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (3.068,71€), i que anirà a càrrec de les 
aplicacions del vigent pressupost de l’Institut del Teatre que es deglossen a continuació: 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 
 

Retribucions dels docents i 
del personal de suport a la 
docència de l’Institut del 
Teatre  

15100/99600 2.708,71€ 

Honoraris dels docents 
externs a l’Institut del 
Teatre (col·laboracions 
docents) 

22618/99003 360,00€ 

 
Cinquè- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del  curs “Composició i 
acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a partir de la pràctica conjunta interdisciplinària” 
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 “Composició i acompanyament musical per a dansa i 
arts escèniques a partir de la pràctica conjunta interdisciplinària” 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 “Composició i acompanyament musical per a dansa i 
arts escèniques a partir de la pràctica conjunta interdisciplinària” 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 DE  “COMPOSICIÓ I ACOMPANYAMENT MUSICAL 
PER A DANSA I ARTS ESCÈNIQUES A PARTIR DE LA PRÀCTICA CONJUNTA 
INTERDISCIPLINÀRIA” DE L’INSTITUT DEL TEATRE PER AL CURS 2017-18 
 

DADES GENERALS DE L’ENSENYAMENT  
 
NOM DEL CURS: COMPOSICIÓ I ACOMPANYAMENT MUSICAL PER A DANSA I ARTS 
ESCÈNIQUES. A PARTIR DE LA PRÀCTICA CONJUNTA INTERDISCIPLINÀRIA 
 
Tipus de curs: 
(Màster =o> de 60 crèdits / Diploma de Postgrau 
=o> de 30 crèdits / Certificat entre 29 i 1 crèdits) 

No reglat. Especialitzat 

Nombre de crèdits:  
Director/a: Rafel Plana 
Coordinador/a: Rafel Plana 
Nombre d’anys acadèmics:  
Núm. Crèdits impartits cada any (si escau):  
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Curs acadèmic inici de docència: 2017-2018 
Modalitat de docència:    
(presencial, semipresencial, a distància) 

presencial 

Núm. D’edicions impartides: 1 
Any acadèmic darrera edició impartida: 2014-2015 
Nom darrera edició impartida: Acompanyament musical del moviment en les arts 

escèniques 
Admet alumnes no titulats: Sí, estudiants grau Música 
Pràctiques externes:  no 
Data inici docència:   2 juliol 2018 
Data final docència: 6 juliol 2018 
Preveu preinscripció: no 
Nombre d’alumnes previstos: 18 mínim. 24 màxim 
Data inici matriculació:   
Data final matriculació:  
Adreçat a: músics 
Requisits d’accés: Grau Professional Música recomanable 
Descripció resumida d’objectius: L’ofici de músic acompanyant de dansa és un gran 

desconegut en els sistemes d’educació musical i en els àmbits 
professionals del món musical. En contrapartida, la professió 
de músic per a l’acompanyament en dansa està àmpliament 
consolidada en tot el món artístic i existeix una gran demanda 
de professionals experts en aquest camp. 
 
En aquesta edició comptarem amb convidats d’àmbit 
internacional, responsables dels programes de formació (grau 
i postgrau) en música per a coreografia i dansa al 
Conservatori Superior de París i a la University of Performing 
Arts de Copenhague 
 
Aquest projecte vol començar a omplir, oferint les eines 
bàsiques de la professió, aquest buit. Volem donar una 
formació bàsica que pal·liï la manca de continguts pedagògics, 
didàctics i metodològics en aquest àmbit, una formació que 
permeti abordar aquesta complicada disciplina amb solvència. 
 
Aquest activitat formativa organitzada per l’Institut del Teatre 
de la Diputació de Barcelona, té un format de curs d’estiu de 
caire intensiu, adreçat a músics professionals o semi-
professionals amb ganes d’apropar-se al món de les arts 
escèniques. 

Descomptes per a alumnes, professors /-es, 
graduats /-des.... 

20% graduats /-des IT i 25 % estudiants IT 

 
LLOC D’IMPARTICIÓ 
 
Nom del Centre Institut del Teatre 
Adreça Plaça Margarida Xirgu, s/n  
Codi postal 08004 
Població Barcelona 
País Espanya 
Telèfon 932 273 900 
Correu electrònic i.teatre@institutdelteatre.cat  
Pàgina internet www.institutdelteatre.cat 
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Dades generals del curs 
Nom del curs: La composició i l’acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a partir de la 
pràctica conjunta interdisciplinària 
Tipus de curs: No reglat. Especialitzat 
Nombre d’hores: 25 
Durada: Una setmana 
Modalitat: Presencial 
 
Categoria dels estudis 
L’Institut del Teatre imparteix estudis d’especialització, grau i postgrau a l’empara de l’article 7 del RD 
1614/2009 d’Ordenació dels Ensenyaments Artístics Superiors. 
La proposta formativa Composició i acompanyament musical per a dansa i arts escèniques. A partir de la 
pràctica conjunta interdisciplinària és un curs especialitzat de caràcter no reglat. 
 
Direcció 
Rafel Plana Honorato 
 
Presentació 
Diu JOSÉ LIMÓN: “Sempre he mantingut que els músics SÓN ballarins i que els ballarins només seran 
bons ballarins quan també siguin excel.lents músics. Això no significa que un compositor hagi de conèixer 
a fons el vocabulari de la dansa ni que el ballarí hagi de ser competent amb el viol, el timbal o l’harpa”  
 
L’ofici de músic acompanyant de dansa és un gran desconegut en els sistemes d’educació musical i en 
els àmbits professionals del món musical. En contrapartida, la demanda de músics (compositors i 
intèrprets) en l’àmbit de les arts escèniques està àmpliament consolidada  i més en un país amb una rica 
tradició teatral i dansística com el nostre.  
 
En aquesta nova edició del curs, després de l’experiència de l’estiu de 2016, farem un acostament a dos 
llocs de referència europeus: el Conservatori Superior de Música i Dansa de París i .la Universitat 
Danesa d’arts Escèniques a Copenhague, on hi ha el grau de d’acompanyament coreomusical i el 
postgrau de música per dansa, dos programes únics a Europa en els quals s’inspira el postgrau de 
música i moviment que s’impartirà a l’Institut del Teatre el curs 2018-2019 Una part important del nostre 
intensiu al juliol serà impartida pels dos responsables d’aquests programes, Deborah Shannon-Diouf i Kim 
Helweg, que juntament amb alguns dels professionals del nostre col.lectiu, posaran en pràctica els seus 
recursos pedagògics i artístics en col.laboració amb ballarins i professors de dansa i oferiran la possibilitat 
de fer-ho als mateixos alumnes del curs. Es tracta de que els participants arribin a conclusions 
pedagògiques, didàctiques i metodològiques a partir de la seva pròpia investigació i iniciativa. 
 
Aquest activitat formativa organitzada per l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, té un format de 
curs d’estiu de caire intensiu, adreçat a músics professionals o semi-professionals amb ganes 
d’interactuar i relacionar-se amb  les arts escèniques. 
 
Descripció dels objectius 
- Posar en pràctica els propis coneixements de la relació de la música amb el llenguatge del 

moviment, siguin del nivell que siguin.  
- Aplicar i adequar els coneixements musicals propis a favor del llenguatge escènic i corporal 
- Entendre el sentit dramàtic del treball musical i sonor en relació amb les arts escèniques i la 

dansa 

 COMPOSICIÓ I ACOMPANYAMENT MUSICAL PER A DANSA I ARTS ESCÈNIQUES. A PARTIR DE 
LA PRÀCTICA CONJUNTA INTERDISCIPLINÀRIA  
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- Proveir al músic d’eines que afavoreixin la comunicació amb els coreògrafs, ballarins, actors, 
directors i dramaturgs 

- Establir metodologies de treball adaptades als coneixements i recursos de cadascú 
- Treballar sobre música escrita i música improvisada 
- Desenvolupar la capacitat d’adaptació de continguts musicals in situ. 
- Observació en viu de classes reals relacionades amb els continguts del curs  

 
A qui va dirigit 
Aquesta proposta formativa es destina a varis perfils de músics instrumentistes*: 

- Estudiants de música en els darrers cursos de grau superior (de totes les especialitats) de 
qualsevol instrument o especialitat 

- Estudiants avançats o graduats de coreografia o pedagogia de la dansa 
- Graduats/-des en grau professional de música amb interès en les arts escèniques 
- Músics/-es, coreògrafs/-es i ballarins/-es professionals en actiu. 

 
Requisits d’accés 
- Es recomana tenir el Grau Professional de Música en qualsevol de les seves especialitats. 

 
Sortides professionals 
Acompanyament musical de dansa clàssica, de dansa contemporània, de dansa espanyola en escoles 
d’ensenyaments artístics. 
Composició, creació o direcció musical d’espectacles de dansa o teatre en qualsevol dels seus àmbits 
Músic  intèrpret en companyies de dansa; direcció musical de teatre; regidories musicals de produccions 
escèniques etc. 
 
Calendari 
Del 2 al 6 de juliol de 2018 
 
Horari 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14:00h. (es poden produir variacions en funció de les activitats 
programades).  
 
Inscripció i matrícula 
Inscripcions: A pactar amb Secretaria 
Matriculacions: A pactar amb Secretaria 
 
Criteris de selecció:  
Per cv i per odre d’inscripció 
 
Preu: 205 € (20% descompte per a graduats/-des de l’IT i 25% descompte par a estudiants de l’IT) 
 
Nombre d’alumnes previstos al curs: 18-24 
 
Idiomes: Català i castellà 
 
Nombre d’hores  
 

Hores presencials  25h 
Organització del temps intensiva 5 dies 
Estimació hores de treball dirigit 20 
Estimació hores d’audició 5h 
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Continguts 
 
• Elements propis de l’anàlisi musical aplicats al moviment: 

 
- Ritme 
- Temps 
- Melodia 
- Harmonia 
- Fraseig 
- Dinàmiques 
- Gèneres i estils musicals 
- Accents 
- Línees 

 
• La relació entre dansa clàssica i música en els grans ballets com a punt de partida de la relació 

entre música i arts escèniques  
 
• Conferències de continguts a càrrec de: 

 
- Especialista en la relació entre el ballet clàssic i la música. 
- Coreògraf de dansa contemporània amb una àmplia trajectòria en el treball interdisciplinar 

amb la música 
- Especialistes en el llenguatge i els recursos del flamenc que treballaran l’aplicació del mateix 

en d’altres àmbits de les arts escèniques 
- Director de cinema amb una àmplia experiència en l’ús del so i la música com a recurs 

dramàtic i estructurador de la narrativa escènica 
-  

• Presentació dels treballs pràctics desenvolupats al llarg de la setmana l’últim dia de curs, amb 
presència de professionals tant de l’àmbit musical com escènic.  
 

Activitats 
 

• Conferències xerrades per a establir un llenguatge i uns punts de partida comuns  
• Sessions pràctiques col·lectives tutoritzades pels responsables del curs.  
• Visionat de classes de dansa de les diferents especialitats 
• S’oferirà la possibilitat de poder realitzar un treball autònom en instal·lacions de l’Institut a les 

tardes, fora de l’horari del curs, subjecte a disponibilitat d’espais.   
 
Competències que es treballen 
 

- Saber aplicar els coneixements musicals propis al món del moviment en les arts escèniques.  
- Ser capaç de treballar en equip amb ballarins, coreògrafs, dramaturgs i directors escènics.  
- Conèixer i aplicar les eines bàsiques del llenguatge de la dansa. 
- Saber utilitzar eficaçment les eines musicals en funció del nivell i recursos de l’alumnat 
- Ser capaç d’establir paral·lelismes entre la creació, la interpretació i la pedagogia musical i la de 

la dansa i les arts escèniques.  
 
Acreditació 
 
Expedirà un certificat d’aprofitament als participants que hagin assistit al 100% de les sessions i hagi 
superat l’avaluació continuada del professorat. 
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Drets i deures dels estudiants 
 
Tenen la condició d’alumnes totes les persones que hagin complert tots els requisits administratius que 
comporta la matriculació. 
La puntualitat a les classes és obligatòria. El/la professor/-a podrà impedir-hi l’entrada passat el temps 
pertinent. 
L’estudiant és responsable dels perjudicis que ocasioni, per abús o per negligència, a les instal·lacions del 
centre. 
És prohibit de fumar en tot l’edifici, i també entrar-hi amb menjar o begudes, llevat d’aigua, dins de les 
aules, fins i tot fora de l’horari de classe. 
En cap cas no es permetrà l’assistència a les classes a persones que no hagin regularitzat la seva 
inscripció al curs. 
 
Professorat * 
 

Sessió introductòria divendres 30 de juny a càrrec d’Òscar Sanz: 1.30h 
Possibilitat a les tardes de seguir duent a terme el treball pràctic en espais de l’Institut del teatre, condicionat 
a la disponibilitat dels mateixos.  
 
DEDICACIÓ HORÀRIA 
PROFESSOR/-A HORES LECTIVES HORES 

PREPARACIÓ 
HORES TOTALS 

Rafel Plana 8 14 22 

Óscar Sanz 6h 10.5 16,5 

Helena Bayo 1h 1,75 2,75 

Eva Navas 1,5h 2,625 4,125 

Antonio Zarco 1,5h 2,625 4,125 

Carlos Silva 1,5h 2,625 4,125 

Anna Roblas 4h (categoria A1) 7 11 

Robert Infiesta  1,5h  (categoria A1) 2,625 4,125 

Blanca Ferrer 4 7 11 

Kim Helweg 1,50H Formació específica 

 

- 1,50 

Deborah Shannon 1.50H formació específica 

 

- 1,50 

Carles Marquès 3h col·laboració docent - 3 
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PROJECTE: CURS EXTERN ACOMPANYAMENT MUSICAL DE DANSA I ARTS ESCÈNIQUES 

DATES 

(juliol) 

2 

SESSIÓ 

INTRODUC

TÒRIA 

3  

RECURSOS 

PEDAGÒGIC

S 

4 

SESSIÓ 

INTERNACIO

NAL I 

5 

SESSIÓ 

INTERNACIO

NAL II 

6 

TEATRE 

MUSICAL 

9.00 a 10.00 

(1h) 

O. 

SANZ+RAF

EL PLANA  

(1,25h) 

Introducció a 

l’acompanya

ment 

musical de 

la dansa I” 

O. SANZ (1h) 

La utilitat de 

l’acompanyam

ent musical de 

la dansa 

aplicat a la 

composició per 

a cinema 

 

KIM 

HELWEG(1h)  

La música per 

a dansa a la 

Danish School 

of performing 

arts a 

Copenhage 

DEBRA 

SHANNON 

(1h) 

La música per 

a dansa al 

Conservatori 

Superior de 

Música i 

Dansa de 

París 

KIM HELWEG + 

DEBRA 

SHANNON + 

RAFEL PLANA 

+ BLANCA 

FERRER + 

ANNA 

ROBLAS+ 

ALUMNES CSD 

 

Presentació de 

propostes 

musicals dels 

alumnes del curs 

per acompanyar 

el treball de 

moviment de 

diferents 

professors, tant 

de dansa 

clàssica com 

contemporània, 

amb la 

participació 

d’alumnes del 

Conservatori 

Superior de 

Dansa de 

l’Institut.    

 

10.00 a 11.30 

(1,25h) 

Visionat 

classes 

Visionat 

classest 

Visionat 

classes 

 
11.00-11.30 

Descans 

11. 45 a 12.45 

(1,25h) 

H. BAYO 

(1h) 

Introducció a 

l’acompanya

ment 

pianístic del 

repertori 

R. 

INFIESTA(1,2

5h) 

+ BLANCA 

FERRER 

Anàlisi de 

rutines a la 

classe de 

dansa clàssica 

(I) 

KIM HELWEG 

+ DEBRA 

SHANNON  

Presentació de 

recursos 

musicals 

pràctics pel 

treball musical 

amb el 

moviment, la 

dansa i les arts 

escèniques a 

partir de 

l’experiència 

de Kim Helweg 

al Royal 

Danish Ballet, 

a la University 

of Performing 

Arts de 

Copenhage. 

KIM HELWEG 

+ DEBRA 

SHANNON 

Presentació de 

recursos 

musicals 

pràctics pel 

treball musical 

en les 

creacions 

coreogràfiques 

i  la dansa a 

partir del 

programa de 

formació del 

Conservatori 

Superior de 

Música i dansa 

de París 

12.45 a 13.00 A. ZARCO + 

EVA 

NAVAS 

Sessió 

pràctica 

Acompanya

ment 

musical del 

baile 

flamenco 

 
(FINS LES 
14.15) 

descans 

13.00 a 14.00 

(1h) 

C. SILVA + 

ANNA 

ROBLAS  

+Introducció a 

l’acompanyam

ent de la 

dansa 

contemporània 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS DE  “COMPOSICIÓ I ACOMPANYAMENT MUSICAL 
PER A DANSA I ARTS ESCÈNIQUES A PARTIR DE LA PRÀCTICA CONJUNTA 
INTERDISCIPLINÀRIA” DE L’INSTITUT DEL TEATRE PER AL CURS 2017-18 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS DE  “COMPOSICIÓ I ACOMPANYAMENT MUSICAL 
PER A DANSA I ARTS ESCÈNIQUES A PARTIR DE LA PRÀCTICA CONJUNTA 
INTERDISCIPLINÀRIA” DE L’INSTITUT DEL TEATRE PER AL CURS 2017-18 
 

 
MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
“COMPOSICIÓ I ACOMPANYAMENT MUSICAL PER A DANSA I ARTS ESCÈNIQUES A PARTIR DE LA 
PRÀCTICA CONJUNTA INTERDISCIPLINÀRIA” (EDICIÓ 2018) 

 
 
Introducció 
 
Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que estableix la necessitat 
d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la proposta d’establiment o modificació de preus 
públics. La normativa a la 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 a la matrícula del Curs “Composició i 
acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a partir de la pràctica conjunta interdisciplinària” (edició 
2018) de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 
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 a la matrícula del Curs “Composició i acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a partir de la 
pràctica conjunta interdisciplinària” (edició 2018) de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 
El preu públic que es proposa per al Curs “Composició i acompanyament musical per a dansa i arts 
escèniques a partir de la pràctica conjunta interdisciplinària” (edició 2018) de l'Organisme Autònom Institut del 
Teatre, es fixa en DOS-CENTS CINC EUROS  (205,00 €) per alumne, amb una previsió mínima de 18 
alumnes. Els ingressos mínims en concepte de matrícules que s’estimen suficients per a donar cobertura al 
conjunt de costos del mateix i poder realitzar el curs són de TRES MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS 
(3.690,00 €). 
 
3.- Vigència 
 
Aquest preu regirà durant la vigència del curs.  
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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. 

 

 
 
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:  
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• 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/-es docents 

(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: 
 
 

 
De tot l’anterior, es desprèn que el Curs “Composició i acompanyament musical per a dansa i arts 
escèniques a partir de la pràctica conjunta interdisciplinària” (edició 2018) , s’autofinançarà, atès que les 
despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels ingressos 
de les matrícules, i que la realització de l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de 
l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de TRES MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS 
(3.690,00 €), 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.” 
  
 
 

13. Dictamen que proposa aprovar el curs i el seu preu públic de Postgrau de 
l’Institut del Teatre “Arts escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2018-
19.  

 
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 considera convenient implementar el curs de Postgrau de l’Institut del 
Teatre “Arts escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2018-19 que s’oferta com a títol 
propi en formació de professionals amb expertesa en l’aplicació socioeducativa de les arts 

  
 
 
 
DESPESES 

Curs “Composició i acompanyament 
musical per a dansa i arts escèniques a 

partir de la pràctica conjunta 
interdisciplinària” (edició 2018) 

Costos directes capítol I 2.708,71 

Costos directes capítol II 360,00 

Costos indirectes 613,74 

TOTAL COST  3.682,45 

INGRESSOS 

Curs “Composició i acompanyament 
musical per a dansa i arts escèniques a 

partir de la pràctica conjunta 
interdisciplinària” (edició 2018) 

Cap. III 3.690,00 

TOTAL INGRESSOS 3.690,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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escèniques (teatre, dansa, circ, música) per tal de garantir el ple dret a la participació cultural 
(amb especial atenció a col·lectius en situació de risc d’exclusió social). 
 
Aquest Postgrau és un complement formatiu necessari per a persones que tinguin formació 
i/o experiència en alguna disciplina artística, per poder desenvolupar una tasca professional 
en processos participatius i/o de desenvolupament comunitari. 
 
El curs capacita per a intervenir com a creadors/-es, ajudants/-es, promotors/-es, 
productors/-es, programadors/-es, avaluadors/-es o generadors/-es de projectes d’arts 
escèniques aplicades a la comunitat en àmbits com la Pedagogia en centres públics i/o 
privats, en Centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària, en Centres de Lleure, en Centres 
Terapèutics, en Centres d’Integració Social, en Centres de menors, etc. 
 
El curs té un cost total de 32.139,76 €, el qual inclou un import de 5.356,63 €, en concepte de 
despesa indirecta. 
 
Es condiciona, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs a l’obtenció per 
part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un 
import de 19.950,00 €.  
 
Es proposa doncs elevar a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona el preu públic fixat 
en 950,00 €, per al curs acadèmic 2018-19. 
 
Es proposa també autoritzar la despesa directa plurianual que comporta l’execució de l’esmentat 
postgrau fins a un màxim de 26.783,14 €, i que anirà a càrrec del següent deglossament: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 
Exercici  

2018 

Import  
Exercici 2019 

Docents de l’Institut del 
Teatre  

13000/99600 263,02€ 3.261,50€ 
13002/99600 337,00€ 4.178,80€ 
16000/99600 221,93€ 2.751,89€ 

Docents externs a 
l’Institut del Teatre 
(col·laboracions docents 
i serveis professionals) 

22618/99003 6.210,00€ 8.709,00€ 

Locomoció 226xx/99003 600,00€ 0,00€ 
Material 22117/99003 250,00€ 0,00€ 

 
 
Els membres de la Junta de Govern conclouen en la necessitat de revisar l’acord 
anteriorment adoptat per la Junta, consistent en no realitzar cursos deficitaris. La 
Gerència i Direcció General conjuntament, plantejaran una relació de cursos deficitaris, 
l’edició dels quals presenta un interès especial i la seva realització te transcendència 
per a l’Insitut del Teatre. Se sotmetrà la proposta al respecte, a la Junta de Govern. 
S’incideix en que han de tenir especial rellevància estratègica per a l’Institut del Teatre. 
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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 considera convenient implementar el curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Arts 
escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2018-19 que s’oferta com a títol propi en formació de 
professionals amb expertesa en l’aplicació socioeducativa de les arts escèniques (teatre, dansa, circ, 
música) per tal de garantir el ple dret a la participació cultural (amb especial atenció a col·lectius en 
situació de risc d’exclusió social). 
 
Aquest Postgrau és un complement formatiu necessari per a persones que tinguin formació i/o experiència 
en alguna disciplina artística, per poder desenvolupar una tasca professional en processos participatius i/o 
de desenvolupament comunitari. 
 
El curs capacita per a intervenir com a creadors/-es, ajudants/-es, promotors/-es, productors/-es, 
programadors/-es, avaluadors/-es o generadors/-es de projectes d’arts escèniques aplicades a la 
comunitat en àmbits com la Pedagogia en centres públics i/o privats, en Centres d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària, en Centres de Lleure, en Centres Terapèutics, en Centres d’Integració Social, en 
Centres de menors, etc. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per a cobrir la diferència entre els costos de 
l’activitat i els ingressos provinents dels preus públics fixats, tal com exigeix el mencionat article 44.2 
TRLLRHL.   
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’ Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, proposa a l’ òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona 
la seva aprovació, i atès que els preus proposats no cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria 
econòmica del servei. 
 
Vist l’article 2.2.a) de la Refosa de delegacions de la Diputació de Barcelona 1/2016, aprovada per decret 
de la Presidència, de data 14 d’abril de 2016 (núm. 3048/16) i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 
2016, d’acord amb el qual, és competència de la Presidència de la Diputació “l’establiment o la 
modificació de preus públics quan l’import a percebre per la prestació individualitzada de cada servei o la 
realització de cada activitat no sigui superior a 1.000,00 €, per delegació del Ple”. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
    

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Arts escèniques i acció social” per al curs 
acadèmic 2018-19 d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total 
de TRENTA-DOS MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (32.139,76€), el qual 
inclou un import de CINC MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
(5.356,63€), en concepte de despesa indirecta. 
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Segon.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs de Postgrau de 
l’Institut del Teatre “Arts escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2018-19,  a l’obtenció per part de 
l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de DINOU MIL 
NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (19.950,00 €).  
 
Tercer.- ELEVAR a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona el preu públic fixat en NOU-CENTS 
CINQUANTA EUROS (950,00€), del curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Arts escèniques i acció 
social” per al curs acadèmic 2018-19, de conformitat amb la memòria econòmico-financera que s’adjunta 
com a annex III. 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa directa plurianual que comporta l’execució de l’esmentat postgrau fins a un 
màxim de VINT-I-SIS MIL SET-CENTS VUITANTA-CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS  
(26.783,14€), i que anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries dels exercicis de l’Institut del Teatre que 
es deglossen a continuació: 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 
Exercici  

2018 

Import  
Exercici 2019 

Docents de l’Institut del 
Teatre  

13000/99600 263,02€ 3.261,50€ 
13002/99600 337,00€ 4.178,80€ 
16000/99600 221,93€ 2.751,89€ 

Docents externs a l’Institut 
del Teatre (col·laboracions 
docents i serveis 
professionals) 

22618/99003 6.210,00€ 8.709,00€ 

Locomoció 226xx/99003 600,00€ 0,00€ 
Material 22117/99003 250,00€ 0,00€ 

 
L’autorització d’aquesta despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació 
adequada i suficient en el corresponent pressupost de l’any 2019. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que  l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs de Postgrau de l’Institut 
del Teatre  “Arts escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2018-19 serà comptabilitzat a l’aplicació 
pressupostària 34200/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Sisè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en el present dictamen. 
 
Setè.- DONAR publicitat del preu públic del curs de Postgrau de l’Institut del Teatre  “Arts escèniques i 
acció social” per al curs acadèmic 2018-1 mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler 
d’anuncis de l’Institut del Teatre i al web de l’Organisme.  
 
 
ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC i DEL CURS DE POSTGRAU DE L’INSTITUT 
DEL TEATRE  “ARTS ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL” PER AL CURS ACADÈMIC 2018-19 

 
Postgrau 

 Arts Escèniques i Acció Social, AEAS 
   

Amb la col·laboració de: 
 Centre de Música i Escena Xamfrà  

 
DADES GENERALS DE L’ENSENYAMENT  
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NOM DEL CURS: Postgrau Arts Escèniques i Acció Social 
 

Tipus de curs: Postgrau (estudis propis) 

Nombre de crèdits: 10 
Director/a extern: Ester Bonal  
Director/a intern IT: Raimon Àvila 
Coordinador/a pedagògic intern IT: Raimon Àvila  
Coordinador/a pedagògic extern: Ester Bonal 
Nombre d’anys acadèmics: 1 
Núm. crèdits impartits cada any (si escau): 10 

Curs acadèmic inici de docència: 2018-2019 
Modalitat de docència:    
(presencial, semipresencial, a distància) 

Presencial 

Núm. d’edicions impartides: 0 
Any acadèmic darrera edició impartida: 0 
Nom darrera edició impartida: 0 
Admet alumnes no titulats: SÍ 
Pràctiques externes:  NO 
Data inici docència:   26-10-2018 
Data final docència: 27-07-2019 
Data inici Inscripció: 02/07/2018  
Data final Inscripció 12/09/2018 
Nombre d’alumnes previstos 21 
Publicació llista d’admesos/-es 14/09/2018 
Data inici Matrícula:   25/09/2018  
Data final Matrícula: 28/09/2018 
Assegurança 17 euros 
Adreçat a: Educadors/es socials, mestres d’Educació Infantil, 

Primària, Secundària i Batxillerat. 
Professors/es de teatre, dansa, música. Mestres de 
Música, Mestres d’Educació Especial. 
Graduats/-des en antropologia social i cultural, sociologia, 
ciències polítiques, humanitats. Llicenciats/-des, 
Diplomats/-des, altres titulacions Superiors, Monitors/-es, 
Assistents/-es socials i tota persona interessada en les arts 
per l’acció social. 

Requisits d’accés: Titulació i/o experiència professional 
Descripció resumida d’objectius: 
 
 
 

 
● Saber analitzar contextos comunitaris 

d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser 
capaç de definir propostes d’intervenció amb arts 
escèniques,  viables i coherents amb els objectius 
establerts. 

● Conèixer les tècniques d'interpretació 
en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups 
i intèrprets en un procés de creació escènica amb la 
finalitat d’experimentar l’aplicació de les arts 
escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de 
comunicació, integració i apoderament personal i de 
grup. 
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LLOC D’IMPARTICIÓ 
Nom del Centre Institut del Teatre 
Adreça Pça. Margarida Xirgu s/n 
Codi postal 08004 
Població Barcelona 
País Espanya 
Telèfon 032273900 
Correu electrònic formaciocontinuada@institutdelteatre.cat  
Pàgina Web www.institutdelteatre.cat http://www.institutdelteatre.cat 
http://www.institutdelteatre.c
at 

http://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/it-estudis-postgrau.htm 

Horari Divendres de 17:00-22:00 
Dissabtes: 09:00- 20:00 

Observacions       
 

INFORMACIÓ ACADÈMICA – DOCENT   
DADES GENERALS 
Antecedents 
 
Dins el pla estratègic de l’Institut del Teatre es desenvolupa un projecte transversal a l’entorn de les arts escèniques 
aplicades que es vertebra en dos eixos principals: el Fòrum de les Arts escèniques i la formació de postgrau de les 
arts escèniques aplicades: a l’educació, la salut i l’acció social. 
 
Com antecedents a aquest projecte, s’estan desenvolupant des de fa unes quantes convocatòries (6 el Postgrau de 
Teatre i Educació i en 2 el Postgrau Moviment i Educació). Aquest nou projectes d’estudis que ara presentem té 
com a finalitat cobrir la formació dels/de les nostres graduats/-des en les arts aplicades en l’específic àmbit o 
aspecte l’acció social. 
 
Justificació de la proposta 
Oferir un títol propi de l’Institut del Teatre en formació de professionals amb expertesa en l’aplicació socioeducativa 
de les arts escèniques (teatre, dansa, circ, música) per garantir el ple dret a la participació cultural (amb especial 
atenció a col·lectius en situació de risc d’exclusió social). 
Aquest postgrau és un complement formatiu necessari per a persones que tinguin formació i/o experiència en 
alguna disciplina artística, per poder desenvolupar una tasca professional en processos participatius i/o de 
desenvolupament comunitari. 
 
Introducció 
 
En els últims anys són cada vegada més freqüents els projectes i actuacions socials que recorren a les 
arts escèniques per aconseguir millorar el seu impacte social. 
Les propostes escèniques que es generen en contextos socials pateixen, però, sovint, de baixa qualitat 
artística, o bé han estat una còpia dels estàndards culturals més comercials sense comptar amb 
professionals que tinguin la possibilitat d'explorar altres expressions culturals i artístiques de major 
rellevància. La diferència que marca considerar un valor afegit a la qualitat artística suposa augmentar els 
efectes socials d'aquestes propostes. 
L'adopció d'un codi ètic fonamental i el rigor dels continguts a nivel socio-polític es fa, d'altra banda, 
indispensable en aquest tipus de projectes per evitar que caiguin en mans d'interessos personals, encara 
que sigui d'una manera més o menys inconscient. 
Un altre cas problemàtic es produeix quan la creació en arts escèniques aplicades es circumscriu a un 
barri marginal i la seva projecció i qualitat artística és tan marginal com el mateix context on es 
desenvolupa, llavors es corre el risc de confirmar els prejudicis d'aquells que consideren a l'art comunitari 
com una forma d'art fracassada en el seu mateix origen, i, en la mesura que aquestes creacions no 
transcendeixen ni obtenen l'impacte desitjat, es podria arribar, paradoxalment, a propiciar la consolidar 
l'exclusió, en comptes de contribuir a la seva solució. 
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En els últims anys s'està produint a Espanya, especialment a les grans ciutats, i sovint gràcies als 
programes desenvolupats per teatres, centres de creació i festivals públics i privats un interès creixent cap 
al desenvolupament o vinculació amb creacions artístiques que incorporen a persones no habituals, o que 
es desenvolupen en contextos no habituals. Aquest fenomen emergent obre una nova sortida professional 
per a actors, músics, ballarins, directors i coreògrafs. Sense perdre la seva identitat i llenguatge artístic, 
aquests professionals es vinculen, doncs, a processos creatius amb persones "diferents" i amb la 
comunitat, bé per iniciativa pròpia, bé per demanda d'administracions públiques, institucions privades, 
entitats culturals, etc. 
És, doncs, summament important que els propis artistes que iniciïn el seu treball vinculant-se a aquests 
contextos hagin reflexionat i s'hagin enfrontat a les principals preguntes sobre la qüestió ètica: la relació 
de poder que existeix entre l'artista i el grup i viceversa, perquè aquestes propostes no acabin reproduint 
els mateixos mecanismes que van generar el problema social i no arribin a ser contraproduents. 
El nostre postgrau proposa una formació sobre uns continguts i perfils professionals especialment 
desatesos en el context espanyol com poden ser: l'adaptació de tècniques escèniques al treball amb 
col·lectius amb necessitats específiques; el desenvolupament de projectes artístics en contextos de 
dificultat social o rígidament institucionalitzats; la gestió i producció cultural d'aquests projectes i 
companyies en relació amb la seva exhibició escènica; el paper de l'artista com a acompanyant dels 
processos de creació propis dels grups. 
Aquests estudis de postgrau configuren un marc formatiu global per endinsar-se, amb garanties de 
qualitat i rigor suficient, en la pràctica de les arts escèniques aplicades, especialment en els àmbits de la 
música, la dansa i el teatre. 
El postgrau conclourà amb un treball final de postgrau en el qual l'estudiant haurà d'aplicar els mètodes i 
les eines adquirides per elaborar un projecte original en funció de la seva pròpia trajectòria i interessos. 
Tenim un quadre de professionals suficientment ampli i variat per poder tutoritzar adequadament projectes 
enquadrats en les arts escèniques aplicades i una àmplia possibilitat d’aplicació en contextos comunitaris 
reals en el territori. 
  
Existència de cursos similars 

● Universitat de Barcelona: postgrau en Art per a la transformació social, la inclusió social i el 
desenvolupament comunitari: mediació artística: 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/A/201611103/index.html? 

● Universitat Autònoma de Barcelona: Màster en Dansa Moviment Teràpia: 
http://www.uab.cat/web/postgrau/master-en-dansa-moviment-terapia/informacio-general-
1203328491238.html/param1-1614_ca/param2-2010/ 

● Universitat de Girona: Master integrativo en Arteterapia: http://www.fundacioudg.org/master-
integrativo-en-arteterapia.html 

 
 
Enfocament, singularitats, filosofia del programa 

1. S’ha programat professorat nacional de qualitat i prestigi així com professionals destacats que han 
dut a terme projectes emblemàtics en l’àmbit de les arts escèniques i la comunitat. 

2. El postgrau combina un enfocament pràctic (classes de dansa, música i teatre, taller de creació, 
projecte) amb un més teòric-reflexiu, així com amb el coneixement directe d’experiències significatives en el 
camp de les arts escèniques i l’acció social, explicades pels seus creadors. 

3. El curs estableix lligams de transversalitat entre els diferents mòduls. 
4. El postgrau s’estuctura en mòduls amb àmplia diversitat de continguts bàsics i necessaris per 

desenvolupar el projecte final de postgrau. 
5. El calendari de la formació i els horaris estan pensats per a professionals que estan en actiu.  
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Sortides professionals 
El curs capacita per a intervenir com a creadors, ajudants, promotors, productors, programadors, avaluadors o 
generadors de projectes d’arts escèniques aplicades a la comunitat en àmbits com: 

1. Pedagogia en centres públics i/o privats 
2. Centres d’Infantil, Primària i Secundària 
3. Centres de Lleure 
4. Centres Terapèutics 
5. Centres d’Integració Social  
6. Centres de menors 
7. Centres penitenciaris 
8. Residències de persones grans 
9. Centres Cívics 
10. Associacions de veïns 

 
Règim de dedicació – alumne/-a 

Temps complert / Temps parcial 
Presencialitat: 111 hores 
Treball autònom: 139 hores 
Total: 250 hores, que corresponen a 10 ECTS 
Mòdul 1: Eines d’arts escèniques  ECTS Hores lectives 

amb docent 
Treball 
autònom 

Hores total  

 2 28 h. 8 h. 36 h. 

 
Mòdul 2: Pràctica de creació i escenificació     

 1 15 h. 9h 24h. 
 

Mòdul 3: Mirades, societat, comunitat      
 2 20 h. 27 h. 47 h. 

 
Mòdul 4: Models d’arts i acció social      

 2 24 h. 10 h. 34 h. 
 

Mòdul 5: Disseny, producció i avaluació de 
projectes  

    

 1 14 h. 16 h. 30 h. 
 

Mòdul 6: Projecte     

 2 9+4 h. 66 h. 79 h. 

 
Totals 

 
10 

 
114h. 

 

 
136h. 

 

 
250 h. 

 
Universitats o altres institucions implicades / Convenis a signar amb tercers: 

Fundacio L’ARC Musica (Xamfra; Centre de Música i Escena la participació artística i cultural 
(www.xamfra.net) . Xamfrà és un centre de la Fundació L’ARC Música, que fa ús de la música, el teatre i la dansa, 
com a eines sòcioeducatives. Xamfrà té com a missió el contribuir al compliment del dret a l’accés a la pràctica 
cultural i artística de tota la ciutadania (Declaració dels Dreta culturals de la UNESCO, Freiburg 2007). La seva 
tasca, iniciada al barri del Raval el 2004, abraça projectes i activitats artístiques col·lectives i comunitàries amb 
persones de totes les edats i condicions, amb especial atenció a col·lectius en situació de vulnerabilitat, aïllament, 
inequitat social, econòmica, educativa. Xamfrà duu a terme tallers de música, teatre i dansa en la seva seu, ens 
escoles i instituts anomenats d’”alta complexitat”, cursos de formació continuada, és receptor d’estudiants de 
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pràcticum de grau i màster, etc. Des de 2013 impulsa “El teler de Música”, emprenement social,  un centre de 
recursos didàctics musicals a la xarxa (www.telermusica.com) 
 
Idiomes d’ impartició 
 

Català ☒ Castellà ☒     

CRITERIS – PROCEDIMENTS D’ACCEPTACIÓ 
 

Experiència professional 1 
Expedient acadèmic 2 
Ordre d’inscripció 3 
Carta de motivació 4 
Grups específics  No 
Entrevista 5     

 
CRITERIS – PROCEDIMENTS D’ACCEPTACIÓ 
El postgrau esta obert a tothom. Documentació a presentar en el moment de la inscripció:  
 

● No titulats/-des  
○ Currículum i experiència professional 
○ Altres estudis relacionats amb el postgrau reglats o no 
○ Carta de motivació 

 
Alumnes que un cop finalitzats els estudis rebran una certificació per haver cursat i superat la 
formació especialitzada per part de l’Institut del Teatre. 
 

● Titulats/-des (estudis superiors art dramàtic o altres titulacions de grau: magisteri, 
treball social, educador social, pedagogia,...) 

 
○ Títol de grau 
○ Altres estudis relacionats amb el postgrau reglats o no 
○ Currículum i experiència professional 
○ Carta de motivació 

 
Aquest alumnat rebrà el Títol de Postgrau propi de l’Institut del Teatre. 
 

El currículum acadèmic i professional ha d’estar justificat documentalment, així com també la resta de 
mèrits no especificats però que l’aspirant vulgui presentar. 
  
El procés de selecció de les persones inscrites es resoldrà amb una comissió de valoració dels/les 
candidats/-es on participaran com a mínim: 
  

● una persona representant de les associacions promotores, en aquest cas Xamfrà 
● l’equip de direcció/coordinació del Postgrau i, 
● persona designada per l’IT Estudis de Postgrau en Arts Escèniques. 

  
La comissió es reserva el dret de poder fer una entrevista amb els/les alumnes preseleccionats/-des 
abans de fer pública la llista oficial. 
  
Es tindrà present la paritat dels/les alumnes, procurant que respongui a l’equilibri entre futurs personatges 
masculins i femenins i que tots ells i elles puguin formar grups amb un nivell coherent. 
  
La llista d’aspirants seleccionats/-des es farà pública el 14 de setembre de 2018 per la secretaria general 
de l’IT. 
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ALTRES DADES D’INTERÈS 
 

Beques i ajuts Alumnes de l’Institut del Teatre tindran un 25% de descompte en el preu 
total de la matrícula i graduats un 20% 

Programa de mobilitat dels/les 
estudiants 

No 

Sistema de reconeixement de 
crèdits aliens 

No 

Acreditació de l’activitat 
professional o d’altres activitats 

No 

 
RELACIÓ DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT1. Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o audiovisual. 
CT2. Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d'un treball o projecte exposant 

assertivament les idees pròpies. 
CT3. Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i del projectes per tal de poder-

los dur a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 
CT4. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 

coneixements apresos. 
CT5. Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos 
CT6. Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs integrant-los 

en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau 
CT7. Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 
CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals 

i interpersonals 
 
RELACIÓ DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DEL POSTGRAU 
 

CE1. Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir 
propostes d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. 

CE2. Saber aplicar els mètodes d'escriptura escènica i d’escenificació d'un espectacle al treball artístic amb les 
comunitats. 

CE3. Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets 
en un procés de creació escènica. 

CE4. Conèixer els fonaments teòrics i les eines fonamentals de psicoteràpia de grup que permeten gestionar i 
guiar equips en l’àmbit comunitari.  

CE5. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, 
integració i empoderament personal i de grup. 

CE6. Comprendre i saber aplicar els conceptes i la terminologia específica referida als fonaments culturals, 
socials, psicològics i interpersonals de la creació escènica com a via per al desenvolupament comunitari. 

CE7. Aplicar eines de lideratge situacional i transformaciona, i ser capaç de dur a terme l’acompanyament 
socioeducatiu corresponent en projectes d’acció social. 

CE8. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-la en el 
context comunitari. 

CE9. Ser capaç de dissenyar i fer sostenibles de projectes artístics comunitaris. 
CE10. Conèixer i saber aplicar eines per treballar interdisciplinàriament (xarxa) per avaluar, documentar i 

comunicar els projectes artístics comunitaris. 

CE11. Conèixer models d’intervenció artística comunitària. 

CE12. Reflexionar sobre l’entorn des d’una perspectiva antropològica i sociològica. 
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CALENDARI DE SESSIONS  
 

Mòdul 1: Eines d’arts escèniques (2 ECTS) 

DATA HORARI TEMA PROFESSOR/A 
HORES 

LECTIVES 
ALUMNE/A 

AULA 

Dansa  
Tallers 

monogràfics    

Divendres 26-10-18 18:00-21:00  Jordi Cortés 3h P2D1 

Dissabte 27-10-18 10:30-13:30  Jordi Cortés 3h P2D1 

Música      
Dissabte 27-10-18 15:00-18:00  Santi Serratosa 3h P2D1 

Divendres 09-11-18 18:00-21:00  Santi Serratosa 3h P2D1 

Dissabte 10-11-18 09:30-13:30  Albert Gumí 4h P2D1 

Teatre      

Divendres 23-11-18 17:00-22:00 
 

Didier Ruiz 
Anna Sabaté 

5h P2D1 

Dissabte 24-11-18 9:00-14:00  
Didier Ruiz 

Anna Sabaté 5h P2D1 

Dissabte 24-11-18 15.30h-17.30h 
AVALUACIÓ 
DE PROCÉS 

M1 

Ester Bonal 
David Martínez 2h P2D1 

 28 h  
 

Mòdul 2: Pràctica de creació i escenificació (1 ECTS) 

DATA HORARI TEMA 
PROFESSOR/

A 

HORES 
LECTIVES 
ALUMNE/A 

AULA 

Creació escènica  

Propostes 
interdiscipli-

nàries de grup.    

Divendres 30-11-18 
……………………... 
Dissabte  01-12-18 

17:00-22:00 
…………….. 
09:00-14:00 

Instruments de 
creació i 

d’escenifica-ció: 
Dramaturgia i 

espai 

Carles 
Fernández 

………………
…. 

Eugenio 
Szwarcer 

10 h P2D1 

 
Dissabte  01-12-18 15:30-19:30  

Carles 
Fernández 
Eugenio 
Szwarcer 

4 h  
P2D1 

Dissabte 01-12-18 19.30-20.30h AVALUACIÓ DE 
PROCÉS M2 

Ester Bonal 
David 

Martínez 
1h P2D1 

 15 h  
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Mòdul 3: Mirades, societat, comunitat  (2 ECTS) 

DATA HORARI TEMA PROFESSOR/A 
HORES 

LECTIVES 
ALUMNE/A 

AULA 

Dissabte  08-12-18 09:00-14:00 
15:30-20:30 Bloc A Marta Casas 10 h P4S2 

Dissabte  15-12-18 09:00-14:00 
15:30-20:30 Bloc B Aina Tarabini 10 h P4S2 

 20 h  

   
Mòdul 4: Models d’arts i acció social (2 ECTS) 

DATA HORARI EXPERIÈNCIE
S PROFESSOR/A 

HORES 
LECTIVES 
ALUMNE/A 

AULA 

Divendres 11-01-19 18:00-21:00 Basket Beat Josep M. Aragay 3h P4S2 

Dissabte 12-01-19 10:30-13:30 Comusitària Laia Serra 3h P4S2 

Dissabte 12-01-19 15:00-18:00 Transformas Eva Garcia 3 h P4S2 

Divendres 18-01-19 18:00-21:00 La Nave va David Martinez 
 

3 h P4S2 

Dissabte 19-01-19 10:30-13:30 Art-Transforma Queralt Prats 3 h P4S2 

Dissabte 19-01-19 15:00-18:00 Pallapupes Angie Rosales 3 h P4S2 

Divendres  25-01-19 18:00-21:00 Espacio 
Mestizo Héctor Alonso 3 h P4S2 

Dissabte 26-01-19 15:00-18:00 

Xamfrà, 
Centres de 

Musica i 
escena 

Ester Bonal 3 h P4S2 

 24 h    
 

Mòdul 5:  Disseny, producció i avaluació de projectes (1 ECTS) 

DATA HORARI PROFESSOR/A 
HORES 

LECTIVES 
ALUMNE/A 

AULA 

Divendres 15-02-19 19:00-21:00 David Martínez 2 h P4S2 

Dissabte 16-02-19 09:30-13:30 Marta Casas 4 h P4S2 
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Divendres  22-02-19 17:00-21:00 Mireia Asensio 4 h P4S2 

Dissabte    23-02-19 10:00-14:00 Mireia Asensio 4 h P4S2 

 14 h  
 

Mòdul 6: Projecte 2 ECTS 

DATA HORARI TEMA PROFESSOR/A 
HORES 

LECTIVES 
ALUMNE/A 

AULA 

Divendres 16-11-18 17:00-21:00 

El projecte 
final de 

postgrau: què, 
com i quan 

Mireia Asensio 4 h P4S2 

Març-Juny 2019   

Héctor Alonso, 
David Martínez, 

Pepelú 
Guardiola, Mireia 

Asensio 

3 h per 
alumne/a  

 7 h  
  

Organització de les tutories del treball/ projecte final de postgrau: 
● 9 hores de tutoria per cada grup de 3 alumnes. 
● 4 tutors. 3 de 2 grups i 1 per a la classe magistral (Mireia Asensio) i la tutoria d’1 grup. 

18x3 (54h) + 4+9= 67 hores totals de tutories. 
 
EQUIP DOCENT 
DIRECCIÓ  

DIRECCIÓ 
PEDAGÒGICA/PROFESSIONA
L EXTERNA 

Ester Bonal 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

No  

DNI / Passaport 46228349M 

Primer cognom Bonal 

Segon cognom Sarró 

Nom Ester 

Correu electrònic ester.bonal@gmail.com  
mailto:planaen@institutdelteatre.cat 

Breu perfil professional Directora de Xamfrà, centre de música i escena per la participació cultural i la 
inclusió social. Professora de l’ESMUC i directora de cor. 

 
DIRECCIÓ 
PEDAGÒGICA/PROFESSIONA
L IT 

Raimon Àvila 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

Sí 

SÍ – Centre on està adscrit: ESAD 
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Professors titulars fixes 
DNI / Passaport 46331639W 

Primer cognom Àvila 

Segon cognom Castells 

Nom Raimon 

Correu electrònic avilacr@institutdelteatre.cat    
mailto:planaen@institutdelteatre.cat 

Breu perfil professional Nascut a Barcelona el 1962 és llicenciat en dansa contemporània per l'Institut 
del Teatre de Barcelona. El 1983 completa els seus estudis a l'escola Mudra, 
de Maurice Béjart, a Brussel·les.  
Des de 1988 imparteix classes de tècniques de coneixement corporal i 
moviment a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre i a l'ESMUC. 
Del 2002 al 2006 va dirigir l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del 
Teatre. Actualment n'és el Coordinador Acadèmic. Ha escrit, estrenat i publicat 
diverses obres de teatre i guanyat premis de poesia (Vicent Andrés Estellés, 
Flor Natural Jocs Florals de Barcelona, etc.). És professor al curs 
d’especialització Arts Escèniques i Psicodrama (IT) i al postgrau Psicoteràpia 
de grup i psicodrama (UB-IL3) 
És autor, entre d’altres, de Jirí Kylian: Somniador de danses (2003), Moure i 
commoure, consciència corporal per a actors, músics i ballarins (2011), 
Impulsos, emoció i qualitat de moviment en l’intèrpret escènic (2016). 

 
COORDINACIÓ PEGAGÒGICA  

COORDINADOR/A 
PEDAGÒGIC IT 

Raimon Àvila 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☐ 

SÍ – ESAD Barcelona 
DNI / Passaport 46331639W 

Primer cognom Àvila 

Segon cognom Castells 

Nom Raimon 

Correu electrònic avilacr@institutdelteatre.cat  

Breu perfil professional   

 
COORDINADOR/A 
PEDAGÒGIC EXTERN 

Ester Bonal 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO 

DNI / Passaport 46228349M 

Primer cognom Bonal 

Segon cognom Sarró 

Nom Ester 

Correu electrònic ester.bonal@gmail.com  

Breu perfil professional  Directora de Xamfrà, centre de música i escena per la participació cultural i la 
inclusió social. Professora de l’ESMUC i directora de cor. 
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PROFESSORAT 

NOM PROFESSOR/A Santi Serratosa 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    77309695W 

Primer cognom:   Serratosa 

Segon cognom:   López 

Nom: Santi 

Correu electrònic: santi.serratosa@gmail.com  

Telèfon: 636 94 89 19 

Breu perfil professional  
  

  
  

Graduat en música a l’Aula de Música Moderna del Conservatori del Liceu, l’any 
1999. Dos anys més tard va continuar els seus estudis superiors de bateria al 
Drummers Collective de Nova York. Després d’una etapa de formació amb 
diferents professors de bateria, recerca personal i altres estudis musicals, l’any 
2011 obté el títol de Màster de Musicoteràpia per la UPF. 
Professor de bateria des de l’any 1994, actualment imparteix cursos i tallers de 
percussió corporal per tot el país amb la seva pròpia metodologia (Mètode 
SSM). Professor de percussió corporal en els cursos de formació continua de 
l’UVic, Tallers Musicals d’Avinyó, XLII Curs d’Estiu La Rítmica Jaques Dalcroze 
de l’escola de música Joan Llongueras, Dansàneu 2014, AEMCAT 2016 i forma 
part de l’equip de professors de música del Màster de Musicoteràpia de l’UB. 
L’any 2015 va dirigir la part formativa i musical del projecte social TOC CAP A 
TU de l’Auditori de Barcelona. 
Com a percussionista corporal ha creat i dirigeix la SSM BigHand (Big band de 
percussió corporal) i comparteix un projecte de duet amb la Mariona Castells, 
amb la qual ha participat en diferents espots publicitaris i esdeveniments 
artístics, socials i educatius. 

 
PROFESSOR/-A Anna Sabaté Huete 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI / Passaport:    39708047L 

Primer cognom:   Sabaté 

Segon cognom:   Huete 

Nom: Anna 

Correu electrònic: annahsabate@gmail.com  

Breu perfil professional Actriu, directora, formadora i coach. Llicenciada en Art dramàtic per l’Institut del 
Teatre, graduada en Tècnica Meisner per Javier Galitó-Cava, titulada en 
coaching i lideratge , Màster Practitioner en P.N.L., Màster en coaching executiu i 
personal, formació Gestalt. 
Completa la seva formació amb cursos i seminaris de dansa, veu i interpretació 
de la mà de docents i directors com Phillipe Gaulier, Theatre de la Complicité, 
Giulia Varley, Julian Boal, Lisa Akesson, Linda Wise, Mercè Boronat, Anatoli 
Vassiliev, Krystian Lupa, Carles Alfaro, Dugald Bruce-Lockhart, Andrés Lima, 
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Alfredo Sanzol, Didier Ruiz i Centre Roy-Hart Theatre, entre d’altres. 
Actualment compagina la seva carrera como actriu  impartint classes 
d’interpretació, veu i consciència corporal a l’CSD de l’Institut del Teatre, classes 
d’interpretació de Tècnica Meisner al Campus Internacional ESART i coaching 
executiu i personal. 
És la creadora de la formació Teatre i Consciència, on s’enfoca el treball actoral 
cap a l’autoconeixent i creixement personal 

 
NOM PROFESSOR/A Héctor Alonso Martínez 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    71431649c 

Primer cognom:   Alonso 

Segon cognom:   Martínez 

Nom: Héctor 

Correu electrònic: loahorcado@gmail.com  

Telèfon: 685632479 

Breu perfil professional  
 

Sociòleg, educador de carrer, professor a cicles formatius de la família de serveis 
a la comunitat, formador, dramaturg, il·luminador d'escena, videocreador, Màster 
en Infància i adolescència i màster en formació al professorat. Investigador de 
l'gies, URL, amb diverses publicacions en revistes indexades. En l'actualitat està 
en l'últim any del seu doctorat en Art comunitari i promoció social d'adolescents 
en risc des de l'educació de carrer. 

 
NOM PROFESSOR/A Marta Casas Castañé 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    77311598 

Primer cognom:   Casas 

Segon cognom:   Castañé 

Nom: Marta 

Correu electrònic: martacasasc@gmail.com  

Telèfon: 647708018 

Breu perfil professional  
 
 

Antropòloga especialitzada en immigració, gestió de la diversitat i la convivència, 
amb un postgrau en Educació Intercultural (UAB) i màster en Educació Inclusiva 
(UVic).  
Des del 2005 ha treballat en la consultoria i la formació especialitzada, 
especialment en l’àmbit de les polítiques locals de convivència i gestió de la 
diversitat, i en l’educació intercultural. 
Des del 2010 participa en El Teler de Música (www.telermusica.com), del qual 
n’és actualment coordinadora. 
Des del 2011 també treballa com a docent a secundària.  
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NOM PROFESSOR/A Aina Tarabini 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    43108646E 

Primer cognom:   Tarabini-Castellani 

Segon cognom:   Clemente 

Nom: Aina 

Correu electrònic: Aina.tarabini@uab.cat  

Telèfon: 639278682 

Breu perfil professional  
 
 

Aina Tarabini és doctora en sociologia per Universitat Autònoma de Barcelona, 
professora de sociologia a la mateixa universitat i investigadora dels grups de 
recerca GEPS (Globalització, Educació i Política Social) i GIPE (Grup 
Interdisciplinar de Polítiques Educatives). És especialista en sociologia de 
l’educació i en anàlisi de desigualtats educatives. En el marc del GEPS, ha 
treballat en nombrosos projectes de recerca i ha publicat a llibres i revistes de 
prestigi tant a nivell nacional com internacional. Així mateix, ha realitzat estades 
d’investigació a centres de recerca tals com la Graduate School of Education de 
la Universitat de Bristol o l’Institute of Education, de la Universitat de Londres. La 
seva recerca es centra en l’anàlisi de les desigualtats socials i en les seves 
repercussions educatives a tres nivells: les subjectivitats dels actors, les seves 
pràctiques i les seves accions quotidianes en el món educatiu; les pràctiques 
escolars i els dispositius pedagògics de les escoles; les polítiques i programes 
educatius. Ha estat la investigadora principal del projecte I+D+I “ABJOVES. El 
Abandono escolar prematuro en España. Un análisis de las decisiones, 
motivaciones y estrategias educativas de los jóvenes” (2012-2016) i actualmente 
dirigeix un projecte I+D (2016-2019) sobre les transicions a l’educació 
secundària obligatòria a Barcelona i Madrid.  

  

NOM PROFESSOR/A Josep Mª Aragay Borràs 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    47722138J 

Primer cognom:   Aragay 

Segon cognom:   Borràs 

Nom: Josep Mª 

Correu electrònic: arapuig@hotmail.commailto:arapuig@hotmail.com 

Telèfon: 656664804 
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Breu perfil professional Integrador social, educador social i musicoterapeuta especialitzat en l'ús 
social de les arts. Va ser seleccionat per realitzar la prestigiosa formació Ordit 
en lideratge i transformació social. Actualment creador i responsable del 
projecte Basket Beat amb el qual ha treballat amb més de 5000 persones en 
situació de risc social. Professor de creativitat al Grau d'Animació 
Sociocultural del Departament de Carreres socials a la Universitat París Est-
Créteil així com dels Màsters en Mediació Artística, Musicoteràpia i Valors i 
Ciutadania de la Universitat de Barcelona. També forma part del grup GIAS 
en "Llenguatges artístics i acció social" de la Facultat Pere Tarrés a la 
Universitat Ramon Llull i compta amb una àmplia participació en congressos 
internacionals, com el "VI Congrés Estatal d'Educació Social" a València o el 
"XIX seminari Llatinoamericà d'Educació Musical "a Montevideo. 

 
NOM PROFESSOR/A Laia Serra Sangüesa 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO x☒ 

DNI:    39361591 N 

Primer cognom:   Serra 

Segon cognom:   Sangüesa 

Nom: Laia 

Correu electrònic: laiaserra@hotmail.com  

Telèfon: 626623200 

" 
 

Titulada Superior en pedagogia de l'Instrument per l'ESMUC, postgraduada 
en Desenvolupament Cultural Comunitari per la UAB, Màster en Gestió 
Cultural per la UB i actualment està cursant el Doctorat a la 
Universitat Ramon Llull. Un dels seus projectes vitals i professionals més 
importants és "Periplus, un viatge d'acció, investigació i creació per quinze 
països de tot el món": www.comusitaria.wix.com/periplus.  
És directora de Comusitària, organització dedicada al Desenvolupament 
Cultural Comunitari (www.comusitaria.wix.com/comunsitaria), coordina el 
projecte Riborquestra www.comusitaria.wix.com/riborquestra), responsable 
de l'àrea de comunitat de Musicop, forma part de l'Equip Directiu de l'Escola 
Municipal de Música de Mataró com a cap dels projectes artístics-
comunitaris i és educoartista del projectes 4cordes. Té molt interès per 
l'educació (Formació en Nous Paradigmes del Coneixement i Mestres 
Empoderades), el desenvolupament personal i el desenvolupament 
organitzacional (Màster en Coaching personal i organitzacional i practitioner 
en PNL) i es forma constantment en aquestes tres línies de coneixement 

 
PROFESSOR/A Eva García 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI / Passaport:    44358233L 

Primer cognom:   García 

Segon cognom:   Moreno 

Nom: Eva 

Correu electrònic: evagarcia@transformas.es  

Breu perfil professional Actriu i formadora, és llicenciada en interpretació textual per la ESAD-
Còrdova (1999) i posseeix la Suficiència Investigadora per la Universitat de 
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París VIII i Sevilla dintre del programa de Doctorat en Ciències de 
l’Espectacle d’aquesta última (2001) amb la tesina “La poètica d’Augusto 
Boal” (excel·lent unànime).La seva trajectòria com actriu es desenvolupa 
amb diferents treballs i grups, molts d’ells relacionats amb la creació 
col·lectiva. Ha treballat amb Mónica Paigneau, Patricie Pavis, Mario Gas i 
Francisco García Torrado. La seva dedicació principal i especialització 
evoluciona des de l’ús del Teatre Social a projectes actuals que 
desenvolupen la idea de Teatre i Desenvolupament Cultural Comunitari. És 
requerida com a conductora de diferents projectes creatius a nivell 
nacional i internacional: MIFOC IV-Mostar, Centri for Education and Human 
Development (Bucarest), Unitinere-Universitat Carlos III. Com a docent en 
destaquen les formacions per a postgraus de l’Institut del Teatre i 
professora de metodologia del postgrau de DCC de la UAB. L’any 2004 
crea transFORMAS a Barcelona, amb una projecció local, estatal i 
transnacional. Aquest projecte dóna forma a tot el seu recorregut i 
interessos, recollint formació i investigació, projectes artístics d’impacte 
comunitari i grup teatral. A més de ser coordinadora de l’entitat, es dedica 
en el terreny al projecte teatroDENTRO, com a actriu i formadora. 

 

NOM PROFESSOR/A David Martínez 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    34799408V 

Primer cognom:   Martínez 

Segon cognom:   Sanchez 

Nom: David 

Correu electrònic: david@lanaveva.org  

Telèfon: 666252955 

Breu perfil professional 
 
  

Cofundador i director de l'Associació Cultural La Nave Va (Teatre i 
transformació). Actor i pedagog llicenciat en interpretació. Ha rebut formació 
de Yoshi Oida, Augusto Boal, Allan Owens, Philippe Gaulier, etc. Ha 
treballat amb la companyia ROMEA, Teatre Lluire, TNC, entre d’altres. 
S'ha especialitzat en teatre aplicat i treballa en diferents projectes de teatre 
social i educatiu, tant a Catalunya com diferents països d’Europa. 
Ha treballat amb diferents grups en risc d’exclusió social. Projecte COPS 
AMAGATS, per joves (Beca Joaquim Franch), Projecte Afroginonins 
(Ajuntament de Girona), Projecte Objectiu 0, grup de sense sostre (Mataró), 
etc. 
 Actualment dirigeix el projecte “Òpera a l’escola”, col·labora amb 
“Obertament” en una campanya AntiEstigma per malats mentals,  realitza 
tallers teatrals de sensibilització amb l’Ajuntament de Barcelona i Girona. És 
professor de la Universitat de Girona i membre del projecte de recerca 
internacional “Beyond Text”, basat en les pràctiques artístiques (liderat per 
la Universitat de Chester)..  Representa el monòleg “El rey del Gurugú” de 
Ferran Joanmiquel, que ens apropa a una realitat propera de la immigració 
africana a Europa. 
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NOM PROFESSOR/A Queralt Prats Bruguera 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    46962847K 

Primer cognom:   Prats 

Segon cognom:   Bruguera 

Nom: Queralt 

Correu electrònic: pratsqueralt@hotmail.com  

Telèfon: 680445735 

Breu perfil professional  
 

Neix a Barcelona el 1978. Finalitza els seus estudis Superiors de música al 
Birmingham Conservatoire (UCE), on estudia viola amb James Sleigh, viola 
barroca amb Annette Isserlis i realitza el projecte de final de carrera “Música com 
a manifestació de creativitat i d’experiències humanes”, amb el què inicia la seva 
carrera en el món social. Ha treballat en l’àmbit social en diversitat de contextes 
diferents. 
Ha tocat en diverses formacions musicals (a UK i Cat) i és docent de diverses 
escoles de música. En crea una i la dirigeix durant 10 anys. 
És fundadora (2009) i Directora d’ARTransforma, des d’on crea i dirigeix els 
projectes “Música a l’abast” (art i diversitat funcional), l’exposició accessible i 
itinerant “Els sons visibles”, “Dansa en família” i “Dansa a l’abast”, “Creativitat, art 
i formació continuada a l’espai Metarnoinfantil Eixample” d’Intress (amb mares 
amb risc d’exclusió social i els seus fills 0-3 anys), l’Orquestra Integrada, la 
formació “In situ”, entre d’altres (www.artransforma.org). Forma part de lla 
Companyia Abiabaï de Tallers i Concerts per a nadons, lidera els tallers amb 
joves i adults amb discapacitat/s organitzats per “la Caixa” als diferents 
CaixaForums de Catalunya, dissenya, impulsa i dirigeix el projecte d’impacte 
social de la Fundació ONCA (Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra), treballa 
a Apropa Cultura (Auditori de Barcelona) en el projecte “Educa amb l’Art al teu 
centre”, fa formació per a professionals de l’art, professionals del 3r sector, per a 
famílies, xerrades i assessorament/col.laboracions en diferents projectes i 
entitats culturals i/o socials. 

 

NOM PROFESSOR/A Angie Rosales Cabrera 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    46.726.730E 

Primer cognom:   Rosales 

Segon cognom:   Cabrera 

Nom: Angela 

Correu electrònic: a.rosales@pallapupas.org  

Telèfon: 626 59 62 43 

Breu perfil professional  Formada en interpretació a l’escola Nancy Tuñón. Complemento la meva 
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formació amb Txiqui Berraondo i Manuel Lillo, Javier Daulte i la formació en 
tècnica Meisner amb Javier Galitó-Cava. En tècniques de clown em formo amb 
Eric de Bont, Peter Gadish i Sergi Claramunt. Treballo en diferents muntatges 
teatrals, publicitat i tv. L’any 2000 fundo l’Associació Pallapupas que treballa 
amb pallassos i jokers de teatre de l’oprimit a dins i fora dels hospitals. 

  
PROFESSOR/A Jordi Cortés Molina 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI / Passaport:    37291248Z 

Primer cognom:   Cortés 

Segon cognom:   Molina 

Nom: Jordi 

Telèfon 653383080 

Correu electrònic: jordikiakaha@gmail.com  

Breu perfil professional Titulat per l’Institut del Teatre de Barcelona en Dansa Contemporània. Balla 
amb les CIAS d’Avelina Arguelles, Ramón Oller, Anònima Imperial, Mudances 
d’Angels Margarit, Tanzforum de Colònia amb Jochen Üllrich i desenvolupa la 
seva major carrera com a intèrpret amb DV8 participant tant en els espectacles 
escènics com en els audiovisuals. Actualment desenvolupa la seva tasca 
professional de docència i escènica en la CIA Liant la Troca amb persones 
amb diversitat. 

 
PROFESSOR Didier Ruiz 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI / Passaport:    070175T00960 (DNI francès) 

Primer cognom:   Ruiz 

Segon cognom:    

Nom: Didier 

Correu electrònic: d.ruiz@worldonline.fr  

Telèfon: 0033689155659 

Breu perfil professional Director de La compagnie des Hommes des  de 1999. M'agrada inventar cada 
vegada nous espais, noves relacions amb el públic. Centrat en els temes del 
record i el retrat, faig col·leccions de cares, de veus, de cossos... A partir de 
textos d'autors d'avui i també de les vivències personals d’aquells que sense 
ser actors ens parlen de les seves vides. 

 
NOM PROFESSOR/A Mireia Asensio 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    43430410Q 

Primer cognom:   Asensio 

Segon cognom:   Liñan 

Nom: Mireia 

Correu electrònic: masen001@gold.ac.uk  
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Telèfon: 00 34 678027622 

Breu perfil professional (10-15 
línies aprox.) 
 
 

Mireia Asensio es antropòloga social, educadora i especialista en arts 
escèniques aplicades en contextos educatius i comunitaris. Ha treballat com 
avaluadora experta dins el programa KA3-ICT Lifelong Learning de la 
Comunitat Europea. Ha realitzat nombroses avaluacions en projectes de 
cooperació europea com a docent a Lancaster University (UK). Actualment viu 
a Londres i treballa com a consultora i formadora en arts escèniques aplicades i 
el seu impacte emocional, social i educatiu.  

 
NOM PROFESSOR/A Joan Carles Fernández Giua 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

SI 

DNI:     

Primer cognom:   Fernández 

Segon cognom:   Giua 

Nom: Carles 

Correu electrònic: cfgiua@yahoo.es 

Telèfon: 626767209 

Breu perfil professional (10-15 
línies aprox.) 
 
 

Llicenciat en Dret (Universitat Pompeu Fabra, març de 1996). Finalitzant la 
Llicenciatura en Història de l´Art (Universitat de Barcelona) i la Llicenciatura 
en Direcció Escènica i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona. Director d’Escena membre de la FEI Factoria Escènica 
Internacional. Director de la compañía La conquista del pol sud. Entre els seus 
darrers espectacles cal destacar Si no ens paguen, no paguem (Teatre 
Tantarantana 2013), Nadia (CCCB 2014), i Clàudia (TNC 2017). 

 
NOM PROFESSOR/A Albert Gumi 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

No 

DNI:    36566792N 
 

Primer cognom:   Gumí 

Segon cognom:    

Nom: Albert 

Correu electrònic: algumi@telefonica.net 

Telèfon:  
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Breu perfil professional (10-15 
línies aprox.) 
 
 

Professor de l’ESMUC en l’assignatura Improvisació en música clàssica i 
contemporània. Amb els seus clarinets ha estat guardonat en diversos 
concursos nacionals i internacionals, ha tocat a importants sales de mig món i 
ha enregistrat una vintena de CD. És director de diverses orquestres de joves i 
compositor de més d’un centenar d’obres per a orquestra simfònica, de 
cambra, instrumentals i vocals, moltes d’elles amb un marcat caire pedagògic. 
Ha creat nombrosos projectes educatius per a la Fundació la Caixa (tallers 
musicals, concerts familiars, projectes de música per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, etc...). Ha dissenyat concerts pedagògics per 
nombroses institucions (per ex: l’Auditori Nacional de Catalunya). Ha donat  
nombrosos cursos de pedagogia per a mestres de música (Stage “la Caixa”, 
Universitat Central de Barcelona, etc...). És autor d’una col·lecció de biografies 
de músics editades per Editorial Mediterrània. Ha participat també com a 
productor artístic de diversos CD (com, per exemple, el CD de l’OBC dedicat a 
concerts de Joan Guinjoan i editat per Harmonia Mundi).  

 
NOM PROFESSOR/A Eugenio Szwarcer 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

 

DNI:     

Primer cognom:    

Segon cognom:    

Nom:  

Correu electrònic: eugenyo@gmail.com  

Telèfon: 49 1578 0233487 

Breu perfil professional (10-15 
línies aprox.) 
 
 

Eugenio Szwarcer es dedica a l'escenografia i disseny de vídeo. Es forma a 
Argentina i a Barcelona. Compagina l'escenografia amb la realització i 
producció audiovisual per a nombroses produccions. Els pilars de la seva feina 
són la interacció entre l'acció escènica i la imatge projectada, i la concepció de 
l'espai com a element expressiu i generador de resistència i moviment. A 
l'estranger ha treballat recentment amb creadors de primer nivell internacional, 
com Sidi Larbi Cherkaoui (Milonga, 2013) i (Shellshock 2014), i a Catalunya ha 
col·laborat amb directors com Carme Portaceli, Joan Ollé i Josep Ma Pou. Des 
de l'any 2009 és soci fundador, juntament amb Carles Fernández Giua, de la 
companyia La Conquesta del Pol Sud, on destaquen els muntatges de teatre 
documental "Nadia" (2014) i "Claudia" (2016). 

 
PLANS DOCENTS   
MODUL 1 – Eines d’arts escèniques 
BLOC A 

Taller monogràfic DANSA 
DANSA 1 Dansa creativa 
DANSA 2 Dansa rítmica  

 
Descriptor  

La dansa com a eina d’integració social i empoderament. 

Dates: 19-10-2018 de 18 a 21h  
20-10-2018 d’11 a 14h  
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Professor/a: Jordi Cortés 

Tipus d’activitat:    Presencial 

Nombre de crèdits  Vegeu taula general 

 
Competències generals o transversals 

CT6. Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs integrant-los 
en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau 

CT7. Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 

CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals i 
interpersonals 

Competències específiques 

CE3. Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en 
un procés de creació escènica. 

CE5. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, 
integració i empoderament personal i de grup. 

CE9. Ser capaç de dissenyar i fer sostenibles de projectes artístics comunitaris. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Tenir consciència i respecte pel treball corporal, els seus límits i respostes fisiològiques 
● Entendre la dansa com un llenguatge que facilita la comunicació i la integració 
● Potenciar una forma d’expressió oberta, fàcil i directa d’impulsos, emocions i sentiments. 
● Ampliar el vocabulari gestual i de moviment i del propi cos 
● Potenciar la creativitat a través del moviment i la dansa,sigui a través d’improvisacions o petites 

creacions coreogràfiques 
● Experimentar el ritme individualment i en grup 
● Potenciar la confiança en un mateix i en els altres 

 
Metodologia docent 

● La pràctica ha de precedir la teoria i ha d’estar present en cadascuna de les activitats de classe.   
● Amb el moviment, la veu i la interpretació instrumental s’exercita l’expressió, la sensibilitat i la 

interiorització. 
● El treball coral desenvolupa l’escolta i la incorporació de l’individu en el grup.  
● Improvisacions i petites coreografies són mostrades, vistes pel grup i analitzades col·lectivament. 

 
Criteris i metodologia d’avaluació 

Avaluació continuada i personalitzada basada en: 
- Autonomia i la responsabilització del propi procés d’aprenentatge a través d’una regularitat en l’assistència a classe 
i la participació activa en la mateixa.   
- Creativitat i capacitat per a aplicar els citats conceptes . 
 - Actitud receptiva.  
- Ritme de treball i aprenentatge.  
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TEMARI 

Blocs de continguts: 1.   El cos i la relació amb altres cossos                
2. El llenguatge, comunicació 
3. La improvisació i la creació 
4.  El ritme com a eina d’integració 

 
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ 

 WIGMAN, MARY. El lenguaje de la danza. Ediciones del Aguazul. Barcelona 2002. 
COLOMÉ, DELFI. Pensar la danza. Turner. Madrid 2007 
JOAN FIGUERES BAUTISTA. La dansa a l’escola. El mestratge de Joan Serra. Rosa Sensat 2016. 

  

 
BLOC B 

Taller monogràfic MÚSICA 
 
Descriptor  

La música com a eina d’integració social i empoderament. 

 

Dates: 22-10-2018 de 15 a 18h  
26-10-2018 de 18 a 21h 
27-10-2018 de 10 a 14 h 

Professor/a: Santi Serratosa 
Albert Gumi 

Tipus d’activitat:    Presencial 

Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

 
Competències generals o transversals  

 
CT6. 

Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs integrant-los 
en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau 

CT7. Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 

CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals i 
interpersonals 

 
Competències específiques  

CE3. Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en 
un procés de creació escènica. 

CE5. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, 
integració i empoderament personal i de grup. 

CE9. Ser capaç de dissenyar i fer sostenibles de projectes artístics comunitaris. 
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Objectius generals de l’aprenentatge 

● Fer ús de les propietats del ritme i el llenguatge musical per tal d'assolir l'orde, organització i control 
dels impulsos. 

● Desenvolupar el reconeixement, coordinació i percepció corporal. 
● Desenvolupar la creativitat, expressió corporal i sentit estètic a partir de seqüències, coreografies i 

jocs musicals. 
● Entendre el ritme com a recurs pedagògic i treballar la capacitat de concentració i atenció mitjançant 

la percussió corporal. 
● Tenir consciència de la pròpia veu i aparell fonador. Recursos i possibilitats.                       
● Tenir eines suficients bàsiques per a fer cantar un grup .  
● Recursos didàctics, pedagògics i recursos bàsics de direcció 
● Potenciar diferents formes d’aprenentatge. 
● Assolir l’autoestima mitjançant l’autorealització, la planificació d'objectius i la  participació en projectes 

col·lectius. 
● Potenciar les relacions interpersonals així com el desenvolupament intra-personal, la integració social 

i el reconeixement dels altres. 

  
Metodologia docent 

MÈTODE SSM 
Aquest mètode dóna molta importància a la improvisació, creativitat i al llenguatge rítmic expressat amb el nostre 
cos. És en aquesta experiència sensorial on es reforça tot el control, dissociació i coordinació corporal, tot el 
potencial estètic i pedagògic dels processos d'aprenentatge a partir del ritme i de la música, i tota la gestió 
emocional del treball físic i intel·lectual de les disciplines esportives i artístiques. 
Per què SSM? 

·    Senyalització: Les sessions d'aquesta metodologia són eminentment pràctiques i A partir d’un repertori 
ric i divers partir del propi alumnat com a cantant. A partir d’aquí ser conscient i utilitzar els recursos 
apresos per a poder ensenyar.a temps real. 

·    Seqüenciació: Tots els exercicis i activitats estan rigurosament sistematitzats . La seqüenciació en 
estructures constants i regulars, tant per l'aprententage, com en el seu resultat estètic final, és fonamental 
pel control, planificació, execució i assoliment dels objectius musicals i extra-musicals. 

·    Música: L'objectiu general més important. És el llenguatge amb el qual ensexpressarem, crearem i 
sentirem durant tot el procés d'aprenentatge o durant l' experiència lúdica 

  
A partir d’un repertori ric i divers partir del propi alumnat com a cantant. A partir d’aquí ser conscient i utilitzar els 
recursos apresos per a poder ensenyar. 

  
Criteris i metodologia d’avaluació 

1. Regularitat en la presencialitat. Puntualitat horària. 
2. Participació activa. 
3. Vetllar per un bon exemple vocal tant en la pròpia pràctica del cant coral on l’alumne/-a hi 

participa com a cantaire com posteriorment ell/ella participa com a mestre//-a o director/-a ensenyant 
davant del grup una peça escollida. 

  
TEMARI 

 Blocs de 
continguts: 

● Percussió corporal 
● Expressió corporal i moviment. 
● Estratègies musico-terapèutiques. 
● La cançó com a suport tonal, estructural, rítmic i emocional. 
● Improvisació Sistematitzada SSM. 
● Tècniques d'aprenentatge d'imitació, pregunta/resposta i assaig/error. 
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● La cançó com a eina comunicactiva d’emocions 
● Repertoris per cantar i fer cantar 

  
BLOC C 

Tallers monogràfics 
TEATRE  

  
Descriptor 

 El teatre com a eina d’integració social i empoderament. 

  

Dates: 23-11-2018 de 17 a 22h  
24-11-2018 de 9 a 14h  

Professor/a: Didier Ruiz 
Anna Sabaté 

Tipus d’activitat:    Presencial 

Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

  
Competències generals o transversals 

  CT6. Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs integrant-
los en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau 

CT7. Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 

CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 
professionals i interpersonals 

  
 Competències específiques 

CE1. Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets 
en un procés de creació escènica. 

CE2. Conèixer els fonaments teòrics i les eines fonamentals de psicoteràpia de grup que permeten gestionar i 
guiar equips en l’àmbit comunitari. 

CE3. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, 
integració i empoderament personal i de grup. 

CE4. Ser capaç de dissenyar i fer sostenibles de projectes artístics comunitaris. 

  
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Mostrar-se vulnerable. 
● Aprofundir en la descoberta de la personalitat escènica, la presència i l’acció a partir de la veritat emocional 
● Estimular l’espontaneïtat i la interacció 
● Descobrir la manera de trencar els patrons repetitius que bloquegen el joc expressiu 
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● Interaccionar amb imaginació, simplicitat i implicació 
● Entrenar l´auto-observació i l´observació de la realitat, i com transportar amb imaginació l'experiència humana 

al context escènic 

  
Metodologia docent 

Classe magistral amb exercicis i improvisacions. 

  
Criteris i metodologia d’avaluació 

● Assistència i puntualitat 
● Generositat i participació activa en les classes 
● Capacitat de reconèixer, verbalitzar i reflexionar sobre l’aprenentatge 
● Capacitat de treballar en col·laboració amb el grup 
● Capacitat de recollir les eines facilitades i treballades a classe 

 
 TEMARI 

 Blocs de continguts: 1. Estats de obertura i vulnerabilitat davant del públic.          
2. Presencia escènica/consciència corporal 
3. Energia, impuls i acció 
4. Bloquejos que ens impedeixen contactar amb nosaltres mateixos i amb els altres 
5. Ficció i veritat 

  
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ 

HILLER, B. Deja de actuar, empieza a vivir. Alba Editorial 
JOHNSTONE, K. IMPRO, improvisación y teatro, Editorial Cuatro Vientos, Chile 
MAMET, D. Veritat i Mentida. Editorial Columna 
https://www.lacompagniedeshommes.fr/presse/LGBDS-Un-theatre-infuseTexteEdition-
DefinitifNov2012.pdf?PHPSESSID=bcba915949c2ad595a68d936f0890875  
Le Parlement des Invisibles http://www.seuil.com/ouvrage/le-parlement-des-invisibles-pierre-
rosanvallon/9782370210166  
Projets culturels et participation citoyenne http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=32229  

 
MÒDUL 2 – Pràctica de creació i escenificació 
Descriptor  
Creació escènica, art comunitari, teatre comunitari, art social, art en contextos comunitaris d’exclusió, escriptura 
creativa, intervenció artística comunitària, els entorns i contextos comunitaris. 

 
Dates: 30-11-2018 de 17 a 22h  

1-12-2018 de 09 a 19 h 
Professor/a: Joan Carles Fernández Giua i Eugenio Szwarcer 
Tipus d’activitat:    Presencial 
Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

 
Competències generals o transversals 

CT1. Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o audiovisual. 
CT2. Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d'un treball o projecte exposant 

assertivament les idees pròpies. 
CT3. Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i del projectes per tal de poder-
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los dur a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 
CT4. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els coneixements 

apresos. 
CT5. Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos 
CT6. Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs integrant-los 

en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau 
CT7. Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 
CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals i 

interpersonals 
 
Competències específiques 

CE1. Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir 
propostes d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. 

CE2. Saber aplicar els mètodes d'escriptura escènica i d’escenificació d'un espectacle al treball artístic amb les 
comunitats. 

CE3. Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets 
en un procés de creació escènica. 

CE4. Conèixer els fonaments teòrics i les eines fonamentals de psicoteràpia de grup que permeten gestionar i 
guiar equips en l’àmbit comunitari.  

CE5. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, 
integració i empoderament personal i de grup. 

CE6. Comprendre i saber aplicar els conceptes i la terminologia específica referida als fonaments culturals, 
socials, psicològics i interpersonals de la creació escènica com a via per al desenvolupament comunitari. 

CE7. Aplicar eines de lideratge situacional i transformaciona, i ser capaç de dur a terme l’acompanyament 
socioeducatiu corresponent en projectes d’acció social. 

CE8. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-la en el 
context comunitari. 

CE9. Ser capaç de dissenyar i fer sostenibles de projectes artístics comunitaris. 
CE10. Conèixer i saber aplicar eines per treballar interdisciplinàriament (xarxa) per avaluar, documentar i 

comunicar els projectes artístics comunitaris. 

CE11. Conèixer models d’intervenció artística comunitària. 

CE12. Reflexionar sobre l’entorn des d’una perspectiva antropològica i sociològica. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 
Apoderar als/les destinataris/-es en les lògiques de l’art escènic comunitari i la poètica del “teatre dels sentits”, a 
través d’un procés de creació escènica grupal. Sensibilitzar a l’ús de l’espai escènic, els espais trobats, l’atmosfera 
visual i plàstica i l’ús dels objectes i materials 

 
Metodologia docent 
La impartició de les sessions es realitzarà fent ús de diversos recursos metodològics bàsics com explicacions per part 
del/la professor/-a, treballs en equip, tasques individuals. Es tindran en compte recursos variats (visionat de material 
com vídeos, pel·lícules, xerrades de professionals, materials didàctics). Per facilitar la part conceptual es facilitaran 
diversos documents que apareixeran articles, bibliografia de consulta i apunts necessaris pel seguiment de les 
explicacions de classe. 
 

Criteris i metodologia d’avaluació 
L’avaluació es farà a partir d’un treball reflexiu sobre alguna experiència significativa o bona pràctica nacional o 
internacional. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts:  1. El desenvolupament cultural comunitari i l'art comunitari: art i exclusió 
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social. 
2. Intervenció artística comunitària. 
3. Lideratge situacional i transformacional. 
4. Art en contextos comunitaris d’exclusió: Experiències significatives o bones 

pràctiques internacionals. 
5. Llenguatges artístics comunitaris. 
6. Creació escènica: El procés creatiu comunitari. 
7. Beneficis del procés creatiu comunitari. 
8. Escriptura creativa. 
9. Eines d’escenificació i construcció d’accions artístiques comunitàries. 
10. Sensibilitzar a l’ús de l’espai escènic, l’atmosfera visual i plàstica i l’ús de 

materials audiovisuals. 
 
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ  

Boal, A. (2013). Teatro del oprimido. Alba Editorial. 
 
MÒDUL 3 - Mirades, societat, comunitat  
Descriptor  
Bloc A: Des d'on mirem? Com ens posicionem? L’abordatge de la diversitat(s). 
 

Dates: 8-12-2018 de 09 a 20.30h  
Professor/a: Marta Casas  
Tipus d’activitat:    Presencial 
Nombre de crèdits: Vegeu taula general 
 
Competències generals o transversals 

CT1. Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o audiovisual. 
CT2. Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d'un treball o projecte exposant 

assertivament les idees pròpies 
CT3. Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i del projectes per tal de poder-

los dur a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 
CT4. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 

coneixements apresos. 
CT5. Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos 
CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals 

i interpersonals 
 
Competències específiques 

CE1. Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir 
propostes d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. 

CE4. Conèixer els fonaments teòrics i les eines fonamentals de psicoteràpia de grup que permeten gestionar i 
guiar equips en l’àmbit comunitari.  

CE5. Comprendre i saber aplicar els conceptes i la terminologia específica referida als fonaments culturals, 
socials, psicològics i interpersonals de la creació escènica com a via per al desenvolupament comunitari. 

CE6. Comprendre i saber aplicar els conceptes i la terminologia específica referida als fonaments culturals, 
socials, psicològics i interpersonals de la creació escènica com a via per al desenvolupament comunitari. 

CE7. Aplicar eines de lideratge situacional i transformacional, i ser capaç de dur a terme l’acompanyament 
socioeducatiu corresponent en projectes d’acció social. 

CE12
. 

Reflexionar sobre l’entorn des d’una perspectiva antropològica i sociològica. 
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Objectius generals de l’aprenentatge 
-Analitzar críticament els supòsits subjacents en els discursos i pràctiques relacionats amb l’abordatge de la 
diversitat i la intervenció sociocomunitària. 
-Analitzar els condicionants i els efectes de les percepcions socials. 
-Establir un marc conceptual per a l’abordatge de la diversitat: factors de diversitat, processos migratoris, 
complexitat social... 
-Establir pautes d’anàlisi dels contextos concrets per a la intervenció socioeducativa. 
-Conèixer els principis del Treball educatiu en xarxa. 
-Conèixer els fonaments de les desigualtats educatives. 
-Poder-los aplicar en un projecte interdisciplinar. 

 
Metodologia docent 

● Reflexió a partir d’exercicis i pràctiques vivencials. 
● Exposició docent. 
● Anàlisi de casos. 
● Treball cooperatiu en petits grups. 
● Discussió grupal. 
● Exposició per part del/la docent. 
● Treball en grup. 
● Presentació per part de l’alumnat. 

 
Criteris i metodologia d’avaluació 

● Participació en les activitats plantejades durant la sessió. 
● Elaboració d’una proposta en grup: com ens aproximem a la realitat social sobre la que intervenim? 

– aplicació d’un model metodològic per a l’anàlisi (simulació de cas). 
● Avaluació per part del docent dels projectes interdisciplinars presentats. 

 
TEMARI 
Blocs de continguts:  Percepcions i mirades: 

-Condicionants de la percepció. 
-Estereotips i prejudicis. 
-Efectes de la percepció social. 
 

Societat i diversitat(s): 
-Societat diversa, societat complexa: factors de diversitat. 
-Diversitat cultural i processos migratoris 
-Diversitat i convivència 
 

Intervenció socioeducativa en entorns complexos: 
-Pautes per a l’anàlisi: opcions d’intervenció (condicionants i oportunitats). 

El treball educatiu en xarxa: fonaments i desenvolupament 
Les desigualtats socials i educatives. Comprendre i actuar 
Elaborar projectes en interdisciplinars i en xarxa que permetin superar desigualtats. 

 
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ  

 
ALLPORT, Gordon W. 1954. The nature of prejudici. Traducció al castellà (1968) La naturaleza del prejuicio. 
Buenos Aires: Eudeba. 
ÅLUND, A. 1999. “Etnicitat, multiculturalisme i l’emergència d’identitats transnacionals”. A Revista d’etnologia de 
Catalunya, núm. 15 (p.22-35) 
BAUMAN, ZIGMUNT. 2006. Confianza y temor en la ciudad. Vivir con extranjeros, Barcelona, Arcadia. 
BROWN, R. (1996). Prejudice. Its social psichology. Oxford: Blackwell Publishers. 
CAMILLERI, C. 1992. “From Multicultural to Intercultural: How to Move from One to the Other”. A LYNCH et al. 
(eds.) (1992) (p.141-152).  
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CASAS, M. 2003. També catalans: fills i filles de famílies immigrades. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, col. 
Finestra Oberta nº 38. Disponible en www.fbofill.cat     
CASAS Marta. 2006. Educació intercultural: fonaments teòrics i aplicació en els centres educatius. Curs telemàtic 
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BLOC B 
Descriptor  

Societat, comunitat, riquesa, pobresa, inclusió, exclusió, segregació...De què parlem? 
 
Dates: 15-12-2018 de 09 a 20.30h 
Professor/a: Aina Tarabini 
Tipus d’activitat:    Presencial 
Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

 
Competències generals o transversals 

CT1. Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o audiovisual. 
CT2. Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d'un treball o projecte exposant 
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assertivament les idees pròpies. 
  

CT4. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 
coneixements apresos. 

CT5. Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos 
CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals 

i interpersonals 
 
Competències específiques 

CE1. Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir 
propostes d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. 

CE6. Comprendre i saber aplicar els conceptes i la terminologia específica referida als fonaments culturals, 
socials, psicològics i interpersonals de la creació escènica com a via per al desenvolupament comunitari. 

CE8. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-la en el 
context comunitari. 

CE10
. 

Conèixer i saber aplicar eines per treballar interdisciplinàriament (xarxa) per avaluar, documentar i 
comunicar els projectes artístics comunitaris. 

CE11
. 

Conèixer models d’intervenció artística comunitària. 

CE12 Reflexionar sobre l’entorn des d’una perspectiva antropològica i sociològica. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

Entendre les relacions entre desigualtats socials i educatives, tot aprenent a reconèixer els seus mecanismes 
explicatius. 
 

 
Metodologia docent 

● Explicació teòrica 
● Definció conceptual 
● Anàlisi de casos 
● Anàlisi de vídeos 
● Participació d’estudiants 
● Treball en grups 

 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 

L’avaluació es farà a partir d’un treball-comentari de text a partir del vist a classe. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts:  -Societat, comunitat, poder. 

-Les bases de la desigualtat. Conflicte i propietat. 
-Evolució del debat sobre igualtat. 
-Estat liberal i economia de mercat. 
-Democratització i drets socials. 
-L’estat de benestar. 
-El neoliberalisme i els processos d’exclusió. 
-Globalització i desigualtat. 
-Noves fractures de ciutadania. Autonomia personal, igualtat i diversitat. 
La classe, el gènere i l`ètnia com eixos de desigualtat educativa. 

-L’exclusió educativa i la justícia escolar 
-Els mecanismes de desigualtat: de la política educativa a l’aula 
-El professorat com agent de canvi i/o reproducció 
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MÒDUL 4 - Models d’arts i acció social  
 Descriptor 

 Trobada amb líders de 9 models d’acció social emblemàtics 

 

Dates: 11-01-2019 al 26-01-2019 

Professor/a: varis, veure més avall. 

Tipus d’activitat:   Teòrico-pràctica 

Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

  
Competències generals o transversals 

CT4. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 
coneixements apresos. 

CT5. Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos 

CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 
professionals i interpersonals 

 
Competències específiques 

CE1. Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir 
propostes d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. 

CE5. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, 
integració i empoderament personal i de grup. 
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CE8. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-la en el 
context comunitari. 

CE9. Ser capaç de dissenyar i fer sostenibles de projectes artístics comunitaris. 

CE10. Conèixer i saber aplicar eines per treballar interdisciplinàriament (xarxa) per avaluar, documentar i 
comunicar els projectes artístics comunitaris. 

CE11. Conèixer models d’intervenció artística comunitària. 

CE12. Reflexionar sobre l’entorn des d’una perspectiva antropològica i sociològica. 

  
Metodologia docent 

 Sessions d’exposició, debat, i pràctica concreta a partir dels continguts de cada sessió. 

  
Criteris i metodologia d’avaluació 

Per aprovar el mòdul cal haver assistit a totes les sessions. 

  
TEMARI 

 Mòdul 4: Models d’arts i acció social (2 ECTS) 

DATA HORARI EXPERIÈNCIES PROFESSOR/A 
HORES 

LECTIVES 
ALUMNE/A 

Divendres 11-01-19 18:00-21:00 Basket Beat Josep Maria Aragay 3h 

Dissabte 12-01-19 11:00-14:00 Comusitària Laia Serra 3h 

Dissabte 12-01-19 15:00-18:00 Transformas Eva Garcia 3 h 

Divendres 18-01-19 18:00-21:00 La Nave va David Martinez 3 h 

Dissabte 19-01-19 11:00-14:00 Art-Transforma Queralt Prats 3 h 

Dissabte 19-01-19 15:00-18:00 Pallapupes Angie Rosales 3 h 

Divendres  25-01-19 11:00-14:00 Espacio Mestizo Héctor Alonso 3 h 

Dissabte 26-01-19 15:00-18:00 Xamfrà, Centres de 
Musica i escena Ester Bonal 3 h 

 
24 h 

 
MODUL 5 – Disseny, producció i avaluació de projectes 
Descriptor 

Disseny i producció de projectes: 
• Fase diagnòstica 
• Fase de desplegament: sostenibilitat programàtica i financera 
• Fase de visibilització 

Avaluació de projectes: 
• El perquè de l´avaluació? 
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• Qui son els destinataris de l´avaluació? 
Avaluació inicial, formativa i final 

• Determinar els indicadors d’èxit i els criteris d´avaluació 
• Models teòrics  
• Eines pràctiques 
• Ètica i confidencialitat 
• Com compartir i difondre els resultats 
• Incorporar els resultats en la nova trajectòria del projecte 

 

Dates: Dissabte 15-02-2019 de 19 a 21 h 
Divendres 16-02-2019 de 10 a 14 h 
Divendres 22-02-2019 de 17 a 21 h 
Dissabte 23-02-2019 de 10 a 14 h 

Professores: Ester Bonal,Marta Casas, Mireia Asensio 

Tipus d’activitat:    Teòrico-Pràctica 

Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

 
MODUL 6 – Projecte 
 Descriptor 

 El Projecte consisteix en un treball, ja sigui de caràcter teòric o amb implicacions pràctiques. En el segon cas, es 
contemplarà la seva aplicació futura en un context real. 
L’extensió mínima del treball ha de ser de 50.000 caràcters (≈ 20-21 pàgines), portada, extracte, sumari, índexs i 
annexos exclosos.  
L’extensió màxima ha de ser de 90.000 caràcters (≈39-40 pàgines). El treball escrit comportarà, a més, una defensa 
oral pública. Novembre, de 15 a 19h:  
A la classe magistral “El projecte final de postgrau: què, com i quan”, del 25 de novembre, a càrrec dels/les tutors/-
es de projecte, es proporcionarà una guia d’estil del treball de postgrau, amb les pautes per a l’elaboració del treball 
final escrit. 

  

Dates: Octubre 2018-Juliol 2019 

Professor/a: Héctor Alonso, David Martínez, Pepelú Guardiola, Mireia Asensio 

Tipus d’activitat:    Tutoritzada 

Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

 
Competències generals o transversals 

CT1. Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o audiovisual. 

CT3. Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i del projectes per tal de 
poder-los dur a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 

CT4. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 
coneixements apresos. 
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CT5. Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos 

CT6. Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs integrant-
los en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau 

CT7. Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 

CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 
professionals i interpersonals 

 
Competències específiques  

CE1. Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir 
propostes d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. 

CE2. Saber aplicar els mètodes d'escriptura escènica i d’escenificació d'un espectacle al treball artístic amb 
les comunitats. 

CE5. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, 
integració i empoderament personal i de grup. 

CE6. Comprendre i saber aplicar els conceptes i la terminologia específica referida als fonaments culturals, 
socials, psicològics i interpersonals de la creació escènica com a via per al desenvolupament 
comunitari. 

CE7. Aplicar eines de lideratge situacional i transformaciona, i ser capaç de dur a terme l’acompanyament 
socioeducatiu corresponent en projectes d’acció social. 

CE8. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-la en el 
context comunitari. 

CE9. Ser capaç de dissenyar i fer sostenibles de projectes artístics comunitaris. 

CE10. Conèixer i saber aplicar eines per treballar interdisciplinàriament (xarxa) per avaluar, documentar i 
comunicar els projectes artístics comunitaris. 

   
Objectiu general de l’aprenentatge 

L’objectiu fonamental del projecte de postgrau és dotar l’alumne de la capacitat de pensar i dissenyar una proposta 
real d’intervenció des de les arts escèniques, per a l’acció social.  

 
Metodologia  

El Projecte és individual. Excepcionalment es valorarà, per part de l’equip de tutors/-es, la conveniència que el 
Projecte es pugui realitzar en petit grup (màxim 3 persones), sempre que la seva complexitat així ho demani. La 
redacció pot ser en català, castellà o anglès. S’inclourà al començament un resum (abstract) en anglès, català i 
castellà, de 8-10 línies. 
L’aplicació dels continguts del projecte estaran en funció dels interessos de l’estudiant. És absolutament necessari 
fer un projecte des d’ una reflexió profunda; per tant, el projecte implica enllaçar els coneixements apresos al llarg 
de tot el postgrau. 
1. Elaboració del pla de treball. L’estudiant elaborarà un pla de treball per organitzar-se. Es recomana fer-ho durant 
l’octubre i que sigui la base d’una de les primeres sessions de tutoria amb el tutor/a. 
 2. Presentació del pla de treball. Es tracta de fer una primera proposta estructurada en forma de projecte pilot, 
juntament amb el pla de treball concret de desenvolupament de les tasques específiques.  
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3. Valoració personal del procés. Breu relat, per part de l’estudiant,  del propi procés de treball. 

  
Fases i calendari de treball: 

Fase 1 Novembre: 25 Novembre, de 15 a 19h: Classe magistral “El projecte final de postgrau: què, com i quan”, a 
càrrec dels/les tutors/-es de projecte. 
Fase 2 Desembre:Proposta: introducció i definició de la demanda. Elaboració del pla de treball de l’assignatura  
Fase 3: Gener: Presentació del pla de treball: emmarcament conceptual i descripció del projecte, objectius, 
metodologia de treball, pla de treball, fases i tasques.  
Fase 4 Febrer: Primer lliurament segons el pla de treball  
Fase 5 Abril: Segon lliurament segons el pla de treball  
Fase 6 Juny: Lliurament definitiu. Valoració del procés i idoneïtat del treball per passar a la comissió avaluadora.  
Fase 7 Juliol: Presentació i defensa del treball, dins el marc de les Jornada de Projectes. 

 
Les hores de treball de l’estudiant es distribueixen de la següent manera:  

ECTS 
 

Hores classe 
bases i 

presentació 

Hores tutoria 
amb docent 

Treball autònom Hores total Mòdul Projecte 

2 4h 9 h. 66 h. 79 h. 

 
Criteris d’Avaluació 

L’avaluació es construeix a partir dels següents blocs: 
Aprofitament del seguiment tutorial.   
Qualitat del contingut del Projecte i aplicabilitat.  
Presentació i defensa oral.  
Fases d’avaluació: 
1) El tutor/a avaluarà els següents aspectes:  Iniciativa, viabilitat i originalitat de la proposta o tema.  Disseny, 
organització i gestió del treball.  Ús dels mitjans i eines de recerca apropiats.  Habilitat per superar les dificultats.  
Grau d’autonomia i rigor mostrat per l’estudiant.  Acompliment dels terminis i pautes establerts pel tutor/a.  
2) La presentació i defensa pública es farà davant d’una comissió avaluadora constituïda pel tutor/a i dos 
professors/es. S’avaluarà:  Claredat i precisió de l’exposició.  Correcció lingüística.  Originalitat, organització i qualitat 
dels continguts i aplicabilitat en un context real.  Resultats i elaboració de les conclusions.  Adequació de les 
respostes a preguntes formulades pels membres de la comissió avaluadora.  Adequació de la presentació al 
contingut del treball escrit.  
La repercussió en la nota final de cadascun dels criteris d’avaluació serà: 

 Tutor/a Comissió 
avaluadora 

Total 

Seguiment del procés 20%  20% 

Contingut  60% 60% 

Defensa  20% 20% 
 

 
 Seguiment tutorial 

El tutor/a serà la persona responsable de fer el suport i el seguiment del projecte de l’estudiant. Aquest seguiment 
es farà a través de tutories individuals presencials o virtuals amb un mínim de tres tutories al llarg del curs per 
assegurar el correcte seguiment.  
Les tasques del/la tutor/a són:   
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• Orientar l’estudiant en la definició del projecte.   
• Suggerir i orientar la recerca de bibliografia i/o materials que contribueixin a la fonamentació del treball que 

s’està realitzant.   
• Donar suport en els contingut temàtic del projecte.   
• Comentar i guiar el treball de l'estudiant segons els lliuraments parcials que vagi realitzant al seu tutor/a.   
• Assegurar 3 tutories individuals presencials de seguiment per projecte al llarg del curs.   
• Mantenir una comunicació estable amb l’estudiant que faciliti la solució de dubtes en el temps comprès 

entre les tutories.  
L’estudiant ha de concretar un calendari de seguiment amb el/la tutor/a. El/la tutor/a del projecte es responsabilitza 
del seguiment, sempre que l’estudiant respecti les dates acordades per a la presentació dels materials que vagi 
produint i mantingui un treball raonablement constant.  

 
ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC i DEL CURS DE POSTGRAU DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE  “ARTS ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL” PER AL CURS ACADÈMIC 2018-
19 
 

    



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

 

 
 

ANNEX IIII REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC i DEL CURS DE POSTGRAU DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE  “ARTS ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL” PER AL CURS ACADÈMIC 2018-
19 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS DE 
POSTGRAU DE L’INSTITUT DEL TEATRE “ARTS ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL” PER AL CURS 
ACADÈMIC 2018-19.  
 
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 de Postgrau de l’Institut del 
Teatre “Arts escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2018-19. 
 
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 de Postgrau de l’Institut del Teatre “Arts escèniques i acció social” per al curs acadèmic 
2018-19. 
 
El preu públic que es proposa per impartir el curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Arts escèniques i 
acció social” per al curs acadèmic 2018-19 es fixa en NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (950,00 €) per 
alumne, amb una previsió mínima de 21 alumnes. Els ingressos mínims en concepte de matrícules que 
s’estimen suficients per a donar cobertura al conjunt de costos del mateix i poder realitzar el postgrau són de 
DINOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (19.950,00 €). 
 
3.- Vigència 
 
Aquest preu regirà durant la vigència del Postgrau.  
 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura 
 
En allò que s’assenyala en l’article 47 del TRLLRHL, és preceptiu justificar l’import dels preus públics i 
assenyalar el grau de cobertura dels serveis que es presten. 
 
 
 



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

 

 
 

4.1.- Justificació de la quantia 
 
D’acord amb l’art. 44.2 del TRLLRHL, quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic 
que així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit. L’Institut del Teatre, d’acord 
amb seus objectius de l’ensenyament reglat i no reglat de les arts escèniques, ha considerat d’interès 
proposar un preu públic que cobreixin els costos mínims per tal de no impossibilitat l’accés al Postgrau.  
 
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. Els ingressos previstos per les matrícules no cobriran els costos, però es preveu la 
disponibilitat pressupostària suficient per cobrir la despesa amb càrrec als crèdits aprovats als 
pressupostos 2018 i 2019, d’acord amb les previsions de l’art. 44.2 del TRLLRHL. 
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II. Ensenyaments no reglats 
 
L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:  
 
• Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos (34200/99003).  

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

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

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

 
• Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 

competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, proposar a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona la 
seva aprovació.  
 

• Vist l’article 2.2.a) de la Refosa de delegacions de la Diputació de Barcelona 1/2016, aprovada per decret 
de la Presidència, de data 14 d’abril de 2016 (núm. 3048/16) i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 
2016, d’acord amb el qual, és competència de la Presidència de la Diputació “l’establiment o la 
modificació de preus públics quan l’import a percebre per la prestació individualitzada de cada servei o la 
realització de cada activitat no sigui superior a 1.000,00 €, per delegació del Ple”. 

 
La cobertura global prevista del seu cost sobre el preu proposat és la següent: 
 
 

 
De tot l’anterior, es desprèn que les despeses directes i indirectes derivades del curs de Postgrau de 
l’Institut del Teatre “Arts Escèniques i acció social” per al curs acadèmic 2018-19 seran compensades pels 
ingressos de les matrícules i la diferència fins al total anirà a càrrec dels pressupostos 2018 i 2019 de 
l’Institut del Teatre.  
 
La realització de l’esmentat curs, amb una despesa directa total de TRENTA-DOS MIL CENT TRENTA-
NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (32.139,77 €), quedarà condicionada a l’obtenció per part 
de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de DINOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS 
(19.950,00 €) de matrícules. De tot l’anterior es deriva que el cost net per a l’Institut del Teatre, sense 
imputar la despesa indirecta, serà de SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE 
CÈNTIMS (6.833,14 €). 

  
 
 
DESPESES 

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

per al curs acadèmic 2018-19 

Costos directes capítol I 11.014,14 

Costos directes capítol II 15.769,00 

Costos indirectes 5.356,63 

TOTAL COST  32.139,77 

INGRESSOS 

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

per al curs acadèmic 2018-19 

Cap. III 19.950,00 

TOTAL INGRESSOS 19.950,00 

Percentatge de cobertura 62,07% 
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Es preveu a més una despesa indirecta per import de CINC MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS 
AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (5.356,63 €) que assumeix l’Institut del Teatre com a despeses per la 
utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament per a la realització de l’activitat.  
 
Vist que a l’expedient queda acreditat que concorren raons culturals i d’interès públic i que existeix 
consignació pressupostària suficient per a cobrir la diferència entre els costos de l’activitat i els ingressos 
provinents dels preus públics fixats, tal com exigeix el mencionat article 44.2 del TRLLRHL.”   
 
 
 
14. 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.  

 
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’ajuts 
econòmics. 
 
L’Institut del Teatre creu convenient convocar ajuts econòmics consistents en l’abonament 
d’una quantitat equivalent a una reducció de fins al 50% del preu de la matrícula realitzada 
per al curs 2017-2018 als/les alumnes oficials de les diferents especialitats dels 
ensenyaments reglats de l’Institut del Teatre que reuneixin determinades condicions de 
situació econòmica familiar i d’aprofitament acadèmic. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts econòmics que atorgui 
l’Institut del Teatre als alumnes dels ensenyaments reglats del curs acadèmic 2017-18 de les 
escoles següents: 
   
a) Escola Superior d’Art Dramàtic 
b) Conservatori Superior de Dansa 
c) Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 
(inclosos els ensenyaments de Batxillerat). 
 
La finalitat d’aquest ajut és finançar una part de la matrícula acadèmica dels/les alumnes del 
curs acadèmic anterior cursat. Els ajuts econòmics a atorgar, per un import màxim total de 
30.000,00 €, es distribuiran de la següent manera: 10.000,00 € es destinaran als ajuts per als 
ensenyaments de batxillerat, i els 20.000,00 € restants es destinaran a la resta 
d’ensenyaments susceptibles de rebre aquest ajut: ensenyaments superiors d’art dramàtic, 
ensenyaments superiors de dansa i ensenyaments professionals de dansa.  
 
No obstant, en cas que els imports màxims dels ajuts concedits als alumnes dels 
ensenyaments de Batxillerat no arribin a l’import màxim destinat (10.000,00€) es podrà 
distribuir l’excedent del crèdit aprovat entre la resta d’ensenyaments i viceversa. 
 
Per al curs acadèmic 2017-18 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es 
destinarà per a la concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 30.000,00 €. 
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L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el curs 
2017-18. No podran concedir-se ajuts econòmics per import superior a aquest percentatge 
referenciat ni per la quantia superior a la què es determini en la convocatòria. 
 
Els/les alumnes que hagin obtingut un ajut econòmic en el curs acadèmic anterior (2016-
17) i tinguin les condicions per concedir-los un nou ajut en la convocatòria actual, podran rebre 
l’esmentat ajut, que consistirà en un abonament de fins al 50% del pagament real de la 
matrícula un cop descomptat l’ajut atorgat en el curs precedent. 
 
Les bases regulen, a més, el principals aspectes: 
 
- Requisits dels beneficiaris 
- procediment de sol·licitud 
- Procediment de concessió 
- Composició de l’òrgan avaluador de les sol·licituds 
- Obligacions dels beneficiaris 
 
 
 
 
El Sr. Altayó posa de manifest la manca de retorn de la conclusió de la comissió que 
va treballar la tarificació social. Han transcorregut 2 anys i encara no s’hi ha tractat 
aquest tema en Junta. 
Ressalta el Sr. Puigcorbé, que si no ha estat tractat aquest tema en la Junta es degut 
a la manca de quòrum.  
A més, el Sr. Josep Altayó, qüestiona el paràgraf que figura in fine a la base tercera de 
les bases per a la concessió d’ajuts. Indica aquest paràgraf, textualment:  
 
“Els/les alumnes que hagin obtingut un ajut econòmic en el curs acadèmic anterior (2016-17) i tinguin les 
condicions per concedir-los un nou ajut en la convocatòria actual, podran rebre l’esmentat ajut, que 
consistirà en un abonament de fins al 50% del pagament real de la matrícula un cop descomptat l’ajut 
atorgat en el curs precedent”. 
 
El Sr. Puigcorbé proposa matisar o eliminar el paràgraf posat de manifest pel Sr. 
Altayó. 
 
El Vicepresident dona la paraula a tots el membres presents, per tal que puguin 
expressar la seva opinió al respecte. Enguany, indica, caldrà mantenir el sistema i 
estudiar i revisar les bases, per aplicar-les a partir del proper curs. 
 
La Directora General aportarà un estudi dels últims quatre anys, que inclourà una 
comparativa del que suposaria la suspressió del paràgraf. 
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La Junta de Govern aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Altayó, el dictamen de 
la Presidència i adopta els acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
L’Institut del Teatre creu convenient convocar ajuts econòmics consistents en l’abonament d’una quantitat 
equivalent a una reducció de fins al 50% del preu de la matrícula realitzada per al curs 2017-2018 als/les 
alumnes oficials de les diferents especialitats dels ensenyaments reglats de l’Institut del Teatre que 
reuneixin determinades condicions de situació econòmica familiar i d’aprofitament acadèmic. 
 
Atesa l’existència de consignació pressupostària suficient destinada a aquest fi, que figura a l’aplicació 
pressupostària 481.00/99003, per un total de 30.000,00 euros.   
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions (LGS), així com allò previst als articles 
12, 14.2 i 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de 
conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de l’Ordenança, així com a l’article 4 
de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la 
qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent i de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics als alumnes dels ensenyaments 
reglats de l’Institut del Teatre: Escola Superior d’Art Dramàtic, Conservatori Superior de Dansa i Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic – Conservatori Professional de Dansa (inclou Batxillerat), 
corresponent al curs acadèmic 2017-2018, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text 
íntegre de la qual és el següent: 
 
“ 
 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER ALS/LES ALUMNES DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE DEL CURS ACADÈMIC 2017-18.  

 
 
Primera.- Objecte 
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L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, 
concessió, pagament i justificació dels ajuts econòmics que atorgui l’Institut del Teatre als alumnes dels 
ensenyaments reglats del curs acadèmic 2017-18:   
 
a) Escola Superior d’Art Dramàtic 
b) Conservatori Superior de Dansa 
c) Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa (inclòs ensenyaments 
de Batxillerat). 
 
Segona.- Finalitat 
 
La finalitat d’aquest ajut és finançar una part de la matrícula acadèmica dels/les alumnes del curs 
acadèmic anterior cursat a l’Institut del Teatre. Els ajuts econòmics a atorgar, per un import màxim total de 
30.000,00€, es distribuiran de la següent manera: 10.000,00€ es destinaran als ajuts per als 
ensenyaments de batxillerat, i els 20.000,00€ restants es destinaran a la resta d’ensenyaments 
susceptibles de rebre aquest ajut,  ensenyaments superiors d’art dramàtic, ensenyaments superiors de 
dansa i ensenyaments professionals de dansa.  
 
No obstant, en cas que els imports màxims dels ajuts concedits als alumnes dels ensenyaments de 
Batxillerat no arribin a l’import màxim destinat (10.000,00€) es podrà distribuir l’excedent del crèdit aprovat 
entre la resta d’ensenyaments i viceversa. 
 
Tercera.- Quantia total màxima dels ajuts 
 
Per al curs acadèmic 2017-18 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà per a la 
concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 30.000,00€ i anirà a càrrec de l’aplicació 
481.00/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Aquest import serà repartit entre totes les sol·licituds rebudes que tinguin els requisits, tant acadèmics 
com econòmics, establerts a la clàusula quarta de la present convocatòria, sens perjudici de l’escola 
d’ensenyaments reglats en la que està matriculat el peticionari/a i tenint en compte la distribució 
econòmica contemplada en la clàusula segona d’aquesta convocatòria.      
 
L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el curs 2017-18. No 
podran concedir-se ajuts econòmics per import superior a aquest percentatge referenciat ni per la quantia 
superior a la què es determini en la convocatòria. 
 
Els/les alumnes que hagin obtingut un ajut econòmic en el curs acadèmic anterior (2016-17) i tinguin les 
condicions per concedir-los un nou ajut en la convocatòria actual, podran rebre l’esmentat ajut, que 
consistirà en un abonament de fins al 50% del pagament real de la matrícula un cop descomptat l’ajut 
atorgat en el curs precedent. 
 
Quarta.-Requisits dels/les beneficiaris/àries 
 
Podran ser beneficiari/àries d’aquests ajuts les persones físiques que reuneixin, en la data de finalització 
del termini de presentació de sol·licituds,  els següents requisits: 
 
a) Tenir la condició d’alumne/a de l’Institut del Teatre en el curs 2017-18, de qualsevol de les escoles 
d’ensenyament reglat següents:   
 

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

 
b) Haver-se matriculat del següent: 
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• Per als/les alumnes de l’Escola d’Ensenyaments Secundari i Artístic:  
 

o Totes les assignatures del curs de Batxillerat.    
  

• Per als/les alumnes del Conservatori Professional de Dansa:  
 

o Totes les assignatures del curs. 
 

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

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

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

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

 
c) Tenir aprovades totes les assignatures matriculades en convocatòria ordinària el curs 2017-18. 
 
d) No superar la renda familiar d’acord amb els llindars següents: 
 

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

 
En cas que la situació econòmica del/la sol·licitant no s’adapti a aquesta classificació, caldrà fer-la constar 
de forma detallada per tal que la comissió d’ajuts econòmics la pugui estudiar. 
 
Cinquena.- Sol·licitud de concessió d’ajuts econòmics per al pagament d’una part de la matrícula 
 
La convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts econòmics i la sol·licitud per a la seva concessió es 
publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOBP) a través de la Base Nacional de 
Subvencions, al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre i a la pàgina web de l’Institut del Teatre 
www.institutdelteatre.cat i estarà disponible a la Secretaria Acadèmica General de l’Institut del Teatre. 
 
Les persones que desitgin sol·licitar aquest ajut econòmic hauran de presentar una sol·licitud en el 
Registre General de l’Institut del Teatre, Pl. Margarida Xirgu, s/n, (de dilluns a divendres de 9 a 14 h) sens 
perjudici de poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques utilitzant el model normalitzat de 
sol·licitud que s’adjunta com Annex a la present convocatòria i que es pot descarregar a la pàgina web de 
l’Institut del Teatre, adreçada a l’Excma. Sra. Presidenta de l’Institut del Teatre.  
 
El termini de presentació de sol·licitud d’ajuts econòmics serà del 25 de juny de 2018  al 6 de juliol de 
2018 (ambdós inclosos).  
 
La sol·licitud haurà de ser complimentada facilitant totes les dades que es demanen i acompanyada de la 
següent documentació: 
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a) Fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne/-a, o document oficial d’identitat corresponent en el supòsit 
d’alumnes estrangers. 
 
b) Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any 2017, dels pares o 
tutors de l’alumne/-a (conjunta o separada) en la qual estigui inclòs en la unitat familiar l’alumne/-a que 
sol·licita l’ajut.  
 
c) En el cas que el/la sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i econòmica, haurà 
d’acreditar que disposa de mitjans econòmics suficients que permeten la seva independència, acreditant 
la titularitat o el lloguer del domicili habitual. En cas contrari, sempre que els ingressos acreditats resultin 
inferiors a les despeses suportades en concepte d’habitatge i altres despeses indispensables, s’entendrà 
no provada la independència.  
 
En cas que el/la peticionari/-a presenti la seva sol·licitud com a independent econòmicament caldrà 
aportar: 
 

1.- Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any 2017 de tots 
els membres de la unitat familiar que convisquin amb el/la peticionari/-a. 
 
2.- En cas que el/la peticionari/-a sigui exempt/-a de realitzar la declaració de renda, haurà 
d’aportar declaració responsable manifestant aquest aspecte, i certificat de l’Agència Tributària 
que acrediti oficialment aquesta exempció.  
 
3.- Fotocòpies de les nòmines dels dos últims mesos -precedents al termini de presentació 
d’instàncies- de totes les persones que formin la unitat familiar el/la peticionari/-a. 
 
4.- Si és el cas, acreditació d’estar en situació de desocupació (d’atur) mitjançant certificat de 
demandant d’ocupació. 
 
5.- Si és el cas, acreditació de ser beneficiari/-a de prestació de subsidi o de qualsevol tipus d’ajut 
econòmic procedent de les administracions públiques o privades, i de totes les persones de 
l’àmbit familiar.  
 
6.- Certificat de convivència emès per l’entitat oficial. 

 
d) Acreditació de tenir la condició de discapacitat/-da,, i de qualsevol membre de la unitat familiar que 
convisqui amb el/la peticionari/-a (si és el cas).  
 
e) Document que acrediti el nombre de compte corrent del banc o caixa el/la peticionari/-a segons el qual 
consti com a titular del mateix. 
 
f) Declaració responsable del/la sol·licitant en la qual consti: 
 
-  Altres fonts de finançament complementàries o qualsevol subvenció que s’obtingui per sufragar la 
despesa de la matrícula acadèmica 2017-18 de l’Institut del Teatre.  
 
- Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona beneficiària, tot explicitant no estar 
afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. La presentació d’aquesta declaració autoritza, implícitament, a l’Institut del 
Teatre, a consultar directament a la Tresoreria de la Seguretat Social i a l’Agència Tributària en relació als 
possibles deutes que la persona beneficiària d’aquests Ajuts econòmics pugui tenir amb els referits 
organismes públics.  
 
El document de declaració responsable  es pot descarregar a la web de l’Institut del Teatre 
www.institutdelteatre.cat 
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La documentació acreditativa dels requisits i altres documents a aportar juntament amb la sol·licitud, 
haurà  d’estar en alguna de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o espanyol). Qualsevol 
documentació presentada en un altre idioma haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció 
jurada oficial la qual donarà fe pública del contingut i de la fidelitat de la traducció. 
 
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i formes que es 
detallen en aquesta convocatòria suposa l’exclusió del concurs. 
 
Sisena.- Rectificació de defectes o omissions de la documentació 
 
D’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en cas que manqui aportar algun document amb la sol·licitud de concessió, es 
requerirà a l’interessat/-da perquè esmeni les mancances o aporti els documents preceptius, en un termini 
de 10 dies a partir del dia següent de la comunicació, amb la indicació que si no ho fa s’entendrà que el/la 
sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
Les dades i documents no aportats, totalment o parcial, no es tindran en compte a efectes de la seva 
valoració. 
 
Setena.- Protecció de dades personals dels/les sol·licitants dels ajuts econòmics 
 
Les dades personals facilitades en la sol·licitud de concessió dels ajuts econòmics que s’annexa a la 
presenta convocatòria, en els documents adjunts a la sol·licitud i en el document d’acceptació de l’ajut 
econòmic, seran incorporades en el fitxer “IT_PREMIS_AJUTS” titularitat de la Diputació de Barcelona 
amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud i només podran ser cedides a tercers amb aquesta finalitat.   
 
De conformitat amb allò previst per la Llei Orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, o amb la normativa de protecció de dades vigent en cada moment, els/les 
sol·licitants 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/protecció-
dades/default.asp,o presencialment a les oficines del Registre: https:// www.diba.cat/web/registre/. 
 
Vuitena.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió dels ajuts econòmics regulats a la present convocatòria serà el de no 
concurrència competitiva. 
 
Novena.- Comissió d’ajuts econòmics  
 
Aquesta comissió serà l’òrgan que examinarà i avaluarà conjuntament les sol·licituds rebudes dins el 
termini establert. La Comissió realitzarà en un sol acte una proposta d’adjudicació d’ajuts econòmics per 
al seu atorgament, i també especificarà aquelles sol·licituds denegades i la seva motivació.   
 
La Comissió d’Ajuts Econòmics per a la convocatòria del curs acadèmic 2017-18 estarà formada per: 
 

• El/la Director/-a General o persona que la substitueixi, que actuarà de President/-a de la 
Comissió. 

• El/la Gerent o persona que el substitueixi. 
• El/la  Coordinador/-a Acadèmica o persona que el substitueixi. 
• El/la Director/a de l’Escola Superior d’Art Dramàtic o persona que el substitueixi. 
• El/la Director/a de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori professional de 

Dansa o persona que el substitueixi 
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• El/la Director/a del Conservatori Superior de Dansa o persona que el substitueixi. 
• El/La Secretàri/-a Acadèmic/-a General de l’Institut del Teatre o persona que la substitueixi, la 

qual actuarà com a Secretària de la Comissió. 
 
La designació de les persones que formaran part de la Comissió es publicarà al tauler d’anuncis de 
l’Institut del Teatre, mitjançant resolució de la Presidència de l’Organisme.  
 
La Comissió no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels/les seus/-es 
membres. 
 
L’abstenció i recusació dels/les membres de la comissió s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.   
 
La Comissió d’Ajuts Econòmics 2017-18 resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de la 
convocatòria. Aquesta interpretació no resultarà vinculant als efectes de la seva resolució per l’òrgan 
competent.  
 
Desena.- Resolució, notificació i règim de recursos 
 
Una vegada la Comissió d’ajuts econòmics hagi efectuat una proposta, degudament motivada, sobre la 
concessió i denegació dels ajuts econòmics sol·licitats, la seva Presidenta l’elevarà a la Presidència de 
l’Institut del Teatre, la qual haurà de dictar resolució en el termini màxim d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la celebració de la reunió de la Comissió. 
 
La resolució adoptada per la Presidència de l’Institut del Teatre sobre la concessió o denegació dels ajuts 
econòmics sol·licitats serà notificada a tots els/les sol·licitants en un termini màxim de 10 dies des de la 
data de la seva aprovació, d’acord amb allò que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs d’alçada 
davant la Presidència de la Diputació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
al de la seva notificació. 
  
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels 
seus interessos. 
 
Onzena.- Acceptació de l’ajut 
 
Els/les beneficiaris/àries, un cop se’ls hagi notificat l’acord de concessió, hauran d’acceptar l’ajut així com 
les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el 
termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, presentant el document d’acceptació 
en el Registre General de l’Institut del Teatre, el qual es podrà descarregar a la web de l’Institut del Teatre 
(www.institutdelteatre.cat). 
 
Dotzena.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquests ajuts, a més de les especificades a l’article 14 de la 
Llei 38/2003 de Subvencions, les que tot seguit s’indiquen:  
 

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

• Hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
• Estan obligats/-des a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi 

la Intervenció Delegada de l’Institut del Teatre, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a l’ajut concedit. 
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L’incompliment d’aquestes obligacions podrà originar les responsabilitats que en cada cas corresponguin i 
la incoació de l’expedient de reintegrament de l’ajut. 

 
Tretzena.- Forma de pagament 

 
El pagament dels ajuts atorgats s’efectuarà d’un sol cop dins de l’any 2018. 

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

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

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

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

 
Quinzena.- Compatibilitat amb altres ajuts econòmics 

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

 
Tanmateix, l’import total dels ajuts econòmics rebuts per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total 
de la matrícula acadèmica del curs 2017-18. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o 
obtenció de qualsevol ajut econòmic o subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la 
sol·licitud.  
 
Setzena.- Règim Jurídic 

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

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

ANNEX 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS 
ECONÒMICS PER ALS/LES ALUMNES DE L’INSTITUT DEL TEATRE DEL CURS ACADÈMIC 2017-
2018  

Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina , amb lletra d’impremta  o amb bolígraf 
 
Dades identificatives de l’alumne/a 
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Nom i cognoms   

DNI/Passaport   

Domicili: 
carrer/avinguda/passeig 

  Núm. pis porta 

Municipi   Codi 
postal 

Telèfon de contacte   

Adreça electrònica   

 
Estudis que cursa a l’IT 

  

 
Curs 

  

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

 
 

b) Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de 
l’any 2017, dels pares o tutors de l’alumne/-a (conjunta o separada) en la qual 
estigui inclòs en la unitat familiar l’alumne/-a que sol·licita l’ajut.  

 
 

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

 
 

 

En cas que el/la peticionari/-a presenti la seva sol·licitud com a independent 
econòmicament caldrà aportar: 
 
1.- Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de 
l’any 2017 de tots els membres de la unitat familiar que convisquin amb el/la  
peticionari/-a. 
 
2.- En cas que el/la peticionari/-a sigui exempt/-a de realitzar la declaració de 
renda, haurà d’aportar declaració responsable manifestant aquest aspecte, i 
certificat de l’Agència Tributària que acrediti oficialment aquesta exempció. 
 
3.- Fotocòpies de les nòmines dels dos últims mesos -precedents al termini de 
presentació d’instàncies- de totes les persones que formin la unitat familiar del 
peticionari. 
 
4.- Si és el cas, acreditació d’estar en situació de desocupació (d’atur) 
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mitjançant certificat de demandant d’ocupació. 
 
5.- Si és el cas, acreditació de ser beneficiari/-a  de prestació de subsidi o de 
qualsevol tipus d’ajut econòmic procedent de les administracions públiques o 
privades, i de totes les persones de l’àmbit familiar. 
 
6.- Certificat de convivència emès per l’entitat oficial 

 
 
 

 
 
 
 

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

 
 

e) Document que acrediti el nombre de compte corrent del banc o caixa del/la 
peticionari/-a mitjançant el qual consti com a titular del mateix. 
 

  
 

f) Declaració responsable del/la  sol·licitant en la qual consti: 
 
- Altres fonts de finançament complementàries o qualsevol subvenció que 
s’obtingui per sufragar la despesa de la matrícula acadèmica 2017-2018 de 
l’Institut del Teatre. 
 
- Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona 
beneficiària, tot explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions.  
 
(El document de declaració responsable es pot descarregar a la web de l’Institut 
del Teatre www.institutdelteatre.cat) 

 

 
 

 
 
 
 

 

  
Altres observacions: 
 
 
 
 
 
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. 
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Legitimació del 
tractament 

Consentiment de l’interessat/-da.  
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/-es 
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. 

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/-a 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 concerneix infringeix el RGPD.  
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
SOL·LICITO ser declarat/da admès/sa a la convocatòria a què es refereix aquest document  i DECLARO 
l’acceptació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a alumnes de l’Institut del Teatre 
del curs acadèmic 2017-2018 
 
Barcelona, ....de...............................de 2018 
 
Signatura  del/la sol·licitant 
 
 
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE L’INSTITUT DEL TEATRE “ 
 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa l’apartat 4.1 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (publicada 
en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del qual és el següent: 
 
“Extracte de l’Acord de 16 de maig de 2018 de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, per la qual 
s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics de l’Institut del Teatre per al curs 
acadèmic 2017-2018.  
 
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 publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de la convocatòria per 
a la concessió d’ajuts econòmics de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2017-2018 de l’Institut del 
Teatre es pot trobar al web, a la intranet i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
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Primer. Beneficiaris/-àries: 
 
Podran ser beneficiari/àries d’aquests ajuts les persones físiques que reuneixin, en la data de finalització 
del termini de presentació de sol·licituds,  els següents requisits: 
 
a) Tenir la condició d’alumne/a de l’Institut del Teatre en el curs 2017-18, de qualsevol de les escoles 
d’ensenyament reglat següents:   
 

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

 
b) Haver-se matriculat del següent: 
 

• Per als/les alumnes de l’Escola d’Ensenyaments Secundari i Artístic:  
 

o Totes les assignatures del curs de Batxillerat.     
 

• Per als/les alumnes del Conservatori Professional de Dansa:  
 

o Totes les assignatures del curs. 
 

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

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

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

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

 
c) Tenir aprovades totes les assignatures matriculades en convocatòria ordinària el curs 2017-18. 
 
d) No superar la renda familiar d’acord amb els llindars següents: 
 

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

 
En cas que la situació econòmica del/la sol·licitant no s’adapti a aquesta classificació, caldrà fer-la constar 
de forma detallada per tal que la comissió d’ajuts econòmics la pugui estudiar. 
 
Segon. Objecte. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, 
concessió, cobrament i justificació dels ajuts econòmics que atorgui l’Institut del Teatre als/les alumnes 
dels ensenyaments reglats del curs acadèmic 2017-18:   
 
a) Escola Superior d’Art Dramàtic 
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b) Conservatori Superior de Dansa 
c) Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa (inclou ensenyament 
de Batxillerat) 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de Barcelona de 
9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
Per al curs acadèmic 2017-18 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà per a la 
concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 30.000,00  euros. 
 
Aquest import serà repartit entre totes les sol·licituds rebudes que tinguin els requisits, tant acadèmics 
com econòmics, establerts a la clàusula quarta de la present convocatòria, sens perjudici de l’escola 
d’ensenyaments reglats en la què està matriculat el/la peticionari/a. 
 
Els ajuts econòmics a atorgar, per un import màxim total de 30.000,00€, es distribuiran de la següent 
manera: 10.000,00€ es destinaran als ajuts per als ensenyaments de batxillerat, i els 20.000,00€ restants 
es destinaran a la resta d’ensenyaments susceptibles de rebre aquest ajut,  ensenyaments superiors d’art 
dramàtic, ensenyaments superiors de dansa i ensenyaments professionals de dansa.  
 
No obstant, en cas que els imports màxims dels ajuts concedits als alumnes dels ensenyaments de 
Batxillerat no arribin a l’import màxim destinat (10.000,00€) es podrà distribuir l’excedent del crèdit aprovat 
entre la resta d’ensenyaments i viceversa. 
 
L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el curs 2017-18. No 
podran concedir-se ajuts econòmics per import superior a aquest percentatge referenciat ni per la quantia 
superior a la què es determini en la convocatòria. 
 
Els/les alumnes que haguessin obtingut un ajut econòmic en el curs acadèmic anterior (2016-17) i tinguin 
les condicions per concedir-los un nou ajut en la convocatòria actual, rebran l’esmentat ajut, que consistirà 
en un abonament de fins al 50% del pagament real de la matrícula un cop descomptat l’ajut atorgat en el 
curs precedent. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de sol•licitud d’ajuts econòmics serà del 25 de juny de 2018  al 6 de juliol de 
2018 (ambdós inclosos).” 
 
 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que s’adjunten com 
Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre 
de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajuts al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies 
preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR les despeses que generi l’aplicació de la convocatòria anteriorment esmentada, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 481.00/ 99003, per un import màxim de 30.000,00 euros. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 25 de juny de 2018  al 6 
de juliol de 2018 (ambdós inclosos).  
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Sisè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes previstos a 
l’esmentada convocatòria, així com per als actes necessaris per fer efectius els acords indicats. 
 
Setè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
 
ANNEX 1 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 16 de maig de 2018, referit a la convocatòria 
per a la concessió dels ajuts econòmics per als/les alumnes de l’Institut del Teatre del curs 
acadèmic 2017-18 
 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LOS/-AS ALUMNOS/-
AS DEL INSTITUTO DEL TEATRO DEL CURSO ACADÉMICO 2017-18.  

 
 
Primera.- Objeto 
 
El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, pago y justificación de las ayudas económicas que otorgue el Instituto del Teatro a 
los/las alumnos/-as de las enseñanzas regladas del curso académico 2017-18: 
 

a) Escuela Superior de Arte Dramático 
b) Conservatorio Superior de Danza 
c) Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional de Danza 

 
Segunda.- Finalidad 
 
La finalidad de esta ayuda es financiar una parte de la matrícula académica de los/las alumnos/-as del 
curso académico anterior cursado en el Instituto del Teatro. Las ayudas económicas a otorgar, por un 
importe total de 30.000 €, se distribuirán de la siguiente forma: 10.000,00€ se destinarán a las ayudas 
para los estudios de bachillerato, y los 20.000€ restantes se destinarán a los demás estudios susceptibles 
de recibir la ayuda, enseñanzas superiores de arte dramático, enseñanzas superiores de danza y 
enseñanzas profesionales de danza.   
 
No obstante, en caso de que los importes máximos de las ayudas concedidas a los alumnos de los 
estudios de Bachillerato no alcancen el importe máximo destinado (10.000,00 €) se podrá destinar el 
excedente del crédito aprobado entre el resto de los estudios y viceversa. 
 
Tercera.- Cuantía total máxima de las ayudas 
 
Para el curso académico 2017-18 (convocatoria única), el presupuesto total máximo que se destinará 
para la concesión de las ayudas reguladas en la presente convocatoria será de 30.000,00 euros e irá a 
cargo de la aplicación 481.00/99003 del vigente presupuesto del Instituto del Teatro. 
 
Este importe será repartido entre todas las solicitudes recibidas que tengan los requisitos, tanto 
académicos como económicos, establecidos en la cláusula cuarta de la presente convocatoria, sin 
perjuicio de la escuela de enseñanzas regladas en la que esté matriculado/-a el/la peticionario/a, y 
teniendo en cuenta la distribución económica según enseñanza contemplada en la cláusula segunda de 
esta convocatoria..      
 
La ayuda económica será como máximo de un 50% del precio total de matrícula abonada en el curso 
2017-18. No podrán concederse ayudas económicas por importe superior a este porcentaje referenciado 
ni por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria. 
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Los/las alumnos/-as que hubieren obtenido una ayuda económica en el curso académico anterior (2016-
17) y que tengan las condiciones para concederles una nueva ayuda en la convocatoria actual, recibirán 
dicha ayuda, consistente en un bono de hasta el 50% del pago real de la matrícula una vez descontada la 
ayuda otorgada en el curso precedente. 
 
Cuarta.-Requisitos de los/as beneficiarios/as 
 
Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las personas físicas que reúnan, en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: 
 
a) Tener la condición de alumno / a del Instituto del Teatro en el curso 2017-18, de cualquiera de las 
escuelas de enseñanza reglada siguientes: 
 

• Escuela Superior de Arte Dramático 
• Conservatorio Superior de Danza 
• Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional de Danza 

 
b) Haberse matriculado de lo siguiente: 
 

• Para los alumnos de la Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística:  
 

o Todas las asignaturas del curso de Bachillerato.    
 

• Para los/las alumnos/-as del Conservatorio Profesional de Danza: 
 

o Todas las asignaturas del curso. 
 

• Para alumnos/-as de la Escuela Superior de Arte Dramático y del Conservatorio 
Superior de Danza: 

 
o Un mínimo de 60 créditos ECTS, en caso de cursar estudios en la modalidad a 

tiempo completo 
o 40 créditos ECTS, en caso de cursar estudios en la modalidad a tiempo parcial. 

 
En relación con los créditos, sólo se contabilizarán los efectivamente cursados, excluyendo por tanto las 
anulaciones de matrícula. 
 
c) Tener aprobadas todas las asignaturas matriculadas en convocatoria ordinaria en el curso 2017-18. 
 
d) No superar la renta familiar de acuerdo con los límites siguientes: 
 

- Familia de 1 miembro .......... 13.236,00€ 
- Familia de 2 miembros ........ 22.594,00€ 
- Familia de 3 miembros ........ 30.668,00€ 
- Familia de 4 miembros ........ 36.421,00€ 
- Familia de 5 miembros ........ 40.708,00€ 
- Familia de 6 miembros ........ 43.945,00€ 
- Familia de 7 miembros ........ 47.146,00€ 
- Familia de 8 miembros ........ 50.333,00€ 

 
En caso de que la situación económica del/la solicitante no se adapte a esta clasificación, deberá hacerse 
constar de forma detallada para que la comisión de ayudas económicas la pueda estudiar. 
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Quinta.- Solicitud de concesión de ayudas económicas para el pago de una parte de la matrícula 
 
La convocatoria para la concesión de estas ayudas económicas y la solicitud para su concesión, se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOBP) a través de la Base Nacional de 
Subvenciones, en el tablón de anuncios del Instituto del Teatro y en la página web del Instituto del Teatro 
www.institutdelteatre.cat y estará disponible en la Secretaría Académica General del Instituto del Teatro. 
 
Las personas que deseen solicitar esta ayuda económica deberán presentar una solicitud en el Registro 
General del Instituto del Teatro, Pl. Margarita Xirgu, s / n, (de lunes a viernes de 9 a 14 h) sin perjuicio de 
poder hacerlo también por cualquiera de los otros medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas utilizando el modelo normalizado 
de solicitud que se adjunta como Anexo a la presente convocatoria y que se puede descargar en la 
página web del Instituto del Teatro, dirigida a la Excma. Sra. Presidenta del Instituto del Teatro. 
 
El plazo de presentación de solicitud de ayudas económicas será del 25 de junio de 2018 al 6 de julio de 
2018 (ambos incluidos). 
 
La solicitud deberá ser cumplimentada facilitando todos los datos que se piden y acompañada de la 
siguiente documentación: 
 
a) Fotocopia del DNI o pasaporte del/la alumno/-a, o documento oficial de identidad correspondiente en el 
supuesto de alumnos/-as extranjeros/-as. 
 
b) Fotocopia de la declaración de la renta presentada a la Agencia Tributaria del año 2017, por los padres 
o tutores del/la alumno/-a (conjunta o separada) en la que esté incluido en la unidad familiar el/la alumno/-
a que solicita la ayuda. 
 
c) En caso de que el/la solicitante alegue su emancipación o independencia familiar y económica, deberá 
acreditar que dispone de medios económicos suficientes que permiten su independencia, acreditando la 
titularidad o el alquiler del domicilio habitual. En caso contrario, siempre que los ingresos acreditados 
resulten inferiores a los gastos soportados en concepto de vivienda y otros gastos indispensables, se 
entenderá no probada la independencia. 
 
En caso de que el/la peticionario/-a presente su solicitud como independiente económicamente deberá 
aportar: 
 

1.- Fotocopia de la declaración de la renta presentada a la Agencia Tributaria del año 2017 de 
todos los miembros de la unidad familiar que convivan con el/la peticionario/-a. 
 
2.- En caso de que el/la peticionario/-a esté exento/-a de realizar la declaración de renta, deberá 
aportar declaración responsable manifestando este aspecto, y certificado de la Agencia Tributaria 
que acredite oficialmente esta exención. 
 
3.- Fotocopias de las nóminas de los dos últimos meses - precedentes al plazo de presentación 
de instancias - de todas las personas que formen la unidad familiar del/la peticionario/-a. 
 
4.- En su caso, acreditación de estar en situación de desempleo (de paro) mediante certificado 
de demandante de empleo. 
 
5.- En su caso, acreditación de ser beneficiario/-a de prestación de subsidio o de cualquier tipo 
de ayuda económica procedente de las administraciones públicas o privadas, y de todas las 
personas del ámbito familiar. 
 
6.- Certificado de convivencia emitido por la entidad oficial. 
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d) Acreditación de tener la condición de discapacidad, y de cualquier miembro de la unidad familiar que 
conviva con el solicitante (en su caso). 
 
e) Documento que acredite el número de cuenta corriente del banco o caja del/la peticionario/-a mediante 
el cual conste como titular del mismo. 
 
f) Declaración responsable del/la solicitante en la que conste: 
 

- Otras fuentes de financiación complementarias o cualquier subvención que se obtenga para 
sufragar el gasto de la matrícula académica 2017-18 del Instituto del Teatro. 
 
- Concurrencia de los requisitos para poder obtener la condición de beneficiario/-a, explicitando 
no estar afectado/-a por ninguna de las prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La presentación de esta declaración autoriza, 
implícitamente, al Instituto del Teatro, a consultar directamente a la Tesorería de la Seguridad 
Social y a la Agencia Tributaria en relación con las posibles deudas que la persona beneficiaria 
de estas Ayudas económicas pueda tener con los referidos organismos públicos. 
 
El documento de declaración responsable se puede descargar en la web del Instituto del Teatro 
www.institutdelteatre.cat 

 
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 cual dará fe pública del contenido y de la fidelidad de la traducción. 
 
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. 
 
Sexta.- Rectificación de defectos u omisiones de la documentación 
 
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 
concesión, se requerirá al/la interesado/-da para que subsane las carencias o aporte los documentos 
preceptivos, en un plazo de 10 días a partir del día siguiente de 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. 
 
Séptima.- Protección de datos personales de los/las solicitantes de las ayudas económicas 
 
Los datos personales facilitados en la solicitud de concesión de las ayudas económicas que se anexan a 
la presente convocatoria, en los documentos adjuntos a la solicitud y en el documento de aceptación de la 
ayuda económica, serán incorporados al fichero “IT_PREMIS_AJUTS” titularidad de la Diputación de 
Barcelona con la finalidad de gestionar esta solicitud y sólo podrán ser cedidos a terceros con este fin. 
 
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 de protección de datos vigente en cada momento, los/las 
solicitantes 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 electrónica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecció-dades/default.asp, o presencialmente en las 
oficinas del Registro: https:// www.diba.cat/web/registre/. 
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Octava.- Procedimiento de concesión 
 
El procedimiento de concesión de las ayudas económicas reguladas en la presente convocatoria será el 
de no concurrencia competitiva. 
 
Novena.- Comisión de ayudas económicas 
 
Esta comisión será el órgano que examinará y evaluará conjuntamente las solicitudes recibidas dentro del 
plazo establecido. La Comisión realizará en un solo acto una propuesta de adjudicación de ayudas 
económicas para su otorgamiento, y también especificará aquellas solicitudes denegadas y su motivación. 
 
La Comisión de Ayudas Económicas para la convocatoria del curso académico 2017-18 estará formada 
por: 
 

• La Directora General o persona que la sustituya, que actuará de Presidenta de la Comisión. 
• El Gerente o persona que lo sustituya. 
• La Coordinadora Académica o persona que la sustituya. 
• El/la Director/a de la Escuela Superior de Arte Dramático o persona que lo sustituya. 
• El/la Director/a de la Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional 

de Danza o persona que lo sustituya 
• El/la Director/a del Conservatorio Superior de Danza o persona que lo sustituya. 
• La Secretaria Académica General del Instituto del Teatro o persona que la sustituya, que actuará 

como Secretaria de la Comisión. 
 
La designación de las personas que formarán parte de la Comisión se publicará en el tablón de anuncios 
del Instituto del Teatro, mediante resolución de la Presidencia del Organismo. 
 
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros. 
 
La abstención y recusación de los miembros de la comisión 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. 
 
La Comisión de Ayudas Económicas 2017-18 resolverá cualquier duda sobre la interpretación de la 
convocatoria. Esta interpretación no resultará vinculante a los efectos de su resolución por el órgano 
competente 
 
Décima.- Resolución, notificación y régimen de recursos 
 
Una vez la Comisión de ayudas económicas haya efectuado una propuesta, debidamente motivada, sobre 
la concesión y denegación de las ayudas económicas solicitadas, su Presidenta la elevará a la 
Presidencia del Instituto del Teatro, la cual deberá dictar resolución en el plazo máximo de un mes a 
contar desde el día siguiente de la celebración de la reunión de la Comisión. 
 
La resolución adoptada por la Presidencia del Instituto del Teatro sobre la concesión o denegación de las 
ayudas económicas solicitadas será notificada a todos/-as los/las solicitantes en un plazo máximo de 10 
días desde la fecha de su aprobación, de acuerdo con lo previsto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se deberá interponer recurso de alzada 
ante la Presidencia de la Diputación de Barcelona, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su notificación. 
  
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso o reclamación, que considere oportuno, en 
defensa de sus intereses. 
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Undécima.- Aceptación de la ayuda 
 
Los/las beneficiarios/as, una vez se les haya notificado el acuerdo de concesión, deberán aceptar la 
ayuda así como las condiciones impuestas en la concesión. Esta aceptación deberá hacerse de forma 
expresa en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, presentando el 
documento de aceptación en el Registro General del Instituto del Teatro, el cual se podrá descargar en la 
web del Instituto del Teatro (www.institutdelteatre.cat). 
 
Decimosegunda.- Obligaciones de los/las beneficiarios/-as 
 
Son obligaciones de los/las beneficiarios/-as de estas ayudas, además de las especificadas en el artículo 
14 de la Ley 38/2003 de Subvenciones, las que a continuación se indican: 
 

• Obligación de ejecutar la actividad subvencionada de conformidad con los principios de 
buena administración y de buena fe. 

• Deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de las contraídas con la 
Seguridad Social. 

• Están obligados/-as a someterse a las actuaciones de comprobación y de control financiero 
que realice la Intervención Delegada del Instituto del Teatro, y a aportar toda la información 
que les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores y en relación a la ayuda 
concedida. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones podrá originar las responsabilidades que en cada caso 
correspondan y la incoación del expediente de reintegro de la ayuda. 
 
Decimotercera.- Forma de pago 
 
El pago de las ayudas otorgadas se efectuará de una sola vez dentro del año 2018. 
 
Decimocuarta.- Circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la resolución 
 
Con posterioridad al acuerdo de concesión, se podrá modificar, de oficio o previa solicitud del/la 
beneficiario/-a, el importe cuando no perjudique los intereses de terceros y se dé alguno de los supuestos 
siguientes: 
 
a) Cuando se produzca una alteración de las condiciones que determinaron la concesión de las ayudas. 
 
b) Cuando el/la beneficiario/-a haya obtenido para la misma actividad otras ayudas económicas o 
aportaciones de cualquier origen, público o privado, que sumados a la del Instituto del Teatro superen el 
coste total de la actividad subvencionada. 
 
 c) Cuando el/la beneficiario/-a no haya aceptado la ayuda económica en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación de concesión de ayuda 
 
Decimoquinta.- Compatibilidad con otras ayudas económicas 
 
La ayuda económica concedida será compatible con cualquier otra concedida por otras administraciones 
o entes públicos o privados. 
 
Sin embargo, el importe total de las ayudas económicas recibidas para la misma finalidad no podrá 
superar el coste total de la matrícula académica del curso 2017-18. Los/las beneficiarios/-as deberán 
comunicar la petición y / u obtención de cualquier ayuda económica o subvención pública concurrente que 
no se haya declarado con solicitud. 
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Decimosexta.- Régimen Jurídico 
 
En todo lo previsto expresamente en esta convocatoria, son de aplicación la Ley 3/2003, 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 de los Presupuesto General para el presente ejercicio, Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y demás legislación 
concordante. 
 
Decimoséptima.- Aceptación de la Convocatoria 
 
La presentación de la solicitud de ayuda económica presupone el conocimiento y la aceptación del 
contenido de esta convocatoria y de los derechos y obligaciones que se derivan 
 
 

ANEXO 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS 
ECONÓMICAS PARA LOS/LAS ALUMNOS/-AS DEL INSTITUTO DEL TEATRO DEL CURSO 
ACADÉMICO 2017-2018 
 
Nota: Es necesario rellenar este impreso a máquina, con letra de imprenta, o con bolígrafo 
 
Datos identificativos de /la alumno/-a  

Nombre y Apellidos   

DNI/Pasaporte   

Domicilio: 
calle/avenida/paseo 

  Núm. piso puerta 

Municipio   Código 
postal 

Teléfono de contacto   

Dirección electrónica   

 
Estudios que cursa en el IT 

  

 
Curso 

  

 
Documentación que se adjunta: 
 

 
a) Fotocopia del DNI o pasaporte, o documento oficial de identidad 
correspondiente en los supuestos de personal extranjero. 

 
 



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

 

 
 

 
b) Fotocopia de la declaración de la renta presentada a la Agencia Tributaria del 
año 2017, por los padres o tutores del/la alumno/-a (conjunta o separada) en la 
que esté incluido en la unidad familiar el/la alumno/-a que solicita la ayuda. 

 
 

 
c) En el caso de que el/la solicitante alegue su emancipación o independencia 
familiar y económica, deberá acreditar que dispone de medios económicos 
suficientes que permiten su independencia, acreditando la titularidad o el 
alquiler del domicilio habitual. En caso contrario, siempre que los ingresos 
acreditados resulten inferiores a los gastos soportados en concepto de vivienda 
y otros gastos indispensables, se entenderá no probada la independencia 

 
 

 

En caso de que el/la peticionario/-a presente su solicitud como independiente 
económicamente deberá aportar: 
 
1.- Fotocopia de la declaración de la renta presentada a la Agencia Tributaria del 
año 2017 de todos los miembros de la unidad familiar que convivan con el/la 
peticionario/-a. 
 
2.- En caso de que el/la peticionario/-a esté exento/-a de realizar la declaración 
de renta, deberá aportar declaración responsable manifestando este aspecto, y 
certificado de la Agencia Tributaria que acredite oficialmente esta exención. 
 
3.- Fotocopias de las nóminas de los dos últimos meses - precedentes al plazo 
de presentación de instancias- de todas las personas que formen la unidad 
familiar del/la peticionario/-a. 
 
4.- En su caso, acreditación de estar en situación de desempleo (de paro) 
mediante certificado de demandante de empleo. 
 
5.- En su caso, acreditación de ser beneficiario/-a  de prestación de subsidio o 
de cualquier tipo de ayuda económica procedente de las administraciones 
públicas o privadas, y de todas las personas del ámbito familiar. 
 
6.- Certificado de convivencia emitido por la entidad oficial 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
d) Acreditación de tener la condición de discapacidad, y de cualquier miembro 
de la unidad familiar que conviva con el/la solicitante (en su caso). 

 
 

e) Documento que acredite el número de cuenta corriente del banco o caja del/la  
peticionario/-a  mediante el cual conste como titular del mismo. 

  
 

f) Declaración responsable del/la solicitante en la que conste: 
 
- Otras fuentes de financiación complementarias o cualquier subvención que se 
obtenga para sufragar el gasto de la matrícula académica 2017-2018 del Instituto 
del Teatro. 
 
- Concurrencia de los requisitos para poder obtener la condición de 
beneficiario/-a, explicitando no estar afectado/-a por ninguna de las 
prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
(El documento de declaración responsable se puede descargar en la web del 
Instituto del Teatro www.institutdelteatre.cat) 
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Otras observaciones: 
 
 
 
 
 
 
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/-as y graduados/-as 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/la interesado/-a.  
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/-as 
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. 

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/ 

 
Solicito ser declarado/a admitido/a a la convocatoria a que se refiere este documento y DECLARO la 
aceptación de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas para alumnos/-as del Instituto del 
Teatro del curso académico 2017-2018. 
 
Barcelona, .... de ............................... de 2018 
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Firma del/la solicitante 

 
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL INSTITUTO DEL TEATRO 

 
 
 

ANNEX 2 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 16 de maig de 2018, referit a la convocatòria 
per a la concessió dels ajuts econòmics per als/les alumnes de l’Institut del Teatre del curs 
acadèmic 2017-18 
 
Extracto del Acuerdo de 18 de abril de 2018 de la Junta de Gobierno del Instituto del Teatro, por el 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de las ayudas económicas para los/las 
alumnos/-as del Instituto del Teatro del curso académico 2017-18. 

 
BDNS (Identif.): 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse 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 de las ayudas 
económicas del curso 2017-18 se pueden encontrar en la web, en la intranet y en el tablón de anuncios 
del Instituto del Teatro. 
 
Primero. Beneficiarios/-as 
 
Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las personas físicas que reúnan, en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: 
 
a) Tener la condición de alumno/a del Instituto del Teatro en el curso 2017-18,  de cualquiera de las 
escuelas de enseñanza reglada siguientes: 
 

• Escuela Superior de Arte Dramático 
• Conservatorio Superior de Danza 
• Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional de Danza 

 
b) Haberse matriculado de lo siguiente: 
 

• Para los alumnos de la Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística:  
 

o Todas las asignaturas del curso de Bachillerato.     
 

• Para los/las alumnos/-as del Conservatorio Profesional de Danza: 
 

o Todas las asignaturas del curso. 
 

• Para alumnos/-as de la Escuela Superior de Arte Dramático y del Conservatorio 
Superior de Danza: 

 
o Un mínimo de 60 créditos ECTS, en caso de cursar estudios en la modalidad a 

tiempo completo 
o 40 créditos ECTS, en caso de cursar estudios en la modalidad a tiempo parcial. 
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En relación con los créditos, sólo se contabilizarán los efectivamente cursados, excluyendo por tanto las 
anulaciones de matrícula. 
 
c) Tener aprobadas todas las asignaturas matriculadas en convocatoria ordinaria en el curso 2017-18. 
 
d) No superar la renta familiar de acuerdo con los límites siguientes: 
 

- Familia de 1 miembro .......... 13.236,00€ 
- Familia de 2 miembros ........ 22.594,00€ 
- Familia de 3 miembros ........ 30.668,00€ 
- Familia de 4 miembros ........ 36.421,00€ 
- Familia de 5 miembros ........ 40.708,00€ 
- Familia de 6 miembros ........ 43.945,00€ 
- Familia de 7 miembros ........ 47.146,00€ 
- Familia de 8 miembros ........ 50.333,00€ 

 
En caso de que la situación económica del/la solicitante no se adapte a esta clasificación, deberá hacerse 
constar de forma detallada para que la comisión de ayudas económicas la pueda estudiar. 
 
Segundo. Objeto. 
 
El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, cobro y justificación de las ayudas económicas que otorgue el Instituto del Teatro 
a los/las alumnos/-as de las enseñanzas regladas del curso académico 2017-18: 
 

a) Escuela Superior de Arte Dramático 
b) Conservatorio Superior de Danza 
c) Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional de Danza 

 
Tercero. Bases reguladoras. 
 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona (Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona de 9 de mayo de 2017). 
 
Cuarto. Cuantía. 
 
Para el curso académico 2017-18 (convocatoria única), el presupuesto total máximo que se destinará a la 
concesión de las ayudas reguladas en la presente convocatoria será de 30.000 euros. 
 
Este importe será repartido entre todas las solicitudes recibidas que tengan los requisitos, tanto 
académicos como económicos, establecidos en la cláusula cuarta de la presente convocatoria, sin 
perjuicio de la escuela de enseñanzas regladas en la que está matriculado el/la peticionario/-a. 
 
Las ayudas económicas a otorgar, por un importe máximo total de 30.000,00 €, se distribuirán de la 
siguiente manera: 10.000,00 € se destinarán a las ayudas para los estudios de bachillerato, y los 
20.000,00 € restantes se destinarán al resto de los estudios susceptibles de recibir esta ayuda, 
enseñanzas superiores de arte dramático, las enseñanzas superiores de danza y enseñanzas 
profesionales de danza. 
 
No obstante, en caso de que los importes máximos de las ayudas concedidas a los alumnos de los 
estudios de Bachillerato no alcancen el importe máximo destinado (10.000,00 €) se podrá destinar el 
excedente del crédito aprobado entre el resto de los estudios y viceversa. 
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La ayuda económica será como máximo de un 50% del precio total de matrícula abonada en el curso 
2017-18. No podrán concederse ayudas económicas por importe superior a este porcentaje referenciado 
ni por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria. 
 
Los/las alumnos/-as que hubieren obtenido una ayuda económica en el curso académico anterior (2016-
17) y tengan las condiciones para concederles una nueva ayuda en la convocatoria actual, recibirán dicha 
ayuda, que consistirá en un bono de hasta el 50% del pago real de la matrícula una vez descontada la 
ayuda otorgada en el curso precedente. 
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 
El plazo de presentación de solicitud de ayudas económicas será del 25 de junio de 2018 al 6 de julio de 
2018 (ambos incluidos).” 
 
 
 
15. Dictamen que proposa aprovar el curs i del seu preu públic del curs d’estiu 

“ENDANSA’IT 2018 (Dansa)“.  
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyoper tal 
que exposi els antecedents de la proposta, consistent en  l’aprovació d’una oferta de 
formació especialitzada. 
 
Des de l’Escola d’Ensenyament Secundari Artístic/Conservatori Professional de Dansa 
(EESA/CPD) de l’Institut del Teatre es vol impulsar cursos d’Estiu per tal de reforçar i 
orientar els alumnes dels primers cursos.  
 
El curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)“ estarà adreçat principalment als futurs alumnes 
del Conservatori Professional de Dansa (CPD). S’estableixen dues franges diferenciades, nivell 
0 i 1, i nivell 2 per a alumnes que han cursat 1r i 2n curs per a cada especialitat segons el següent 
detall: 

• Nivell 0 mixt: Adreçat a alumnes de 8 a 10 anys. Treballaran les 3 especialitats: 
clàssic, contemporani i espanyol. Impartit per docents del CPD de l’Institut del 
Teatre. 

• Nivell 1 de clàssic, contemporani i espanyol: Adreçat a alumnes de 11 i 12 anys, 
que s’han presentat a les proves d’accés, tant si les han aprovat com si no. Serà 
impartit per docents de CPD de l’Institut del Teatre. 

• Nivell 2 de clàssic, contemporani i espanyol: Adreçat a alumnes que han cursat 1r i 
2n d’especialitat al CPD i, en segona instància, a alumnes externs entre 13 i 15 
anys. Aquest nivell serà impartit per docents interns i externs. 

 
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 de 
l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a 
mínim, d’uns ingressos de 25.725,00 €, que permetran la cobertura total de la despesa 
generada per l’activitat.  
 
Es proposa un preu públic de 245,00 € en concepte de matrícula del curs. 
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La docència que participa en el curs està assignada, d’una banda, al personal docent i de 
suport a la docència (instrumentistes) de l’Institut del Teatre, i, per tant, les seves 
dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent, valorades en un màxim de 
15.506,57 € i, d’altra banda, a professionals externs a l’Institut del Teatre, la qual cosa 
comportarà col·laboracions docents addicionals per import de 4.400,00 €. 
 
A més, l’Institut del Teatre assumirà la despesa corresponent al muntatge i desmuntatge de 
la tarima necessària per al desenvolupament del curs per import de 1.198,70 € 
 
El curs té un cost total de 25.326,00 €. 
 
Es proposa, doncs, autoritzar la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs fins a un 
màxim de 21.105,27 €, distribuïda segons el dtall següent: 
 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 
 

Retribucions dels 
docents i del personal de 
suport a la docència de 
l’Institut del Teatre  

15100/99600 15.506,57€ 

Honoraris dels docents 
externs a l’Institut del 
Teatre (col·laboracions 
docents) 

22621/99130 4.400,00€ 

Muntatge i desmuntatge 
de la tarima 

22713/99130 1.198,70€ 

 
 
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. 
 
Des de l’Escola d’Ensenyament Secundari Artístic/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de 
l’Institut del Teatre es vol impulsar cursos d’Estiu per tal de reforçar i orientar els alumnes dels primers 
cursos.  
 
El curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)“ estarà adreçat principalment als futurs alumnes del Conservatori 
Professional de Dansa (CPD). S’estableixen dues franges diferenciades, nivell 0 i 1, i nivell 2 per a alumnes 
que han cursat 1r i 2n curs per a cada especialitat segons el següent detall: 
 

• Nivell 0 mixt: Adreçat a alumnes de 8 a 10 anys. Treballaran les 3 especialitats: clàssic, 
contemporani i espanyol. Impartit per docents del CPD de l’Institut del Teatre. 
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• Nivell 1 de clàssic, contemporani i espanyol: Adreçat a alumnes de 11 i 12 anys, que s’han 
presentat a les proves d’accés, tant si les han aprovat com si no. Serà impartit per docents 
de CPD de l’Institut del Teatre. 

• Nivell 2 de clàssic, contemporani i espanyol: Adreçat a alumnes que han cursat 1r i 2n 
d’especialitat al CPD i, en segona instància, a alumnes externs entre 13 i 15 anys. Aquest 
nivell serà impartit per docents interns i externs. 

 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, del qual es desprèn que el curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2018 (Dansa)“ 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 VINT-I-CINC MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS (25.725,00€) que 
permetran la cobertura total de la despesa generada per l’activitat.  
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-financera, que 
s’adjunta com a annex III, i que proposa un preu públic de DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS 
(245,00€) en concepte de matrícula del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)“ de l’Institut del Teatre. 
 
La docència que participa en el curs està assignada, d’una banda, al personal docent i de suport a la 
docència (instrumentistes) de l’Institut del Teatre, i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes 
d’acord amb la normativa vigent, valorades en un màxim de QUINZE MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS  (15.506,57€) i, d’altra banda, a professionals externs a l’Institut del Teatre, 
la qual cosa comportarà col·laboracions docents addicionals per import de QUATRE MIL QUATRE-
CENTS EUROS (4.400,00€). 
 
A més, l’Institut del Teatre assumirà la despesa corresponent al muntatge i desmuntatge de la tarima 
necessària per al desenvolupament del curs per import de 1.198,70€ 
 
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 d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)“ 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 VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS  
VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (25.326,00€). 
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Segon.- APROVAR el preu públic fixat en DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS (245,00€) en concepte 
de matrícula del d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)“ 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 d’estiu 
“ENDANSA’IT 2018 (Dansa)“ 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 VINT-I-CINC MIL SET-CENTS VINT-I-
CINC EUROS (25.725,00€). 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs fins a un màxim de VINT-I-
UN MIL CENT CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (21.105,27€), i que anirà a càrrec de les 
aplicacions de vigent pressupost de l’Institut del Teatre que es deglossen a continuació: 
 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 
 

Retribucions dels docents i 
del personal de suport a la 
docència de l’Institut del 
Teatre  

15100/99600 15.506,57€ 

Honoraris dels docents 
externs a l’Institut del 
Teatre (col·laboracions 
docents) 

22621/99130 4.400,00€ 

Muntatge i desmuntatge de 
la tarima 

22713/99130 1.198,70€ 

 
Cinquè- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del  curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2018 (Dansa)“ de l’Institut del Teatre serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 34200/99130 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 d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)“ 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 d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)“ 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 D’ESTIU “ENDANSA’IT 2018 (DANSA)“  DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE. 

PROGRAMA ACADÈMIC 
 
El curs d’estiu que us proposem estarà dirigit principalment als futurs alumnes del Conservatori, per això 
ho dividirem en dues franges diferenciades, nivell 0 i 1, i nivell 2 per alumnes que han cursat 1r i 2n curs: 
 

- Nivell 0 mixt: Adreçat a alumnes de 8 a 10 anys. Treballaran les 3 especialitats CLA, CON, ESP. 
Impartit per docents de CPD. 

- Nivell 1 de CLA, CON, ESP: Adreçat a alumnes de 11 i 12 anys, que s’han presentat a les PPAA, 
tant si les han aprovat com si no. Impartit per docents de CPD. 
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- Nivell 2 de CLA, CON, ESP: Adreçat a alumnes que han cursat 1r i 2n d’especialitat al CPD i en 
segona instància, a alumnes externs entre 13 i 15 anys. Aquest nivell serà Impartit per docents 
interns i externs. 
 

Dates: del 2 al 13 de juliol. 
Horari: Matins de 10.00 a 13.30 (nivell 0) i de 10.00h a 14.00 nivells 1 i 2. 
Nivell 0 mixt CLA CON ESP 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10 
11:30 

Clàssic INS 
Taller de 
clàssic 

Laura Mas 

D. Contemp. 
Improvisació INS 

Xènia Gumà 
 

Clàssic INS 
Taller de classic 

 Laura Mas 

D. Contemp. 
Improvisació INS 

Xènia Gumà 
 

Clàssic INS 
Taller de clàssic 

Laura Mas 

12 
13:30 

D. Estilitzada 
INS 

Taller  
Vanesa 

Domínguez 

Folklore i taller 
Marina Escoda 

D. Estilitzada 
INS 

Taller  
Vanesa 

Domínguez 

Folklore i taller 
Marina Escoda 

D. Estilitzada 
INS 

Taller  
Vanesa 

Domínguez 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10 
11:30 

Clàssic INS 
Taller de clàssic  
Laura Mas 

D. Contemp. 
Improvisació INS 

Xènia Gumà 
 

Clàssic INS 
Taller de clàssic 

Laura Mas 

D. Contemp. 
Improvisació INS 

Xènia Gumà 
 
 

10.00 a 10.30 
escalf. 

Laura Mas  
10.30 a 11.45 
assaig tallers 
Laura/Vanesa 
/Marina/ Xènia 

12 
13:30 

D. Estilitzada 
INS 

Taller  
Vanesa 

Domínguez 

Folklore i taller 
Marina Escoda 

D. Estilitzada 
INS 

Taller  
Vanesa 

Domínguez 

Folklore i taller 
Marina Escoda  

12.00h 
Presentació 

Tallers 

 
NIVELL I CLA  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
10:00 
11:30 

Dansa clàssica 
INS 

Blanca Ferrer 

Dansa clàssica 
INS Blanca 

Ferrer 

Dansa clàssica 
INS Blanca 

Ferrer 

Dansa 
clàssica INS 
Blanca Ferrer 

Dansa clàssica 
INS Blanca 

Ferrer 
11:45 
12:45 Taller CLA 

Blanca Ferrer 
D. CON IN 

Natalie Labiano  
Taller CLA 

Blanca Ferrer 

D. CON INS 
Natalie 
Labiano 

Taller CLA 
Blanca Ferrer 

13:00 
14:00 

E. Bolera taller 
INS 

KIRA 

Taller CON 
Natalie Labiano 

E. Bolera taller 
INS 

KIRA  

Taller CON 
Natalie 
Labiano 

E. Bolera taller 
INS 

KIRA 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
10:00 
11:30 

Dansa clàssica 
INS Blanca 

Ferrer 

Dansa clàssica 
Blanca Ferrer 

INS 

Dansa clàssica 
Blanca Ferrer 

INS 

Dansa clàssica 
Blanca Ferrer 

INS 

10.00 a 10.45 
CLA i taller 

Blanca Ferrer 
11:45 
12:45 Taller CL Blanca 

Ferrer  

D. CON Natalie 
Labiano 

INS 

Taller CLA 
Blanca Ferrer 

D. CON Natalie 
Labiano 

INS 

10.45  a 11.45 
tall CON i Estilitz 

Natalie i Kira 
13:00 
14:00 

E. Bolera taller 
INS 

Taller CON 
Natalie Labiano 

E. Bolera taller 
INS 

Taller CON 
Natalie Labiano 

12.00 
Presentació 
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KIRA KIRA Tallers 
 
NIVELL I CON  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
10:00 
11:30 

D. CLA+ 
Taller INS 
Salvador 
Masclans 

D. CON INS 
De 10.00 a 11.00h 

M. Iannarelli 

D. CLA+ Taller 
INS 

Salvador 
Masclans 

D. CON INS 
De 10.00 a 
11.00h M. 
Iannarelli 

D. CLA+ Taller 
INS 

Salvador 
Masclans 

11:45 
13.00 

D. CON  
INS 

M. Iannarelli 

Taller CON  
Fins 12.00h M. 

Iannarelli 

D. CON  
INS  

M. Iannarelli 

Taller CON  
Fins 12.00h M. 

Iannarelli 

D. CON  
INS 

M. Iannarelli 
13:00 
14:00 

Taller CON 
M. Iannarelli 

Improvisació i Taller 
de 12.15 a 14.00h 

Emili Gutiérrez 

Taller CON 
M. Iannarelli 

Improvisació i 
Taller de 12.15 

a 14.00h 
Emili Gutiérrez 

 

Taller CON 
M. Iannarelli 

 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10:00 
11:30 

D. CLA+ Taller 
INS 

Salvador 
Masclans 

D. CON INS 
De 10.00 a 
11.00h M. 
Iannarelli 

D. CLA+ Taller 
INS 

Salvador 
Masclans 

D. CON INS 
De 10.00 a 

11.00h 
M. Iannarelli 

10.00 a 10.45 
CON i taller 
M. Iannarelli 

11:45 
12:45 D. CON  

INS 
M. Iannarelli 

Taller CON  
Fins 12.00h M. 

Iannarelli 

D. CON  
INS 

M. Iannarelli 

Taller CON  
Fins 12.00h 
M. Iannarelli 

10.45  a 11.45 
Taller Impro i 

CLA 
S. Masclans / 

Emili Gutiérrez 
13:00 
14:00 Taller CON 

M. Iannarelli 

Improvisació i 
Taller de 12.15 a 

14.00h 
Emili Gutiérrez 

 

Taller CON N. 
M. Iannarelli 

Improvisació i 
Taller de 12.15 a 

14.00h 
Emili Gutiérrez 

 

12.00 
Presentació 

Tallers 

 
NIVELL I ESP   

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
10.00 
10:45 

Clàssic 
Ins 

Cristina 
Casanova 

Entren corporal 
10.00 a 11.00h 
Aroa Còrdoba 

Clàssic 
Ins 

Cristina 
Casanova 

Entren 
corporal 10.00 

a 11.00h 
Aroa Còrdoba 

Clàssic 
Ins 

Cristina 
Casanova 

10:45 
12:15 Bolera i Taller 

Ins 
Cristina 

Casanova 

D. Estilitzada i 
Taller 11.00 a 

12.30 
 Ins 

Belen Cabanes 

Bolera i Taller 
Ins 

Cristina 
Casanova 

D. Estilitzada i 
Taller 11.00 a 

12.30 
 Ins 

Belen 
Cabanes 

Bolera i Taller 
Ins 

Cristina 
Casanova 

12:30 
14:00 Folklore i 

Taller 
Marina Escoda 

Flamenc i Taller 
12.45 a 14.00h 

Ins 
Eva Navas 

Folklore i Taller 
Marina Escoda 

Flamenc i 
Taller 12.45 a 

14.00h 
Ins 

Eva Navas 

Estilitzada i 
Taller 

Ins 
Belen Cabanes 

 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10.00 
10:45 

Clàssic 
Ins 

Entren corporal 
10.00 a 11.00h 

Clàssic 
Ins 

Entren corporal 
10.00 a 11.00h 

10.00 a 10.30 
Escalf i Bolera 
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Cristina 
Casanova 

Aroa Còrdoba Cristina 
Casanova 

Aroa Còrdoba Cristina 

10:45 
12:15 Bolera i Taller 

Ins 
Cristina 

Casanova 

D.Estilitzada i 
Taller 11.00 a 

12.30 
Belen Cabanes 

Ins 
 

Bolera i Taller 
Ins 

Cristina 
Casanova 

D.Estilitzada i 
Taller 11.00 a 

12.30 
 Ins 

Belen Cabanes 

10.30 a 11.45h 
Repas tallers  

Cristina/ Marina/ 
Belen/ Eva 

12:30 
14:00 Folklore i Taller 

Marina Escoda 

Flamenc i Taller 
12.45 a 14.00h 

Ins 
Eva Navas 

Folklore i Taller 
Marina Escoda 

Flamenc i Taller 
12.45 a 14.00h 

Ins 
Eva Navas 

12.00 
Presentació 

Tallers 

 
NIVELL 2 CLA 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
10:00 
11:30 

Dansa clàssica 
INS 

Rodolfo 
Castellanos 

Dansa clàssica 
INS Rodolfo 
Castellanos 

Dansa clàssica 
INS 

Rodolfo 
Castellanos 

Dansa 
clàssica INS 

Rodolfo 
Castellanos 

Dansa clàssica 
INS 

Rodolfo 
Castellanos 

11:45 
12:45 

Puntes i nois 
Taller INS 
Rodolfo 

Castellanos + 
Lourdes de 

Rojas 

11.45 a 13.15 
D. CON INS 
N. Vignatti 

Puntes i nois 
Taller  INS 
Rodolfo 
Castellanos + 
Lourdes de 
Rojas 

11.45 a 13.15 
D. CON INS 
N. Vignatti 

Puntes I nois   
Taller INS 
Rodolfo 

Castellanos + 
Lourdes de 

Rojas 
13.00 
14:00 Taller CLA 

Rodolfo 
Castellanos 

13.15 a 14.00 
Taller CON 
 N. Vignatti 

Taller CLA 
Rodolfo 

Castellanos 

13.15 a 14.00 
Taller CON 
N. Vignatti 

Taller 
 Rodolfo 

Castellanos CLA 
 

 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10:00 
11:30 

Dansa clàssica 
INS 

Rodolfo 
Castellanos 

Dansa clàssica 
INS 

Rodolfo 
Castellanos 

Dansa clàssica 
INS 

 Rodolfo 
Castellanos 

Dansa 
clàssica INS 

Rodolfo 
Castellanos 

Dansa clàssica 
INS i Taller 
Fins 11.00 

Rodolfo 
Castellanos + 
Lourdes de 

Rojas 
 

11:45 
12.45 Puntes i nois 

Taller INS 
 Rodolfo 

Castellanos + 
Lourdes de 

Rojas 

11.45 a 13.15 
D. CON INS 
N. Vignatti 

Puntes i nois 
Taller INS 
Rodolfo 
Castellanos + 
Lourdes de 
Rojas 
 
 

11.45 a 13.15 
D. CON INS 
N. Vignatti 

Taller CON fins 
les 11.45 N. 

Vignatti 

13.00 
14:00 

Taller CLA 
Rodolfo 

Castellanos 

13.15 a 14.00 
Taller CON 
N. Vignatti 

Taller CLA 
Rodolfo 

Castellanos 

13.15 a 14.00 
Taller CON 
N. Vignatti 

12.00 
Presentació 

Tallers 
 
NIVELL 2 CON 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
10:00 D. CON INS + D. CON INS + D. CON INS + D. CON INS + D. CON INS + 
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12.00 

Taller CON 
Tura Gómez 

 

Taller CON 
Tura Gómez 

 

Taller CON 
Tura Gómez 

 

Taller CON Tura 
Gómez 

 
 

Taller CON 
Tura Gómez 

 

12.15 
14.00 D. CLA INS+ 

Taller CLA 
Montse Llopis 

12.00 a 14.00h 
Danses 

Urbanes Taller 
Pol Fruitós 

D. CLA INS+ 
Taller CLA 

Montse Llopis 

12.00 a 14.00h 
Danses Urbanes 

Taller 
Pol Fruitós 

D. CLA INS+ 
Taller CLA 

Montse Llopis 

 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10:00 
 

12.00 

D. CON INS + 
Taller CON 
Tura Gómez 

 

D. CON INS + 
Taller CON  

Tura Gómez 
 

D. CON INS + 
Taller CON 

Tura Gómez 
 

D. CON INS + 
Taller CON Tura 

Gómez 
 

D. CON INS + T. 
CON + T. CLA + T. 
D. Urbanes Fins les 

11.45 Tura 
Gómez/Montse 

Llopis / Pol Fruitós 
11:15 
14:00 D. CLA INS+ 

Taller CLA 
Montse Llopis 

12.00 a 14.00h 
Danses 

Urbanes Taller 
Pol Fruitós 

D. CLA INS+ 
Taller CLA 

Montse Llopis 

12.00 a 14.00h 
Danses Urbanes 

Taller  
Pol Fruitós 

12.00 
Presentació Tallers 

 
Nivell II ESP  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
10:00 
12.00 D. Estilitzada I 

Flamenc / 
Taller INS 

Andrea 
Jiménez 

 

D. Estilitzada I 
Flamenc / 
Taller INS 

Andrea 
Jiménez 

 

D. Estilitzada I 
Flamenc / Taller 

INS 
Andrea Jiménez 

 

D. Estilitzada I 
Flamenc / 
Taller INS 

Andrea 
Jiménez 

 
 

D. Estilitzada I 
Flamenc / Taller 

INS 
Andrea Jiménez 

 

12.00 
14:00 

Taller de 
Creació 
Montse 

Sanchez/  
Nacho Banco 

Taller de 
Creació Montse 

Sanchez/  
Nacho Banco 

Taller de 
Creació Montse 

Sanchez/  
Nacho Banco 

Taller de 
Creació 
Montse 

Sanchez/  
Nacho Banco 

Taller de Creació 
Montse Sanchez/  

Nacho Banco 

 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10:00 
12.00 D. Estilitzada I 

Flamenc / Taller 
INS 

Andrea Jiménez 
 

D. Estilitzada I 
Flamenc / Taller 

INS 
Andrea Jiménez 

 

D. Estilitzada I 
Flamenc / Taller 

INS 
Andrea Jiménez 

 

D. Estilitzada I 
Flamenc / Taller 

INS 
Andrea Jiménez 

 

Assaig Tallers 
Estilizada i 

Creació 
Andrea Jiménez, 

 Montse 
Sánchez i 

Nacho Blanco 
12.00 
14:00 

Taller de 
Creació 
Montse 

Sanchez/ 
Nacho Blanco 

Taller de 
Creació Montse 

Sanchez/  
Nacho Banco  

Taller de 
Creació Montse 

Sanchez/  
Nacho Banco 

Taller de 
Creació Montse 

Sanchez/  
Nacho Banco 

12.00 
Presentació 

Tallers 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS D’ESTIU “ENDANSA’IT 2018 (DANSA)“  DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE. 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS D’ESTIU “ENDANSA’IT 2018 (DANSA)“  DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
D’ESTIU “ENDANSA’IT 2018 (DANSA)”. 
 
 
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 a la matrícula del Curs d’estiu 
“ENDANSA’IT 2018 (Dansa)” de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 
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 a la matrícula del Curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)” de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 
El preu públic que es proposa per al Curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)” de l'Organisme Autònom 
Institut del Teatre, es fixa en  DOS-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS (245,00 €) per alumne, amb una 
previsió mínima de 105 alumnes. Els ingressos mínims en concepte de matrícules que s’estimen suficients per 
a donar cobertura al conjunt de costos del mateix i poder realitzar el curs són de VINT-I-CINC MIL SET-
CENTS VINT-I-CINC EUROS (25.725,00€). 
 
El curs d’estiu estarà dirigit principalment als futurs alumnes del Conservatori Professional de Dansa (CPD). 
S’estableixen dues franges diferenciades: nivell 0 i 1, i nivell 2 per a alumnes que han cursat 1r i 2n curs per 
cada especialitat segons el següent detall: 
 

• Nivell 0 mixt: Adreçat a alumnes de 8 a 10 anys. Treballaran les 3 especialitats: clàssic, 
contemporani i espanyol. Serà impartit per docents del CPD. 

• Nivell 1 de clàssic, contemporani i espanyol: Adreçat a alumnes de 11 i 12 anys, que s’han 
presentat a les proves d’accés, tant si les han aprovat com si no. Serà impartit per docents 
de CPD. 
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• Nivell 2 de clàssic, contemporani i espanyol: Adreçat a alumnes que han cursat 1r i 2n 
d’especialitat al CPD i, en segona instància, a alumnes externs entre 13 i 15 anys. Aquest 
nivell serà impartit per docents interns i externs. 

 
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. 
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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 (34200/99130).  
 
• Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I), a honoraris, a viatges de col·laboradors 

externs, i a despeses de muntatge i desmuntatge de tarima i al so del visionat dels tallers (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: 
 
 

 
De tot l’anterior, es desprèn que el Curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)”, 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 VINT-I-CINC MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS 
(25.725,00€), 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.”  
 
 
 
16. Dictamen que proposa aprovar el curs i del seu preu públic del curs d’estiu 

“ENDANSA’IT 2018 (Teatre Musical)”. 
 
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’una oferta de 
formació especialitzada. 
 
En el marc del curs d’estiu ENDANSA’IT, la Coordinació del projecte Dansa en Xarxa i la 
Direcció del Conservatori Professional de Dansa, proposen iniciar un curs d’estiu de Teatre 
Musical, distribuït en dos nivells destinats a alumnes d’entre 10 a 15 anys que es vulguin 
iniciar en aquesta disciplina. Per tant, el grup de “Teatre Musical 1” estarà format per alumnes 
de 10 a 12 anys i l’altre grup de “Teatre Musical 2” per alumnes de 13 a 15 anys. 
 

  
 

Curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2018 (Dansa)” 

Costos directes capítol I 15.506,57 

Costos directes capítol II 5.598,70 

Costos indirectes 4.221,05 

TOTAL COST  25.326,32 

INGRESSOS 

Curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2018 (Dansa)” 

Cap. III 25.725,00 

TOTAL INGRESSOS 25.725,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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La diferenciació de grups ha estat proposada per facilitar el treball tant interpretatiu, i vocal 
com de dansa que comporta aquesta especialitat, tot diferenciant el grau de maduresa dels 
participants en base a l’edat. 
 
El curs s’estructura al voltant de les classes d’Interpretació, Tècnica Vocal i Coreografia, 
amb l’objectiu de presentar un taller cada grup.  
 
Aquest curs sorgeix de la demanda tant dels participants del curs d’estiu del curs passat, com 
dels participants en els cursos de Formació del Dansa en Xarxa i  dels participants del  Dansa 
en Xarxa d’enguany. Es considera que pot tenir un ressò de prestigi i d’interès oferir aquest 
curs en el marc de l’Institut del Teatre per a aquestes franges d’edat. 
 
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 de 
l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a 
mínim, d’uns ingressos de 4.700,00 €. 
 
Es proposa un preu públic de 235,00 € en concepte de matrícula del curs d’estiu. 
 
La docència que participa en el curs està assignada, d’una banda, al personal docent de 
l’Institut del Teatre i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la 
normativa vigent, valorades en un màxim de 391,20 € i, d’altra banda, a professionals 
externs a l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà col·laboracions docents addicionals 
per import de 3.492,40 €. 
 
A més, l’Institut del Teatre assumirà la despesa corresponent al regidor de sala a través del 
contracte administratiu que té formalitzat amb l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE 
FOCUS, SA, per import de 92,40 €. 
 
El curs té un cost total de 4.660,32 €. 
 
Es pr5oposa, doncs, autoritzar la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs fins a 
un màxim de 3.883,60 €, distribuïts tal i com s’indica a continuació: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 
 

Retribucions dels 
docents de l’Institut del 
Teatre  

15100/99600 391,20€ 

Honoraris dels docents 
externs a l’Institut del 
Teatre (col·laboracions 
docents) 

22621/99130 3.400,00€ 

Regidor de sala 22713/99130 92,40€ 
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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. 
 
En el marc del curs d’estiu ENDANSA’IT, la Coordinació del projecte Dansa en Xarxa i la Direcció del  
Conservatori Professional de Dansa, proposen iniciar un curs d’estiu de Teatre Musical, distribuït en dos 
nivells destinats a alumnes d’entre 10 a 15 anys que es vulguin iniciar en aquesta disciplina. Per tant, el 
grup de “Teatre Musical 1” estarà format per alumnes dels 10 a 12 anys i l’altre grup de “Teatre Musical 2” 
per alumnes de 13 a 15 anys. 
 
La diferenciació de grups ha estat proposada per facilitar el treball tant interpretatiu, i vocal com de dansa 
que comporta aquesta especialitat, tot diferenciant el grau de maduresa dels participants en base a l’edat. 
 
El curs s’estructura al voltant de les classes d’Interpretació, Tècnica Vocal i Coreografia, amb l’objectiu de 
presentar un taller cada grup.  
 
Aquest curs de Teatre Musical sorgeix de la demanda tant dels participants del curs d’estiu del curs 
passat, com dels participants en els cursos de Formació del Dansa en Xarxa i  dels participants del  
Dansa en Xarxa d’enguany. Es considera que pot tenir un ressò de prestigi i i d’interès oferir aquest curs 
en el marc de l’Institut del Teatre per a aquestes franges d’edat. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II del qual es desprèn que el curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2018 (Teatre Musical)” 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 QUATRE MIL SET-CENTS EUROS (4.700,00€) que permetran la cobertura 
total de la despesa generada per l’activitat.  
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-financera, que 
s’adjunta com a annex III, i que proposa un preu públic de DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS 
(235,00€) en concepte de matrícula del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Teatre Musical)” de l’Institut del 
Teatre. 
 
La docència que participa en el curs està assignada, d’una banda, al personal docent de l’Institut del 
Teatre i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent, valorades en 
un màxim de TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS (391,20€) i, d’altra banda, a 
professionals externs a l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà col·laboracions docents addicionals 
per import de TRES MIL QUATRE-CETNS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(3.492,40€). 
 
A més, l’Institut del Teatre assumirà la despesa corresponent al regidor de sala a través del contracte 
administratiu que té formalitzat amb l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, per import de 
92,40€.  
 
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 
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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 d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Teatre Musical)” 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 QUATRE MIL SIS-CENTS 
SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (4.660,32€€). 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS (235,00€) en concepte de 
matrícula del d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Teatre Musical)” 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 d’estiu 
“ENDANSA’IT 2018 (Teatre Musical)” 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 QUATRE MIL SET-CENTS EUROS 
(4.700,00€). 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs fins a un màxim de TRES 
MIL VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (3.883,60€), i que anirà a càrrec de 
les aplicacions del vigent pressupost de l’Institut del Teatre que es deglossen a continuació: 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 
 

Retribucions dels docents 
de l’Institut del Teatre  

15100/99600 391,20€ 

Honoraris dels docents 
externs a l’Institut del 
Teatre (col·laboracions 
docents) 

22621/99130 3.400,00€ 

Regidor de sala 22713/99130 92,40€ 
 
Cinquè- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del  curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2018 (Teatre Musical)” de l’Institut del Teatre serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 34200/99130 
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 d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Teatre Musical)” de 
l’Institut del Teatre. 
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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 d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Teatre Musical)” 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 D’ESTIU “ENDANSA’IT 2018 (TEATRE MUSICAL)” 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 

PROGRAMA ACADÈMIC 
 
En el marc del curs d’estiu ENDANSA’IT, la Coordinació del projecte Dansa en Xarxa i la Direcció del  
Conservatori Professional de Dansa, proposen iniciar un curs d’estiu de Teatre Musical, estructurat en dos 
nivells i destinat a alumnes d’entre 10 a 15 anys, que es vulguin iniciar en aquesta disciplina. Per tant,  el 
grup “Teatre Musical 1” estarà format per alumnes de 10 a 12 anys i l’altre grup de “Teatre Musical 2” per 
alumnes dels 13 a 15 anys. 
 
La diferenciació de grups ha estat proposada per facilitar el treball tant interpretatiu i vocal com de dansa 
que comporta aquesta especialitat, tot  diferenciant el grau de maduresa dels participants en base a l’edat. 
 
El curs s’estructura al voltant de les classes d’Interpretació, Tècnica Vocal i Coreografia, amb l’objectiu de 
presentar un taller cada grup. Aquests tallers es presentaran el darrer dia a l’espai Scanner.   
 
Es prioritzarà l’accés per data de preinscripció i matriculació. 
 
Aquest curs de Teatre Musical sorgeix de la demanda tant dels participants del curs d’estiu del curs 
passat com dels participants en els cursos de Formació del Dansa en Xarxa i dels participants del projecte 
Dansa en Xarxa d’enguany. Es considera que pot tenir un ressò de prestigi i  d’interès oferir aquest curs 
en el marc de l’Institut del Teatre per a aquestes franges d’edat. 
 
Els curs tindrà una durada de dues setmanes, del 2 al 13 de juliol de 2018, ampliant la formació als 
alumnes de matins del curs ENDANSA’IT que ho vulguin i es realitzarà en horari de tardes.  
 
El darrer dia es farà una presentació dels tallers treballats a l’espai Scanner de l’Institut del Teatre, per a la 
qual cosa caldrà la presència d’un regidor de sala. 
 
La durada del curs per als alumnes participants serà de 20 hores totals, repartides en dues hores diàries 
de 15h a 17h amb una presentació pública dels tallers treballats el darrer dia del curs. 
 
El curs farà descomptes per a: 
 

- Alumnes del Conservatori CPD 25% 
 
El curs l’impartiran 3 docents amb la distribució horària següent: 
 
David Pintó, docent d’interpretació:  25 hores 
Laia Piró, docent de tècnica vocal/Cant : 25 hores 
Bealia Guerra, docent de coreògrafia: 18 hores 
Total hores dels professors col·laboradors externs: 68 hores  
 
Natalie Labiano, docent de reforç del CPD: 10 hores 
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El nombre d’alumnes mínim per a cada curs és de 10 per nivell/edat. Atès que es proposen 2 grups,  el 
nombre mínim és de 20 alumnes.  D’altra banda, el nombre màxim serà de 15 alumnes per grup, és a dir, 
30 alumnes com a màxim. 
 
 
 
 
ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS D’ESTIU “ENDANSA’IT 2018 (TEATRE MUSICAL)” 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS D’ESTIU “ENDANSA’IT 2018 (TEATRE MUSICAL)” 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 

 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
D’ESTIU “ENDANSA’IT 2018 (TEATRE MUSICAL)”. 
 
 
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 a la matrícula del Curs d’estiu 
“ENDANSA’IT 2018 (Teatre Musical)” de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 
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 a la matrícula del Curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Teatre Musical)” de l'Organisme Autònom Institut del 
Teatre.  
 
El preu públic que es proposa per al Curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Teatre Musical)” de l'Organisme 
Autònom Institut del Teatre, es fixa en DOS-CENTS TRENTA-CINC  EUROS (235,00 €) per alumne, amb una 
previsió mínima de 20 alumnes. Els ingressos mínims en concepte de matrícules que s’estimen suficients per 
a donar cobertura al conjunt de costos del mateix i poder realitzar el curs són de QUATRE MIL SET-CENTS 
EUROS (4.700,00€).  
 
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 (34200/99130).  
 
• Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I), a honoraris de col·laboradors externs, i a 

despeses de regidor de sala (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. 
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La cobertura global prevista del seu cost sobre el preu proposat és la següent: 
 
 

 
De tot l’anterior, es desprèn que el Curs d’estiu “Teatre Musical IT 2018”, s’autofinançarà, atès que les 
despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels ingressos 
de les matrícules, i que la realització de l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de 
l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de QUATRE MIL SET-CENTS EUROS (4.700,00€), 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.”  
 
 
 
17. Informe de la Direcció General / Gerència. 
 
Pren la paraula la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa el seu informe 
dividit en els següents apartats: 

 

  
 

Curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2018 (Teatre Musical)” 

Costos directes capítol I 391,20 

Costos directes capítol II 3.492,40 

Costos indirectes 776,72 

TOTAL COST  4.660,32 

INGRESSOS 

Curs d’estiu “Teatre Musical 
IT 2018” 

Cap. III 4.700,00 

TOTAL INGRESSOS 4.700,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, exposa el seu informe, que desglossa en el 
punt següent: 
 

 
 
 
18. Precs i preguntes 
 
El Sr. Altayó formula un prec, consistent en que quan es dona compte de les activitats 
docents, a part de desglossar per escoles, caldria estructurar-ho per ordre alfabètic, és 
a dir, agrupant en un sol quadre el que fa cada professor i la seva percepció. 
 
Finalment i abans de cloure la reunió el Vicepresident, Sr. Puigcorbé es refereix a 
l’ampliació dels edificis de l’Institut del Teatre, sobretot pel que fa a la ubicació del 
MAE, a través de tancament Plaça Margarida Xirgu. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present 
Acta, que signen el President de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el 
Secretari que en dóna fe.  


