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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:  13 de juny de 2018 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  12:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  12:45 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Presidenta: 

Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
 
 
Vocals: 

Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
Il·lma. Sra. Ana del Frago Barés 
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
Sr. Josep Altayó i Morral 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

 
 
Interventora delegada: 
 Sra. Maria José Villarrubia Geriz 
 
 
Delegat de Secretaria a la Junta: 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
S’excusen: 

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
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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 16 de maig de 
2018. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 663 al 
961 de l’any 2018.   
 

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

4. Dictamen que proposa donar-se per assabentat que el Consorci Localret, per decret de data 7 de maig de 
2018, ha disposat que l’empresa VODAFONE ESPAÑA, SAU per al Lot 1, i les empreses TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA SA I TELEFONIA DE ESPAÑA SAU, per als Lots 2 i 3, continuïn prestant els serveis de 
comunicació de veu fixa, i de comunicacions mòbils de veu i dades i d’accés a internet, respectivament, fins 
que el nou adjudicatari es faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis.  
 

5. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut d’Estudis 
Catalans. 
 

6. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni tipus de col·laboració acadèmica per a la realització 
de pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre.   
 

7. Dictamen que proposa aprovar de les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció d’un màxim de 
6 titulats/des de l’Institut del Teatre que han de formar part del procés formatiu “IT-TÈCNICA” per a l’edició 
octubre - desembre 2018.  
 

8. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Associació IBSTAGE 
per a la realització de les audicions i per a l’organització de la 10a edició del prestigiós esdeveniment 
IBSTAGE.  
 

9. Dictamen que proposa aprovar el conveni entre l’Institut del Teatre i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 
per a la reposició i per a la cooproducció de l’espectacle “IT Dansa: d’Austràlia a l’Índia, passant per 
Barcelona” durant El Grec Festival Barcelona 2018.  
 

10. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

11. Precs i preguntes 

 
 
 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La Presidenta dóna la benvinguda als assistents i, tot seguit, s’inicia el 
desenvolupament dels punts que conformen l’ordre del dia fixat per avui. 
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1. Lectura i aprovació en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària 
celebrada el dia 16 de maig 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 16 de maig 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. 
 
La Presidenta demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni emetre’s 
vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 de maig 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 663 al 961 de l’any 2018. 
 
A indicació de la Presidenta, el Gerent, Sr. Roig, es remet al llistat lliurat als membres 
de la Junta de Govern, conjuntament amb la convocatòria, relatiu a la relació de tots 
els decrets dictats des de la darrera sessió de la Junta de Govern, que són els 
registrats amb els números 663 al 961 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 donar-se per assabentat que el Consorci Localret, per 

decret de data 7 de maig de 2018, ha disposat que l’empresa VODAFONE 
ESPAÑA, SAU per al Lot 1, i les empreses TELEFONICA MOVILES ESPAÑA 
SA I TELEFONIA DE ESPAÑA SAU, per als Lots 2 i 3, continuïn prestant els 
serveis de comunicació de veu fixa, i de comunicacions mòbils de veu i dades 
i d’accés a internet, respectivament, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec 
efectivament de la prestació dels serveis.  

 
 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la pròrroga de la contractació d’un servei al qual 
l’Institut del Teatre està adherit.  
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Antecedents 
 
El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar un 
conveni de col·laboració, l’objecte del qual era l’establiment de les bases i condicions 
mitjançant les quals es va portar a terme la compra agregada dels serveis de 
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme a 
l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci. 
 
Per decret d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 16 de maig de 
2013 es va aprovar l’adhesió de l’Institut del Teatre al conveni de col·laboració per a aquesta 
contractació centralitzada, establint la despesa màxima de 68.741,46 €. 
 
Mitjançant Decret de la Presidència del Consorci Localret de 27 de març de 2014, es va 
adjudicar el contracte derivat de serveis anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil 
i dades) a les següents empreses: 
 

• LOT 1- SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU FIXA: a VODAFONE ESPAÑA 
SAU. 

• LOT 2- SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU  I DADES: a TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA SAU. 

• LOT 3- SERVEIS DE DADES I D’ACCÉS A INTERNET: a TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
SAU 

 
Cadascun d’aquests lots podia ser prorrogat, de mutu acord, per un període màxim de dos 
anys més.  
 
En data 11 de febrer de 2016 el Consorci LOCALRET ha comunicat a la Diputació de 
Barcelona l’inici dels tràmits administratius per a dur a terme la pròrroga del contracte, per un 
període de dos anys més, a contar des del 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 i des del 
22 de juliol del mateix any per al LOT 1, pròrroga que ha estat aprovada.  
 
L’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU ha interposat recurs especial en matèria de 
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) contra l’anunci 
de licitació de l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives particulars 
(PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) que regeixen el contracte. 
 
El Consorci Localret ha acordat rectificar els errors detectats en els plecs i els seus annexos, 
així com facilitar informació addicional, ampliant, consegüentment, el termini per a la 
presentació de proposicions: 60 dies comptats des de la data d’enviament de l’anunci 
rectificatiu al DOUE. 
 
 
Proposta: 
 
Es proposa doncs que la Junta de Govern es doni per assabentada que el Consorci 
LOCALRET ha disposat que l’empresa  VODAFONE ESPAÑA, SAU per al Lot 1, i les 
empreses TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA I TELEFONIA DE ESPAÑA SAU, per als Lots 
2 i 3, continuïn prestant els serveis de comunicació de veu fixa, i de comunicacions mòbils de 
veu i dades i d’accés a internet, respectivament, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec 
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efectivament de la prestació dels serveis, amb les mateixes condicions econòmiques que 
han regit fins ara en el contracte.   
 
La previsió de despesa màxima per a l’Institut del Teatre fins al 31 de desembre de 2018 és 
de 16.167,00 € IVA INCLÒS, per fer front a l’execució de la prestació desglossada en els lots 
següents: 
 

• Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa amb efectes de 22 de juliol 
2018, per un import màxim de SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (6.250,00 
€) IVA inclòs amb l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU. 

• Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades amb efectes 21 de maig de 
2018, per un import màxim de SET MIL EUROS (7.000€) IVA inclòs, amb l’empresa 
TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU.  

• Lot 3- Servei de dades i d’accés a internet amb efectes 21 de maig de 2018, per un 
import màxim de DOS MIL NOU-CENTS DISSET EUROS (2.917€) IVA inclòs, amb 
l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU.  

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist que el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar un 
conveni de col·laboració, aprovat pel Ple de la Corporació en data 31.01.2013 (A-10/2013),  l’objecte del 
qual era l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals es va portar a terme la compra 
agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, 
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i 
ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici 
tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic. 
 
Per decret d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 16 de maig de 2013 (núm. 
registre 420/2013), posteriorment ratificat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 22 de 
maig de 2013, es va aprovar l’adhesió de l’Institut del Teatre al conveni de col·laboració abans esmentat 
per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) de LOCALRET, 
establint la despesa màxima de 68.741,46 €. 
 
Vist que, mitjançant Decret de la Presidència del Consorci Localret núm. 06/2014, de 27 de març de 2014, 
es va adjudicar el contracte derivat de serveis anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, .els municipis, consells comarcals i ens 
locals de la demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”, a les següents 
empreses: 
 

• LOT 1- SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU FIXA: a VODAFONE ESPAÑA SAU. 
• LOT 2- SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU  I DADES: a TELEFÓNICA MÓVILES 

ESPAÑA SAU. 
• LOT 3- SERVEIS DE DADES I D’ACCÉS A INTERNET: a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU. 

 
ATÈS que, d’acord amb la clàusula cinquena del Quadre de característiques del contracte derivat, 
cadascun d’aquests lots podia ser prorrogat, de mutu acord, per un període màxim de dos anys més, a 
comptar de de la data de la formalització del respectiu contracte. 
 
ATÈS que el Consorci Localret i les empreses adjudicatàries van formalitzar els respectius contractes en 
data 21 de maig de 2014 pel que fa als Lots 2 i 3; i en data 22 de juliol de 2014, pel que fa al Lot 1, una 
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vegada desestimat, per resolució núm. 78/2014, de 25 de juny, del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, el recurs especial en matèria de contractació interposat per TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
SAU contra l’adjudicació del lot 1 del contracte. 
 
Atès que en data 11 de febrer de 2016, per Decret de la Presidència del Consorci LOCALRET núm. 
2/2016, ha comunicat a la Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits administratius, per a dur a terme la 
pròrroga del contracte, per un període de dos anys més, a contar des del 21 de maig de 2016 per als 
LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any per al LOT 1. 
 
ATÈS que, mitjançant Decret de la Presidència del Consorci Localret 2016/07, de 20 de maig, es va 
prorrogar de mutu acord i per un període de dos anys i, per tant, fins el 21 de maig de 2018, el lot 2 del 
contracte adjudicat a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU i el lot 3 adjudicat a TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA SAU. Mitjançant aquest decret es va aprovar, així mateix, la modificació tècnica i contractual 
dels contractes, com a conseqüència de la renuncia d’alguns ens locals a la pròrroga aprovada, i de la 
qual van resultar els següents imports pel període de pròrroga: 
 

• LOT 2- SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU  I DADES, 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU. 

• LOT 3- SERVEIS DE DADES I D’ACCÉS A INTERNET, 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU  

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de data 20 
d’abril de 2016 (núm. registre 65/2016) es va aprovar la prorroga per dos anys de la contractació dels 
“Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, 
els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona”, en els LOTS següents: 
 

• Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa amb efectes de 22 de juliol de 2016 a 21 
de juliol de 2018, amb l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU. 

• Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades amb efectes 21 de maig de 2016 a 20 
maig de 2018, amb l’empresa TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU.  

• Lot 3- Servei de dades i d’accés a internet amb efectes 21 de maig de 2016 a 20 de maig de 
2018, amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU.  

 
ATÈS que, mitjançant Decret de la Presidència del Consorci Localret 2016/09, de 22 de juliol, es va 
prorrogar de mutu acord i per un període dos anys i, per tant, fins el 22 de juliol de 2018, el lot 1 del 
contracte adjudicat a VODAFONE ESPAÑA SAU. Mitjançant aquest decret es va aprovar, així mateix, la 
modificació tècnica i contractual del contracte, com a conseqüència de la renuncia d’alguns ens locals a la 
pròrroga aprovada, i de la qual va resultar el següent import pel període pròrroga: 
 

• LOT 1- SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU FIXA, 
VODAFONE ESPAÑA SAU, amb NIF A080907397, per un import total de 4.546.123.,27€, IVA 
inclòs del 21%, amb una reducció del 2,56% envers al fixat en el període inicial 

 
VIST que, segons la clàusula 3a del contracte, les empreses adjudicatàries hauran de prestar els serveis 
fins que un nou adjudicatari hagi assumit de forma íntegra la migració dels serveis, en un termini màxim 
de tres mesos. 
 
VIST que, per acord del Consell d'Administració del Consorci Localret, de 20 de febrer de 2018, es va 
aprovar l’expedient i l’inici de la tramitació del procediment de contractació del contracte de serveis 
anomenat: “Serveis de telecomunicacions pers a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, Consorci 
Localret, ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals adherits al procés de contractació agregada 
de la demarcació de Barcelona” (Exp. 2018/001), amb una durada de de 48 mesos comptats des del 
primer dia el mes natural següent a la formalització del contracte, o des de la data que s’indiqui en el 
document de formalització, prorrogables fins a un màxim de 24 mesos més, i amb un pressupost base de 



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

 

 
 

licitació de trenta-vuit milions vuit-cents tres mil dos-cents vuitanta-set euros amb seixanta-dos cèntims 
(38.803.287,62€), exclòs l’IVA, desglossat: Lot 1 – Serveis de comunicacions fixes de veu i dades, 
32.413.376,90€, exclòs l’IVA; lot 2: Serveis de comunicacions mòbils de veu  i dades, 6.389.910,72€, 
exclòs l’IVA. 
 
I. FETS 

 
VIST que l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU ha interposat recurs especial en matèria de contractació 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) contra l’anunci de licitació de 
l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions 
tècniques (PPT) que regeixen el contracte esmentat al paràgraf anterior (Expedient N-2048-049). 
 
VIST que el TCCSP, mitjançant Resolució núm. 17/2018, de 27 de març, ha acordat suspendre el 
procediment de contractació, d’acord amb el que estableixen els articles 43 i 46.3 del TRLCSP. 
 
VIST que, mitjançant Decret de la Presidència núm., 2018/007, de 16 d’abril, el Consorci Localret ha 
acordat rectificar els errors detectats en els plecs i els seus annexos, així com facilitar informació 
addicional, ampliant, consegüentment, el termini per a la presentació de proposicions: 60 dies comptats 
des de la data d’enviament de l’anunci rectificatiu al DOUE; advertint, tanmateix, que el procediment de 
contractació està suspès fins que el TCCSP dicti la corresponent resolució. 
 
ATÈS que una vegada adjudicat el nou contracte, els terminis d’implantació poden ser de fins a 12 mesos 
(Lot 1) i fins a 6 mesos (Lot 2), respectivament, segons el que preveuen les clàusules 6.4.3 i 7.4.2 del PPT 
(Exp. 2018/001). 
 
ATESA la necessitat de donar continuïtat als serveis a dalt esmentats, sense interrupcions, mentre es 
prepara i adjudica el nou contracte (Exp. 2018/001). 
 
ATÈS que, segons el que disposa l’article 235 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), són obligacions el contractista prestar el 
servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat l’ens locals contractant sense altres interrupcions 
que les que es produirien si la gestió es prestés de forma directa. En cas d’extinció normal del contracte, 
el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió. 
 
Vist que en data 7 de maig de 2018 la Presidència del Consorci Localret ha aprovat mitjançant Decret 
núm. 2018/08, per dur a terme la continuïtat de la contractació centralitzada dels serveis de 
telecomunicacions que justifica l’esmentada pròrroga de la següent manera: 
 

“(...)PRIMER. Disposar que l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU continuï prestant els serveis 
de comunicacions de veu fixa (Lot 1 del contracte derivat de serveis anomenat: “Serveis de 
telecomunicacions de veu, mòbil i dades per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, 
els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al procés 
de contractació agregada”), fins que el nou adjudicatari es faci càrrec efectivament de la 
prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva implantació definitiva. 
 
SEGON.- Disposar que l’empresa TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU i l’empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU continuïn prestant, respectivament,  els serveis de 
comunicacions mòbils de veu i dades i de dades i accés a Internet (Lots 2 i 3) del contracte 
derivat de serveis anomenat: “Serveis de telecomunicacions de veu, mòbil i dades per a la 
Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”), fins que el nou 
adjudicatari es faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la 
seva implantació definitiva.(...)” 
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Atès que es considera procedent que l’Institut del Teatre es doni per assabentat que l’empresa  
VODAFONE ESPAÑA, SAU per a lot 1, i les empreses TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA I 
TELEFONIA DE ESPAÑA SAU, pels lots 2 i 3, continuïn prestant els serveis de comunicació de veu fixa, i 
de comunicacions mòbils de veu i dades i d’accés a internet, respectivament, fins que el nou adjudicatari 
es faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva implantació 
definitiva, amb les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara en el contracte derivat 
anomenat Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus 
organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona” i, més 
concretament, en els LOTS següents: 
 

- LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
- LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES 
- LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET 

 
D’acord amb l’article 12.a.2) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, correspon a la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre aprovar i adjudicar els expedients de contractació, els imports dels quals no ultrapassin 
la xifra de 6.000.000 EUR i siguin superiors a 60.101 EUR en els contractes de serveis, entre d’altres. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que el Consorci LOCALRET, per decret de data 7 de maig de 
2018, ha disposat que l’empresa  VODAFONE ESPAÑA, SAU per al Lot 1, i les empreses TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA SA I TELEFONIA DE ESPAÑA SAU, per als Lots 2 i 3, continuïn prestant els serveis 
de comunicació de veu fixa, i de comunicacions mòbils de veu i dades i d’accés a internet, 
respectivament, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una 
vegada finalitzada la seva implantació definitiva, amb les mateixes condicions econòmiques que han regit 
fins ara en el contracte derivat anomenat Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la 
Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona” i, més concretament, en els LOTS següents: 
 
- LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
- LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES 
- LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET 
 
Segon.- ESTABLIR que la previsió de despesa màxima per l’Institut del Teatre fins al 31 de desembre 
de 2018 és de SETZE MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS  (16.167,00€) IVA INCLÒS per fer front a 
l’execució de la prestació dels Serveis de Telecomunicació (veu, mòbil i dades) desglossada en els lots 
següents: 
 

• Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa amb efectes de 22 de juliol 2018, per un 
import màxim de SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (6.250,00) IVA inclòs amb 
l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU. 

• Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades amb efectes 21 de maig de 2018, per un 
import màxim de SET MIL EUROS (7.000€) IVA inclòs, amb l’empresa TELEFÓNICA MOVILES 
ESPAÑA SAU.  

• Lot 3- Servei de dades i d’accés a internet amb efectes 21 de maig de 2018, per un import màxim 
de DOS MIL NOU-CENTS DISSET EUROS (2.917€) IVA inclòs, amb l’empresa TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA SAU.  

 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa màxima SETZE MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS (16.167,00€) IVA 
inclòs que anirà imputada a l’aplicació pressupostària 99020/22200 del vigent pressupost de l’Institut del 
Teatre  
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Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci LOCALRET i a la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre 

l’Institut del Teatre i l’Institut d’Estudis Catalans. 
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora, senyora Magda Puyo, per tal que exposi 
els antecedents de l’expedient, relatiu a la regulació de la col·laboració amb l’Institut 
d’Estudis Catalans. 
 

L’Institut d’Estudis Catalans fou fundat el 18 de juny de 1907 per Enric Prat de la Riba i és 
una institució acadèmica que té per objecte l’alta investigació científica i, principalment, la de 
tots els elements de la cultura catalana. 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut 
d’Estudis Catalans 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, 

 
Són objectius d’aquest conveni marc:  

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

internacionals en matèries d’interès comú per a ambdues institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques 

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

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

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

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

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

 
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. 
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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.  
 
 
Sra. Anna del Frago consulta si es tracta del primer cop que es proposa aquest 
conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans. 
La Directora General indica que ja n’hi ha hagut d’anteriors. Des de fa molts anys. El 
darrer ja es va exhaurir. Ara, atès que hi ha moltes activitats a desenvolupar, es torna 
a proposar l’aprovació d’aquest conveni marc.  
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
L’Institut d’Estudis Catalans, fou fundat el 18 de juny de 1907 per Enric Prat de la Riba. Es regeix pels 
Estatuts publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3.393, del 22 de maig de 2001 i 
núm. 3.501 del 26 d’octubre de 2001. Consta inscrit en la secció primera del Registre d’Acadèmies del 
Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, de la Generalitat de Catalunya, 
en data 25 de maig de 1989 i és una institució acadèmica que té per objecte l’alta investigació científica i, 
principalment, la de tots els elements de la cultura catalana. 
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. 
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Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut 
d’Estudis Catalans que es transcriu a continuació: 
 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'INSTITUT DEL TEATRE I L’INSTITUT 
D’ESTUDIS CATALANS (IEC) 

 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representat per l’Excma. Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, Presidenta de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de 
Barcelona, assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 28 de juliol de 2016 (BOPB 3 
d’agost de 2016), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
De l’altra,  
 
L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, representat per l’Il·lm. Sr. Joandomènec Ros i Aragonès, 
president de, amb domicili al carrer del Carme, 47 de Barcelona i NIF G-0874327, d’acord amb 
les atribucions que li atorguen els Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans del 17 de maig de 
2001, publicat al DOGC núm. 3393 de 22 de maig de 2001 i al DOGC núm. 3501 de 26 d’octubre 
de 2001 (en endavant IEC) 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat 
de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar 
necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i 
de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, 
muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les seves 
sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  
activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
II.- Que l’Institut d’Estudis Catalans, fou fundat el 18 de juny de 1907 per Enric Prat de la Riba. Es 
regeix pels Estatuts publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3.393, del 22 de 
maig de 2001 i núm. 3.501 del 26 d’octubre de 2001. Consta inscrit en la secció primera del 
Registre d’Acadèmies del Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, de la Generalitat de Catalunya, en data 25 de maig de 1989 i és una institució 
acadèmica que té per objecte l’alta investigació científica i, principalment, la de tots els elements 
de la cultura catalana. 
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. 
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V.- Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre de data ......................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
Primer.- Objecte 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut d’Estudis 
Catalans 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. 
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.  
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Sisè.- Litigis i controvèrsies. 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni s’intentarà 
resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent aplicable a aquest 
conveni, que vindrà referida als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Setè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les 
dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) 
seran publicades al Portal de Transparència de l’Institut del Teatre, per la qual cosa les entitats 
signatàries es donen per informades. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat, en la data i lloc indicats. 

 
  
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Institut d’Estudis Catalans.” 
 
 
 
6. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni tipus de 

col·laboració acadèmica per a la realització de pràctiques d’alumnes de 
l’Institut del Teatre.   

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a la regulació de la col·laboració 
acadèmica per a pràctiques dels alumnes de l’Institut del Teatre. 
 
La Junta de Govern en data 14 de febrer de 2007 va aprovar el model de conveni de 
col·laboració acadèmica amb empreses i entitats, per a la realització de pràctiques dels 
alumnes dels estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts de l’espectacle de 
l’Institut del Teatre, i va facultar a la Direcció General per a l’aprovació i signatura dels 
esmentats convenis. 
 
Posteriorment, l’esmentat conveni ha estat modificat pel mateix òrgan de govern en sessió 
ordinària de data 20 de març de 2007, 21 d’abril de 2009 i 28 de maig de 2014. 
 
Vist que s’ha produït una actualització de la normativa d’aplicació que regula l’existència de 
programes de cooperació educativa per a la formació pràctica en centres de treball, sent 
l’actual l’Ordre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ENS/241/2015, 
de 27 de juliol, de la formació en centres de treball, procedeix la modificació del conveni 
tipus de col·laboració acadèmica per a la realització de pràctiques d’alumnes de l’Institut del 
Teatre per tal d’introduir aquesta actualització al text (part antecedents). 
 
Es proposa, doncs, modificar el conveni tipus de col·laboració acadèmica en el sentit que allà 
on diu: 
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“Que les regulacions educatives preveuen l’existència de programes de cooperació 
educativa, en els que es concerti la participació dels diferents agents en la preparació 
especialitzada i pràctica requerides per a la formació de l’alumnat, d’acord amb l’Ordre 
del Dept. d’Educació de la Generalitat de Catalunya ENS/193/2002, de 5 de juny, 
que regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de 
col·laboració amb empreses i entitats.” 

 
Ha de dir: 
 

“Que les regulacions educatives preveuen l’existència de programes de cooperació 
educativa, en els que es concerti la participació dels diferents agents en la preparació 
especialitzada i pràctica requerides per a la formació de l’alumnat, d’acord amb l’Ordre 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ENS/241/2015, de 
27 de juliol, de la formació en centres de treball, publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) en data 5 d’agost de 2015.” 

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Atès que la Junta de Govern de 14 de febrer de 2007 va aprovar el model de conveni de col·laboració 
acadèmica amb empreses i entitats, per a la realització de pràctiques pels alumnes dels estudis d’art 
dramàtic, dansa i tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del Teatre, i va facultar al seu Director 
General per a l’aprovació i signatura dels esmentats convenis. 
 
Vist que posteriorment, l’esmentat conveni ha estat modificat pel mateix òrgan de govern en sessió 
ordinària de data 20 de març de 2007, 21 d’abril de 2009 i 28 de maig de 2014. 
Vist que s’ha produït una actualització de la normativa d’aplicació que regulen l’existència de programes 
de cooperació educativa per a la formació pràctica en centres de treball, sent l’actual l’Ordre del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació 
en centres de treball, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en data 5 d’agost 
de 2015 i,  per tant, procedeix la modificació del conveni tipus de col·laboració acadèmica per a la 
realització de pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre per tal d’introduir dita actualització al text (part 
antecedents) 
 
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.-  MODIFICAR el conveni tipus de col·laboració acadèmica per a la realització de pràctiques 
d’alumnes de l’Institut del Teatre en el sentit d’actualitzar la normativa d’aplicació que regulen l’existència 
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de programes de cooperació educativa per a la formació pràctica en centres de treball, en concret, allà on 
diu: 
 

“Que les regulacions educatives preveuen l’existència de programes de cooperació educativa, en 
els que es concerti la participació dels diferents agents en la preparació especialitzada i pràctica 
requerides per a la formació de l’alumnat, d’acord amb l’Ordre del Dept. d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya ENS/193/2002, de 5 de juny, que regula la formació pràctica en 
centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.” 

 
Ha de dir: 
 

“Que les regulacions educatives preveuen l’existència de programes de cooperació educativa, en 
els que es concerti la participació dels diferents agents en la preparació especialitzada i pràctica 
requerides per a la formació de l’alumnat, d’acord amb l’Ordre del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació 
en centres de treball, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en 
data 5 d’agost de 2015.” 

 
 
Segon.- APROVAR, en conseqüència, el text íntegre del conveni tipus de col·laboració acadèmica per a 
la realització de pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre amb la modificació introduïda, i  que tot seguit 
es reprodueix:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
COMPARTIDES ALS ESTUDIS D’ART DRAMÀTIC, DANSA I TÈCNIQUES DE LES ARTS DE 
L’ESPECTACLE DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom de Diputació de Barcelona, representat per el/la 
Director/-a General, Sr. Nom i cognoms i assistit/-da pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari 
delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 
7731/2016 de data 28 de juliol de 2016 (BOPB de data 3 d’agost de 2016), amb domicili a Plaça 
Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
<Empresa/entitat>, representat pel senyor/a <nom i cognoms>, en qualitat de <càrrec>, domiciliat a 
<ciutat>, <adreça>, amb NIF <número>.   
 
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents: 
 
ANTECEDENTS 
 
L'Institut del Teatre és un centre superior de formació, investigació i difusió de les Arts de 
l'Espectacle, que compta entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat  de les arts de 
l’espectacle i en especial la formació d’escenògrafs,  directors, intèrprets, ballarins i tècnics. 
 
Que les regulacions educatives preveuen l’existència de programes de cooperació educativa, en 
els que es concerti la participació dels diferents agents en la preparació especialitzada i pràctica 
requerides per a la formació de l’alumnat, d’acord amb l’Ordre del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de 
treball, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en data 5 d’agost de 
2015. 
 
L’aplicació d’aquesta disposició comporta que els alumnes perfeccionin la seva formació alternant 
l’estudi amb la realització de pràctiques professionals en centres de treball, fomentant la participació 
dels agents socials en el disseny i planificació de la formació professional. 
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Per aquest motiu, cal instrumentar mesures que facilitin la incorporació de les empreses i institucions 
al desenvolupament d’aquests ensenyaments, establint una estreta relació de les diverses branques 
de l’ensenyament artístic amb la dinàmica de la previsible evolució social, cultural i artística del país. 
 
Els objectius de <<l’empresa/entitat>> són 
 
Dins d’aquest context, l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i <empresa> han acordat 
establir un marc de concertació en el qual s’hauran de materialitzar els corresponents convenis 
específics de col·laboració per a la realització de pràctiques i aquelles accions que comportin accions 
conjuntes del sistema educatiu i del món professional, envers la millora dels ensenyaments tècnics i 
artístics de les arts de l’espectacle. 
 
La Junta de Govern de l'Institut del Teatre, en la seva sessió de 16 de maig de 2018  va aprovar el 
conveni tipus de cooperació educativa amb empreses i entitats, per la realització de pràctiques pels 
alumnes dels estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del 
Teatre, facultant al/ a la  Director/-a General de l’Institut del Teatre per a l’aprovació i signatura 
d’aquests convenis. 
 
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.-  La realització de  la formació pràctica compartides en centres de treball, es podrà dur a 
terme incorporant als equips artístics, tècnics o de gestió de <empresa/entitat>, a un cert nombre 
d’alumnes de l’Institut del Teatre, la qual tindrà, a tots els efectes, la consideració d’entitat 
col·laboradora. 
 
Segon.-  L’Institut del Teatre efectuarà els oportuns convenis individualitzats de cooperació amb 
l’entitat esmentada. Els convenis esmentats hauran de materialitzar-se segons el  model aprovat per 
la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en la seva sessió de 16 de maig de 2018, i es faculta a/ a 
la  director/-a del centre docent corresponent per a la seva signatura.  
 
Tercer.- L’objecte dels convenis referits serà la realització de les pràctiques corresponents als cursos 
elevats de les diferents especialitats que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. En qualsevol cas, com a 
requisit de validesa, s’exigirà la conformitat de l’alumne, el nom i la signatura del qual s’incorporarà al 
document del conveni. 
 
Quart.- L’acompliment de les pràctiques esmentades es durà a terme com a part integrant dels 
estudis acadèmics. El temps dedicat a les pràctiques s’haurà d’alternar amb el d’ensenyament i 
s’estructurarà sempre possibilitant la normal evolució dels ensenyaments cursats al centre. El temps 
màxim de dedicació a les pràctiques en entitats col·laboradores serà, com a norma general, de 
quatre hores diàries, i de vint hores setmanals. 
 
Cinquè.- En cap supòsit l’execució de les pràctiques implicarà relació laboral o de serveis retribuïts i 
el seu acompliment, que descansarà en el respecte i consideració mutus, no suposarà en absolut la 
incorporació de l’alumne a l’àmbit laboral de l’entitat col·laboradora durant la vigència del conveni. A 
aquests efectes, el contingut i desplegament de les pràctiques s’efectuaran segons les directrius 
elaborades pel propi Institut del Teatre, que seran consensuades amb l’entitat col·laboradora. 
 
L’ <empresa/entitat> i l’Institut del Teatre nomenaran cadascuna un tutor per a cada alumne en 
pràctiques. El seguiment i control de les pràctiques es realitzaran conjuntament pels dos tutors, 
tot i que el tutor de l’Institut del Teatre serà el responsable últim de l’avaluació de l’alumne. Al seu 
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torn, l’entitat col·laboradora restarà obligada a la supervisió de l’alumne dins l’empresa i haurà 
d’informar a l’Institut del Teatre de qualsevol incidència que es produeixi a aquest respecte. 
 
En tot cas l’alumne en pràctiques mai no podrà ocupar un lloc de treball a l’entitat col·laboradora i 
només hi podrà desenvolupar tasques de recolzament a la funció realitzada per un treballador de 
plantilla. 
 
Sisè.- L’Institut del Teatre té concertada una pòlissa d’assegurances personals per tal de cobrir les 
contingències que no es troben protegides per l’assegurança escolar, sempre que se suscitin com a 
conseqüència de les pràctiques compartides i no provinguin de fets que donin lloc a responsabilitats 
administratives,  derivades d’infraccions de les normes de seguretat i higiene en el treball, ni d’altres 
fets aliens a les esmentades pràctiques. 
 
Setè.- Els convenis individualitzats de col·laboració signats entre l’Institut del Teatre i l’entitat 
col·laboradora s’extingiran: 
 
1. Per mutu acord de les parts 
2. Expiració del temps convingut o realització de les pràctiques concertades 
3. Baixa de l’alumne 
4. Denúncia d’una de les parts, amb un preavís mínim de tres mesos 
5. Les generals establertes per la legislació vigent. 
 
Vuitè.- A més de les actuacions destinades a la realització de la formació pràctica compartida en 
centres de treball, les parts, de mutu acord, podran portar a terme projectes conjunts per a la 
realització d’accions formatives complementàries, amb el fi de promoure tant la inserció laboral dels 
joves a l’empresa, com el reciclatge i formació de professors i experts, en funció de les necessitats i 
disponibilitats que puguin produir-se en els diferents nivells d’especialització. 
 
Novè.- El present conveni no comporta cap despesa econòmica per a les parts. 
 
Desè.-  Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i, atès el seu contingut, 
tindrà una vigència de quatre anys, prorrogable expressament per les parts. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat i a un sol efecte, a la data i lloc assenyalats.” 

 
 
Tercer.- FACULTAR a la Direcció General de l’Institut del Teatre per a la signatura dels convenis tipus de 
col·laboració.”  
 
 
 
7. Dictamen que proposa aprovar de les bases reguladores del procés selectiu 

per a la selecció d’un màxim de 6 titulats/des de l’Institut del Teatre que han 
de formar part del procés formatiu “IT-TÈCNICA” per a l’edició octubre - 
desembre 2018. 

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a la selecció de titulats de l’IT per a 
la participació en un projecte professionalitzador. 
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En la seva vessant de centre de formació inicial, l’ESTAE treballa en l’acompanyament en el 
procés d’incorporació a la vida activa dels/les estudiants que acaben d’obtenir la seva 
titulació.  
 
Una de les eines que es revelen eficaces són els programes formatius que, fets en 
col·laboració amb el món de l’empresa, complementen els aprenentatges obtinguts al centre 
de formació i serveixen de passera per a la incorporació al món laboral. 
 
L’Institut del Teatre, recollint les peticions de l’ESTAE i en el marc de les seves finalitats, 
concretament per promocionar la inserció dels/de les seus/seves alumnes titulats en el 
món laboral i professional, proposa l’aprovació del projecte pedagògic “IT-TÈCNICA” i de les 
bases reguladores del procés selectiu dels/les estudiants que n’han de formar part.   
 
El projecte "IT-TÈCNICA" es basa en l’aplicació de les tècniques de simulació  d’empresa 
en el centre de formació en combinació amb la realització de tallers pràctics en els què 
l’alumne/-a s’integrarà en els equips tècnics que participen en les diverses activitats 
pedagògiques o culturals que s’organitzin a les empreses col·laboradores. Es tracta d’un 
model de formació en competències basat en la realització real o simulada de les activitats 
(Aprendre mitjançant l’acció). El/la docent compagina la seva activitat professional i alhora 
es constitueix com a tutor/-a i acompanyant del procés d’aprenentatge de l’estudiant. 
 
El projecte estarà conduït per un/-a professional en actiu amb experiència en les tasques de 
gestió d’empreses de serveis de l’espectacle, amb la col·laboració d’altres docents 
especialitzats/-des en les diverses àrees. 
 
En l’edició d’enguany (octubre – desembre 2018), els curs s’organitzarà al voltant de 
l’espectacle dirigit per Chokri Ben Chikha, que té prevista l’estrena a la Sala Becket de 
Barcelona i representacions als teatres Sala Laboratori de Vic, Teatre Alegria de Terrassa i  
Teatre de Salt dins “Temporada Alta” 
 
L’objectiu és seleccionar un màxim de 6 alumnes titulats/-des de l’ESTAE que han de formar 
part del projecte “IT-TÈCNICA”.  Excepcionalment, i en cas que restin places per adjudicar, 
podran ser admesos/-es titulats/-des externs/-es dels Cicles Formatius de Grau Superior 
de Formació Professional en les especialitats que es detallen a l’apartat de les bases 
reguladores “Requisits dels aspirants”.  
 
Podran ser admesos/-es com a “alumnes en formació” (fins a un màxim de dues places), 
els/les aspirants de l’ESTAE matriculats/-des al darrer curs de la Formació Inicial que no tinguin 
el perfil específic per accedir com a titulars del curs de major especialització, que però disposin 
d’un mínim del 75% dels crèdits de la formació inicial aprovats. Excepcionalment, podran ser 
admesos/-es com a “alumnes en formació” alumnes amb altres titulacions de l’Institut del 
Teatre. 
 
Les bases del projecte pedagògic IT-TÈCNICA (edició març-juny 2018) regulen principalment 
els aspectes següents: 
 
- Admissió: El nombre de titulats/titulades serà el que determinin les necessitats del projecte, 
fins a un màxim de 6 persones. El nombre mínim d’inscrits per a la realització del curs és de 
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4. A més dels/les alumnes titulars, i en cas que restin places per adjudicar, podran ser 
admesos/-es “alumnes en formació”  fins a un màxim de 2 places. 
 
- Tipologia d’alumnes: tindran condició de: 

 
� Tècnic/-a titular de l’ESTAE: alumne/-a que ocupa una de les 6  places del curs 

i disposa de la titulació de l’ESTAE.  
� Tècnic/-a titular extern/-a: alumne/-a que ocupa una de les 6  places del curs i 

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

� Alumne/-a en formació:   Aspirant de l’ESTAE matriculat/-da al darrer curs de la 
Formació Inicial, que no té el perfil específic per accedir com a titular del curs 
de major especialització, però que disposa d’un mínim del 75% dels crèdits de 
la formació inicial aprovats.  

 
- Requisits 
- Procediment de sol·licitud 
- Òrgan seleccionador de candidatures 
- Criteris de selecció 
- Procediment d’inscripció, beques i ajuts 
- Obligacions dels/les participants  
 
 
El Sr. Altayó informa que, tal i com ja ha manifestat reiteradament en aquesta Junta de 
Govern molts altres cops, el seu vot serà en contra de la proposta. 
Sempre s’ha manifestat d’acord amb els programes de professionalització, si bé, ha 
discrepat en els criteris d’assignació econòmica. 
 
 
 
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. 
 
Actualment, l’Institut del Teatre disposa de quatre escoles: l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), el 
Conservatori Superior de Dansa (CSD), l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
Professional de Dansa (EESA/CPD) i l’Escola Superior de Tècniques de l’Espectacle (ESTAE). 
 
Aquesta darrera escola, l’ESTAE, que va ser creada per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 
15 de març de 1999, imparteix formació inicial en col·laboració amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya, mitjançant la Fundació Politècnica de Catalunya, que té com a finalitat el foment i la promoció 
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de les activitats de formació permanent dels professionals de les empreses i dels sectors econòmics i 
socials.  
 
Actualment, l’ESTAE expedeix diplomes equivalents a un Cicle formatiu Superior de formació professional 
en les següents especialitats: 
 

� Tècniques de so 
� Luminotècnia 
� Maquinària Escènica 

 
En la seva vessant de centre de formació inicial, l’ESTAE treballa en l’acompanyament en el procés 
d’incorporació a la vida activa dels/les estudiants que acaben d’obtenir la seva titulació.  
 
Una de les eines que es revelen eficaces són els programes formatius que, fets en col·laboració amb el 
món de l’empresa, complementen els aprenentatges obtinguts al centre de formació i serveixen de 
passera per a la incorporació al món laboral. 
 
L’Institut del Teatre, recollint les peticions de l’ESTAE i en el marc de les seves finalitats, concretament per 
promocionar la inserció dels/de les seus/seves alumnes titulats en el món laboral i professional, proposa 
l’aprovació del projecte pedagògic “IT-TÈCNICA” i de les bases reguladores del procés selectiu dels/les 
estudiants que n’han de formar part.   
 
El projecte "IT-TÈCNICA" es basa en l’aplicació de les tècniques de simulació  d’empresa en el centre de 
formació en combinació amb la realització de tallers pràctics en els què l’alumne/-a s’integrarà en els 
equips tècnics que participen en les diverses activitats pedagògiques o culturals que s’organitzin a les 
empreses col·laboradores. 
 
Es tracta d’un model de formació en competències basat en la realització real o simulada de les activitats 
(Aprendre mitjançant l’acció). El/la docent compagina la seva activitat professional i alhora es constitueix 
com a tutor/-a i acompanyant del procés d’aprenentatge de l’estudiant. 
 
L’objectiu és integrar en el si del centre de formació la realitat empresarial al mateix temps que s’exploren 
noves metodologies en el procés d’ensenyament – aprenentatge. 
 
La part de simulació requereix de la col·laboració d’altres organismes i/o empreses amb les què 
s’establiran els protocols de participació i les tasques segons el paper que juguin en cada activitat. 
 
El projecte estarà conduït per un/-a professional en actiu amb experiència en les tasques de gestió 
d’empreses de serveis de l’espectacle, amb la col·laboració d’altres docents especialitzats/-des en les 
diverses àrees. 
 
En l’edició d’enguany (octubre – desembre 2018), els curs s’organitzarà al voltant de l’espectacle dirigit 
per Chokri Ben Chikha que l’Institut del Teatre promou dins el projecte IT-Teatre i que té prevista l’estrena 
a la Sala Becket de Barcelona i representacions als teatres Sala Laboratori de Vic, Teatre Alegria de 
Terrassa i  Teatre de Salt dins “Temporada Alta” 
 
L’Institut del teatre, actuarà en condició de productor de l’espectacle i els teatres esmentats actuaran com 
a empreses mentores. El paper de l’empresa mentora és proporcionar l’activitat professional al voltant de 
la qual s’organitza la docència; acompanyar l’aprenentatge; aportar informació real de referència i fer un 
seguiment de l’evolució del projecte. La relació entre els/les alumnes i l’empresa s’efectuarà en el marc 
d’un conveni de pràctiques d’empresa individualitzat.  
 
Amb l’objectiu de seleccionar un màxim de 6 alumnes titulats/-des de l’Escola Superior de les Tècniques 
de l’Espectacle (ESTAE) que han de formar part del projecte “IT-TÈCNICA”, es proposa l’aprovació de les 
bases reguladores que regiran l’esmentat procés.  
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Excepcionalment, i en cas que restin places per adjudicar, podran ser admesos/-es titulats/-des externs/-
es dels Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional en les especialitats que es detallen a 
l’apartat de les bases reguladores “Requisits dels aspirants”.  
 
Podran ser admesos/-es com a “alumnes en formació” (fins a un màxim de dues places), els/les aspirants 
de l’ESTAE matriculats/-des al darrer curs de la Formació Inicial que no tinguin el perfil específic per 
accedir com a titulars del curs de major especialització, que però disposin d’un mínim del 75% dels crèdits 
de la formació inicial aprovats. Excepcionalment, podran ser admesos/-es com a “alumnes en formació” 
alumnes amb altres titulacions de l’Institut del Teatre. La finalitat d’aquesta figura és millorar les 
competències professionals d’aquests/-es graduats/-des d’acord amb els objectius d’aprenentatge del 
curs. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció 
delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 
 

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

- Planifica a partir de les demandes (artistes, clients) la prestació del servei tècnic requerit 
- Negocia amb el client / artista 
- Determina la viabilitat tècnica i econòmica del projecte tècnic. 
- Planifica un projecte. 
- Organitza la prestació del servei 
- Gestiona la logística 
- Treballa en equip 
- S’integra en equips més amplis  
- Cerca la informació necessària per al projecte 
- Aplica les tècniques de gestió de projectes 
- Utilitza programaris específics (gestió de magatzem, inventaris, planificació de projectes) 
- Es comunica amb eficàcia 
- Aplica criteris de prevenció de riscos laborals i seguretat del públic en la planificació i organització 

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

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

 
1.3 Continguts 
 

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

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

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

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

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

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

 
2.3 Continguts 
 
Treballs pràctics d’aplicació. Tallers. 
 
2.4 Hores lectives 
 
Treball tutoritzat: 36 
Treball autònom/tallers pràctics/FCT: (màx 190 h) 
 
L’horari de les activitats pràctiques serà el propi de l’activitat escènica, i pot incloure treballs en horaris 
nocturns i en festius. 
 
En les activitats d’FCT, els desplaçaments i dietes son a càrrec de l’estudiant sense que això impedeixi la 
seva assumpció total o parcial per l’empresa d’acollida o la percepció d’un ajut de manutenció. 
 
2.5 Docents 
 
Professionals en actiu 
Docents de l’ESTAE 
 
2.6 Instal·lacions i equipament: 
 
Les de la unitat formativa 1. Espais reals d’escenificació: teatres i auditoris on tindran lloc les 
representacions. 
 
3 Unitat formativa 3: Seguretat / Accessibilitat 
 
3.1  Objectiu general 

 
Desenvolupar la competència associada a la gestió de l’accessibilitat universal i a la seguretat del públic. 
Instal·lar línies de vida provisionals a l’escenari. 
 
3.2  Objectius específics d’aprenentatge: 

 
- Aplica els criteris de seguretat del públic i accessibilitat universal a la implantació del dispositiu 

escenotècnic a l’espai escènic 
- Instal.la línies de vida provisionals per al treball en alçada a l’escenari. 

 
3.3 Continguts 

 
- La seguretat del públic 
- L’accessibilitat universal 
- La instal·lació de línies de vida provisional en el treball en alçada a l’escenari. 

 
3.4 Hores lectives 

 
Presencials: 4 

 
3.5 Docents 
 
Docents de l’ESTAE 
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3.6 Instal·lacions i equipament: 
 
Espais escènics del Centre Territorial del Vallés de l’Institut del Teatre 
 
Segon.- APROVAR les bases reguladores que regiran el procés selectiu de 6 titulats/des de l’Institut del 
Teatre que han de formar part del procés pedagògic “IT-TÈCNICA”, i que s’especifiquen tot seguit: 
 

"BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ D’UN MÀXIM DE 6 
TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE HAN DE FORMAR PART DEL PROCÉS 
FORMATIU "IT-TÈCNICA".  (EDICIÓ octubre - desembre 18) 
 
Primera.- Objecte de les bases  
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la selecció d’un màxim de 6 
titulats/titulades de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l‘espectacle de l’Institut del 
Teatre en qualsevol de les seves especialitats per a formar part del procés formatiu anomenat 
"IT-TÈCNICA”.  
  
El nombre de titulats/titulades serà el que determinin les necessitats del projecte, fins a un màxim 
de 6  persones.  
 
El nombre mínim d’inscrits per a la realització del curs és de 4.  
 
A més dels/les alumnes titulars, i en cas que restin places per adjudicar, podran ser admesos/-es 
“alumnes en formació”  fins a un màxim de dues places. 

 
En tercera instància, i en cas que restin places per adjudicar, podran ser admesos/-es titulats/-
des externs/-es dels Cicles Formatius de Grau Superior en les especialitats que es detallen a la 
base segona sempre que el grup final que es constitueixi tingui majoria de titulats/-des de 
l’ESTAE. 
 
Segona.-  Tipologia d’alumnes en el curs de major especialització  
 
Els/les alumnes tindran condició de: 
 

� Tècnic/-a titular de l’ESTAE: alumne/-a que ocupa una de les 6  places del curs i 
disposa de la titulació de l’ESTAE.  

 
� Tècnic/-a titular extern/-a: alumne/-a que ocupa una de les 6  places del curs i disposa 

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

� Alumne/-a en formació:   Aspirant de l’ESTAE matriculat/-da al darrer curs de la 
Formació Inicial, que no té el perfil específic per accedir com a titular del curs de major 
especialització, però que disposa d’un mínim del 75% dels crèdits de la formació inicial 
aprovats.  

 
Tercera.-  Requisits dels/les aspirants  
 
Tècnic/-a titular de l’ESTAE 
 
Per prendre part en el procés selectiu, en la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, els/les aspirants han de complir les condicions següents:  
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a) Estar en possessió del Títol de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, en qualsevol de 
les seves especialitats. 

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

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

específics a l’escenari o formació equivalent. 
 
Tècnic/-a titular extern/-a 

 
En cas que restin places per adjudicar, podran ser admesos/-es els/les aspirants externs/-es que 
acreditin haver obtingut, dins dels tres darrers cursos acadèmics, un dels següents títols de Cicle 
Formatiu de Grau Superior de Formació Professional: 

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

 
Alumne/-a en formació    
 
Podran ser admesos/-es com a alumnes en formació:   (fins a un màxim de dues places), els/les 
aspirants de l’ESTAE matriculats/-des al darrer curs de la Formació Inicial, que no tinguin el perfil 
específic per accedir com a titular del curs de major especialització, però que disposin d’un mínim 
del 75% dels crèdits de la formació inicial aprovats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Novena.- Llista de persones seleccionades  
 
Un cop finalitzat el procés de selecció, l’òrgan de selecció farà públic al tauler d’anuncis de 
l’Institut del Teatre, (Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona), al de la seu del centre del Vallès 
de l’institut del Teatre (Plaça Didó 1, Terrassa) i al web (www.institutdelteatre.cat) un informe amb 
la relació de les  persones seleccionades.  
 
L’òrgan seleccionador podrà proposar en aquest informe una llista d’aspirants que hagin superat 
el procés de selecció i que podrien formar part d’una llista de suplències per cobrir substitucions 
derivades de qualsevol incidència. Aquesta llista es farà emprant els mateixos criteris establerts a 
la clàusula setena. 
 
Contra la resolució administrativa de la selecció es podrà interposar recurs d’alçada davant la 
Presidència de l’Institut del Teatre en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
  
En el supòsit de consultes realitzades per internet, i per tal de garantir el respecte i la 
confidencialitat de les dades dels/de les aspirants en el marc del dret fonamental a 
l’autodeterminació informativa, resultant del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del 
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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 (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), el número 
corresponent al registre d’entrada de la sol·licitud presentada en el Registre General de l’Institut 
del Teatre per tal de participar en aquesta selecció, constituirà la referència per a cada aspirant 
als efectes de conèixer els resultats.  
 
Desena.- Inscripció al curs  
 
Les persones seleccionades hauran de realitzar la inscripció acadèmica al curs. La inscripció es 
formalitzarà a la Secretaria Acadèmica de l’ESTAE al Centre del Vallès de l’Institut del Teatre.   
 
La inscripció acadèmica es formalitzarà dins del període màxim de 7 dies posteriors a la 
publicació dels resultats del procés de selecció.  
 
El fet de no formalitzar la inscripció en el període indicat comportarà la renúncia a la participació 
del projecte formatiu.  
 
Onzena.- Assegurances, beques i ajuts 
 
Les persones que formin part en el projecte formatiu anomenat "IT-TÈCNICA" en la condició de 
titular de l’ESTAE o titular extern/-a, seran becades durant aquesta fase i estaran sota la 
cobertura obligatòria de la Seguretat Social.   
 
L’import mensual de la beca per a l’alumne/-a “titular extern/-a o intern/-a” s’estableix en 1.051,78 
€, dels quals: 
 

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

- 530,51 Euros corresponen a les despeses que representa per a  l’IT en concepte de 
realització de l’activitat formativa per alumne/-a  i mes, i per tant, és una aportació en 
espècie. 

- 112,00 Euros corresponen al prorrateig per mes dels ajuts a la manutenció i 
desplaçament per als bolos amb un import total previst per a tot el període de 280,00 
Euros. 

 
En el cas dels/les alumnes de tipologia “alumne/-a en formació”, l’import mensual en concepte 
d’ajut és de 300,60 € corresponent al 71,45%, sobre l’import màxim.  
 
A la percepció per part dels/les estudiants d’aquestes beques, a causa del seu caràcter de 
perfeccionament professional, se’ls aplicarà els requisits legals regulats en la normativa vigent. 
  
Qualsevol càrrega o impost que pogués generar la beca seria a càrrec del/la beneficiari/-a.  
 
L’estudiant que participi en el projecte formatiu "IT-TÈCNICA" i decideixi abandonar-lo un cop 
iniciat el projecte, serà objecte de la instrucció d’un expedient per, si escau, fer la devolució de la 
totalitat de l’ajut atorgat.  
 
La durada de la beca serà de dos mesos i mig 
 
El calendari previst és 
 

Inici: 1 d’octubre de 2018 
Finalització: 15 de desembre 2018 
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En cas de desplaçaments per motiu d’una actuació els/les alumnes titulars rebran un ajut a la 
manutenció de 20,00€ al dia. 
 
Dotzena.- Obligacions dels/les participants  
 
Els/les participants es comprometen a una assistència del 100% en les activitats formatives 
teòriques i pràctiques del projecte.  
 
Tenint en compte que l’activitat de l’espectacle té lloc en franges horàries que són les pròpies del 
lleure (nit, festius, etc, ), es podrà convocar els/les estudiants en caps de setmana o festiu i en 
horari nocturn per tal d’assistir a espectacles o fet tallers i pràctiques amb públic.  
 
Els equips de protecció individual d’ús exclusiu personal (calçat de seguretat, vestuari...) son a 
càrrec del/la participant.  
 
Tretzena.- Cessió de drets de propietat intel·lectual i consentiment per a la captació de veu 
i imatge  
 
Els/les aspirants donen el seu consentiment per a la captació de la seva imatge i veu durant les 
activitats teòriques i pràctiques del curs, la fixació i emmagatzematge en suports o sistemes, i la 
comunicació en mitjans de difusió de les activitats realitzades a l’Institut del Teatre. 
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es farà sota el principi d’absència d’afany de lucre i amb 
la única finalitat de difondre les activitats que es porten a terme a l’Institut. 
  
L’Institut del Teatre no es fa responsable dels usos no autoritzats realitzats per terceres persones 
alienes a la institució, essent únicament responsables els/les autors/-es dels mateixos.  
 
L’autorització té caràcter gratuït sense que en cap cas pugui donar lloc a reclamació de quantitats 
en concepte dels permisos concedits a l’Institut del Teatre per a la difusió i comunicació dels 
espectacles.  
 
Els/les aspirants d’aquesta convocatòria, per tant, han estat informats/-des en relació a la 
normativa d’aplicació:  
 

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

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

• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 (Reglament 
general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).  

 
Catorzena.- Incidències  
 
Aquestes bases, la seva convocatòria i els actes de tràmit que se’n derivin, si aquests últims 
decideixen directa o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar 
el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, d’acord 
amb la  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, poden ser objecte d’impugnació mitjançant la interposició de recurs d’alçada davant la 
Presidència de l’Institut del Teatre en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 abans referida, a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
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Els actes i les resolucions de l’òrgan de selecció s’han d’ajustar als criteris que la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
L’òrgan seleccionador actua sota la discrecionalitat tècnica que permeti un judici tècnic per 
seleccionar els titulats/titulades.  
 
L’òrgan seleccionador està facultat per resoldre els dubtes i les discrepàncies durant el 
desenvolupament d’aquest projecte. 
 
 
 
 
ANNEX I A LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ 
D’UN MÀXIM DE 6 TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE HAN DE FORMAR 
PART DEL PROCÉS FORMATIU “IT-TÈCNICA 
 
CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ i ADMISSIÓ DELS/LES PREINSCRITS/-ES AL PROCÉS 
FORMATIU "IT-TÈCNICA" 
 
El procediment de selecció s’estableix al document  “Bases reguladores del procés selectiu per a 
la selecció de nou titulats-des de l’Institut del Teatre que han de formar part del procés formatiu 
“IT-TÈCNICA” 
El procés de selecció dels/les candidats/-es consisteix  en 
 

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

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

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

Qualificació final o expedient acad. Punts 

Aprovat  10 

Notable 20 

Excel·lent 30 

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

Qualificació final Punts 

Aprovat  10 

Notable 20 
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Excel·lent 30 

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

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  4 

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 6 

Cicle Superior FP (o equivalent) 8 

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

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

1.4.- Idiomes 
 

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

Nivell Punts 

Bàsic 2  

Intermedi 3.5  

Superior 5  

 
Es comptabilitzaran fins a un màxim de 5 punts. 
 

2.- Avaluació del Currículum Laboral 
 

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

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

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

Per cada programa aportat 1 

 
Es comptabilitzaran fins a un màxim de 10 punts  

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

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

 
 

Altres activitats professionals o amateur punts 

Per mes de participació en l’activitat 0.5 

Per cada programa aportat 0.5 

 
 

Altres activitats de lleure i voluntariat punts 

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

0.2 

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

0.2 

Activitats esportives 
Per mes de participació en l’activitat 

0.2 

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

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

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

Ítem Excel·lent 
(10 Punts) 

Bo 
(8 Punts) 

Insuficient 
(4 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Pertinència dels 
elements de justificació 

Expressen 
alta motivació 

i profund 
coneixement 
de l’entorn de 

les arts 
escèniques 

Expressen 
motivació i 

relatiu 
coneixement de 
l’entorn de les 

arts escèniques 

Expressen 
escassa 

motivació i 
relatiu 

coneixement 
de l’entorn de 

les arts 
escèniques 

No aporten 
informacions 

que justifiquen 
l’interès 

personal. No 
tenen relació 

amb les AAEE 



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

 

 
 

Organització de les 
idees 

Expressa les 
idees amb 

evident 
coherència  i 

lògica  
Exposició 

estructurada 

Expressa les 
idees 

adequadament 

Expressa les 
idees de 
manera 

confosa i poc 
estructurada 

Confós, mancat 
de lògica 

Expressió formal Rica, amb 
incursions a 

l’argot 
professional 

d’AAEE 

Normal. 
Correcta en 
l’expressió 

Excessivamen
t col·loquial 

Inapropiat per a 
l’expressió en el 
context i finalitat 

Presentació Molt bona Bona Alguna  
errada en 
format o 

estructura 

Format 
inadequat a les 

finalitats 

 
El resultat s’expressarà sobre 10 punts. 

 
4.- Entrevista personal 

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

 
4.1.- Adequació al perfil resultant de la formació 

 

Ítem Excel·lent 
(10 Punts) 

Bo 
(8 Punts) 

Insuficient 
(4 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

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

Expressa il·lusió 
i coneixement 

del context 
professional de 

les AAEES 

Mostra interès 
però desconeix 

el context 

Mostra interès 
però no pensa 

més enllà 

No mostra 
interès. Les 

AAEE no són la 
seva primera 

opció  

Autonomia, 
Iniciativa i  
emprenedoria 

Ha desenvolupat 
i liderat activitats 

o projectes en 
l’àmbit creatiu, o 

social o de 
l’emprenedoria 
Demostra tenir 

criteri propi i 
capacitat 

d’autocrítica 

Demostra tenir 
esperit 

emprenedor, 
criteri propi i 

capacitat 
d’autocrítica i  

Ha participat en 
projectes 

 

En el seu CV no 
destaca la 

participació o 
impuls de 
projectes 
personals 

Mancança 
manifesta de 

criteri propi. No 
expressa haver 
desenvolupat 
cap projecte 

personal 

Capacitat de 
treball en equip 

Expressa bon 
equilibri entre 

activitats 
acadèmiques i 

les de 
participació i 

Expressa bon 
equilibri entre 

activitats 
acadèmiques i 

les de 
participació i 

Dificultats en 
justificar  els 

valors de l’equip 
en les activitats 

que declara 

No expressa ni 
justifica la 

necessitat de 
treballen equip. 

No justifica 
l’absència 
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treball en equip 
del CV 

Ha liderat equips 

treball en equip d’altres  
activitats en el 

seu CV 

Maduresa  Segur de si 
mateix 

Confiança en la 
seva capacitat 
de superar el 

estudis. Coneix 
les seves 

mancances 

Segur de si 
mateix 

Confiança en la 
seva capacitat 
de superar el 

estudis.  

Insegur. 
Relaciona amb 

dificultat les 
seves 

mancances amb 
el procés 

formatiu que vol 
enfrontar 

Molt insegur. 
No relaciona 

adequadament 
les seves 

mancances amb 
el procés 

formatiu que vol 
enfrontar 

Gestió de 
l’estrès durant 
l’entrevista 

Tranquil·litat. 
Domini de sí 

mateix 

No mostra 
especial 

intranquil·litat. 
Senyals 

d’inquietud que 
no interfereixen 
en  l’entrevista 

Senyals 
inequívocs 

d’inquietud amb 
dificultats 

d’autocontrol 

L’excés de 
nerviosisme 
interfereix 

negativament en 
l’entrevista 

 
El resultat s’expressarà sobre 10 punts. 

 
 

4.2.- Comunicació Verbal 
 

Ítem 
Excel·lent 
(10 Punts) 

Bo 
(8 Punts) 

Insuficient 
(4 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Facilitat d’expressió Manté el 
discurs i  

alimenta el 
diàleg amb 

l’entrevistador 

Manté el discurs Expressió 
vacil·lant 

Pauses no 
justificades  

No invita a 
mantenir el 

diàleg. 
Interrupcions 

Claredat en 
l’articulació de les 
idees  

Expressa les 
idees amb 

evident 
coherència  i 

lògica  

Expressa les 
idees 

adequadament 

Expressa les 
idees de manera 
un tant confosa 

Confós, mancat 
de lògica 

Capacitat de síntesi  Respostes 
clares, 

concises i 
informatives 

Respostes 
clares i 

informatives 

Les respostes 
s’estenen per 

altres aspectes 
annexes no 
rellevants 

Les respostes 
divaguen i no 

es corresponen 
a les preguntes 

formulades 

Escolta activa Escolta amb 
atenció i sense 

interrompre. 
Fa signes 

d’haver entès 

Escolta amb 
atenció i sense 

interrompre 
 

Escolta amb 
atenció, 

interromp a 
l’entrevistador 

No mostra 
atenció a 

l’entrevistador, 
interromp a 

l’entrevistador 

Vocabulari Ric, amb 
incursions a 

l’argot 

Normal Excessivament 
col·loquial 

Inapropiat per a 
l’expressió en 

el context 
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professional 
d’AAEE 

acadèmic 

 
El resultat s’expressarà sobre 10 punts. 

 
5. Valoració final 
 
Comprendrà la suma dels punts obtinguts en totes les etapes.  
 
Els/les candidats/-es s’ordenaran per l’ordre de prelació resultant. En cas d’igualtat en la 
puntuació, prevaldrà el/la candidat/-a que menys anys faci que ha obtingut la titulació requerida. 
Si persisteix la igualtat, prevaldrà la millor nota promig final del títol de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle o CFGS si n’és el cas. 
 
Els/les candidats/-es que no superin la puntuació de 3,00 sobre 10, quedaran exclosos/-es del 
projecte. 
 

Concepte ítem % 

Currículum acadèmic 

Nota mitjana de la titulació 30 

Altres formacions  15 

Idiomes 5 

Currículum professional 

Experiència laboral en Arts Escèniques 10 

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

10 

Carta de Motivació Carta de Motivació 10 

Entrevista personal 
Adequació al perfil resultant de la formació 10 

Comunicació Verbal 10 
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ANNEX II A LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ D’UN 
MÀXIM DE 6 TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE HAN DE FORMAR PART DEL 
PROCÉS FORMATIU “IT-TÈCNICA 

 
Sol·licitud tipus per a les proves de selecció del procés formatiu IT-TÈCNICA  
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Tercer.- AUTORITZAR una despesa màxima de 16.661,17€ (SETZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN 
EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) que s’imputarà al pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2018, i amb 
el següent desglossament: 
 

Concepte Aplicació Orgànic Import 

Beques 481.05 99003 6.310,65 € 

Quota SS 160.01 99600 712,80 € 

Docència 131.00 99600 5.983,25 € 

Quota SS 160.00 99600 1.974,47 € 

Ajuts manutenció 481.05 99003 1.680,00 € 

 
Quart.- APROVAR la convocatòria per a l’inici del procés selectiu d’un màxim d 5 titulats/des de l’Institut 
del Teatre que han de formar part del procés pedagògic “IT-TÈCNICA”. 
 
Cinquè.- DISPOSAR que la publicació de la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per 
a la selecció d’un màxim de 6 titulats/-des de l’Institut del Teatre que han de formar part del procés 
pedagògic “IT-TÈCNICA” s’efectuï en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler 
d’anuncis de l’Institut del Teatre, Plaça Didó 1, de Terrassa i a la pàgina web de l’Organisme. 
 
Sisè.- APROVAR la concessió de les beques als/les candidats/-es resultants del procés selectiu, atenent 
als imports i conceptes següents: 
 

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

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

Concepte Import 
Núm. 

alumnes 
Import per 
alumne/-a 

Import mensual  
Alumne/-a 

Cost docència 7.957,72 € 6 1.326,29 € 530,51 € 

 
S’atorga a cada estudiant seleccionat : 
 

� 420,71 Euros mensuals en concepte d’ajut que s’abonaran a mes vençut durant els 2,5 
mesos de l’activitat formativa, constituint un total de 1.051,78 Euros per estudiant. En el cas 
dels/les alumnes de tipologia “alumne/-a en formació”, l’import mensual en concepte d’ajut és 
de 300,60 € corresponent al 71,45%, sobre l’import màxim.  
 

� 530,51 Euros mensuals que corresponen a les despeses que representa per a l’IT en 
concepte de realització de l’activitat formativa per cada estudiant i mes, constituint un total de 
1.326,29 euros per estudiant.  
 

� 112,00 Euros mensuals que corresponen al prorrateig per mes dels ajuts a la manutenció i 
desplaçament per als bolos amb un import total previst per tot el període de 280,00 Euros. 

 
Setè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per a l’aprovació dels actes 
administratius que se’n derivin del procés selectiu d’un màxim de 6 titulats/des de l’Institut del Teatre que 
han de formar part del procés pedagògic “IT-TÈCNICA”, així com d’altres actuacions adients per portar-lo 
a terme.” 
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PUNTS COMPLEMENTARIS 
 
 
8. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut del 

Teatre i l’Associació IBSTAGE per a la realització de les audicions i per a 
l’organització de la 10a edició del prestigiós esdeveniment IBSTAGE.  

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a regular la col·laboració amb l’Associació IB Stage 
per a la realització de la 10ª edició de l’esdeveniment corresponent. 
 
L’Associació IBStage és una associació sense afany de lucre que té com a objectius 
l’organització de cursos de dansa i espectacles coreogràfics, a més de la realització de 
qualsevol activitat que contribueixi al desenvolupament de la dansa. 
 
La ciutat de Barcelona acollirà la 10a edició de l’IBSTAGE que és un prestigiós 
esdeveniment internacional que aplega a joves talents de la dansa amb  professors i 
professionals de la dansa de gran prestigi realitzant inicialment un període formatiu per acabar 
amb una Gala al Teatre del Liceu. A la Gala es mostrarà el treball realitzat en el període 
formatiu, i, a més, els candidats compartiran escenari amb diferents personalitats del món de la 
dansa. 
 
L’Associació IBSTAGE ha sol•licitat a l’Institut del Teatre poder disposar de diferents espais 
de la seu de Barcelona que acolliran: 

a) La realització de l’audició interna per a la concessió de beques dels alumnes de 
l’EESA/CPD de l’Institut del Teatre i per a l’audició externa a altres alumnes externs a 
l’Institut. 

b) La realització de la fase formativa que acollirà als alumnes matriculats en les diferents 
modalitats i per a l’assaig de la Gala final.  

 

A la vista de l’experiència positiva de les tres edicions anteriors en les quals l’Institut del 
Teatre també va col•laborar, aquest ha considerat que una nova col•laboració podria comportar 
més prestigi a l’Organisme, i tornar a donar visibilitat a les activitats que realitza l’Institut així 
com contribuir a la promoció i difusió de les arts escèniques. A més, les dates proposades 
per a l’IBSTAGE no interferiran en la pròpia activitat lectiva de les Escoles de l’Institut del 
Teatre. 
 
L’IBSTAGE contempla dues etapes:  

 
• D’una banda, la realització de cursos de formació en els quals es poden inscriure 

aquells interessats procedents d’arreu del món. En el període formatiu participen més 
de 30 professors de dansa i també més de 10 ballarins professionals procedents de 
prestigioses companyies professionals de dansa. L’activitat d’assajos i classes podrà 
ser oberta al públic extern de l’Institut del Teatre i la resta d’activitats a públic intern i a 
professionals del sector. L’IBSTAGE dóna la possibilitat als interessats de fer la 
inscripció en tres modalitats: 1, 2 o tres setmanes (programa complet) 
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• De l’altra banda, la celebració d’una Gala que es realitzarà un cop finalitzat el període 
de formació, amb la participació de més de 10 ballarins professionals procedents de 
prestigioses companyies professionals de dansa en la qual es mostrarà el treball 
realitzat, i serà la gran explosió de talent en què compartiran escenari els aspirants amb 
els professionals. La Gala final està programada per a realitzar-la al Gran Teatre Liceu 
de Barcelona els dies 1 i 2 de setembre de 2018.  
 

En la valoració econòmica dels espais cedits en el marc del present conveni s’ha aplicat una 
bonificació del 50% en tractar-se d’una institució privada sense afany de lucre que ha de 
realitzar una activitat acadèmica de divulgació i difusió cultural, que coincideix amb els 
objectius establerts estatutàriament per l’Institut del Teatre; supòsit contemplat a la nova 
tarifa de preus aprovada per la Diputació de Barcelona.  
  
L’esmentada valoració econòmica dels espais cedits és de 75.475,75 € i aplicant la bonificació 
del 50% és de 37.737,88 €, els quals està previst que siguin parcialment compensats amb: 

 
• 6 matrícules d’una setmana, per a alumnes de l’Institut del Teatre, valorades en  

3.600,00€ (600,00€ cadascuna). 
• 6 matrícules de dues setmanes, per a alumnes de l’Institut del Teatre, valorades en 

5,850,00€ (975€ cadascuna) 
• 6 matrícules del programa complet, per a alumnes de l’Institut del Teatre, valorades en 

9.000,00€ (1.500,00€ cadascuna). 
• Facilitar 20 invitacions per a l’Institut del Teatre per a cadascuna de les Gales de cloenda 

(Gran Teatre del Liceu)  valorades en 2.000,00€. 
• Facilitar l’assistència com a oient a les classes i a sessions de formació específiques per 

a un màxim de 15 alumnes de l’especialitat de Pedagogia de la Dansa de l’Institut del 
Teatre (CSD),  valorada en 450,00€. 

• Facilitar l’assistència com a oient a les classes i a sessions de formació específiques per 
a un màxim de 10 docents de l’Institut del Teatre,  valorada en 600,00€. 

• El streaming que IBStage realitzarà per a la difusió internacional de l’activitat contindrà 
entrevistes als Directors i professors del CSD i EESA/CPD de l’Institut del Teatre, 
valorades en 3.000,00€  

• Fer difusió de l’Institut del Teatre mitjançant un anunci de 2’ dins del streaming que 
IBStage realitzarà al llarg de les gales de cloenda, valorat en 1.500,00€ 

• Assumir la realització de 3 masterclass que serviran al mateix temps com a audició per a 
l’ingrés a IBStage d’alumnes de l’Institut del Teatre,   valorades en 750,00€.   

• Les audicions per a l’ingrés a IBStage tenen un cost de matrícula de 40€. Els alumnes de 
l’Institut del Teatre podran accedir a l’audició sense abonar quantitat alguna. Aquesta 
condició està valorada en 3.400,00€ en concepte de taxes de matrícula. 

  

En conseqüència, IB Stage haurà d’abonar l’import de 7.084,78 €, i l’IT haurà d’abonar 
30.150,00 € en concepte de les contraprestacions valorades anteriors. 
 
Per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre, de data 15 de febrer de 2017 es va 
concedir el fraccionament i l’ajornament del deute que té l’Associació IBSTAGE amb l’Institut 
del Teatre per import de 28.000,00€ en concepte d’aplicació de la tarifa de taxes vigents a 
l’Institut del Teatre per a la cessió dels espais dels exercicis 2015 i 2016. Arran d’aquesta 
situació, l’Institut del Teatre ha considerat procedent condicionar la formalització del present 
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conveni al fet que l’Associació IBSTAGE hagi fet efectiu el pagament del fraccionament que 
tingui data de venciment anterior a la data d’efectes del conveni.    

 
A banda de les obligacions econòmiques, les obligacions d’IB Stage, pel que fa a l’ús dels 
espais, són: 
 

a) En cas que l’activitat provoqui la destrucció o deteriorament del domini públic, 
l’Associació haurà de reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o de 
reparació. 

b) Si els danys fossin irreparables, l’Associació ha d’indemnitzar l’Institut del Teatre amb 
una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels béns 
malmesos. 

c) Deixar les aules i la Sala Ovidi Montllor en les condicions de neteja i conservació en què 
les van trobar.  

d) Fer-se càrrec de l’assegurança per accident de les persones que participin  en  
l’esdeveniment. L’Institut del Teatre  s’eximeix  de  qualsevol responsabilitat que es  
pugui derivar per la realització de l’activitat. L’Institut del Teatre té com a única comesa 
cedir l’espai físic en què es desenvoluparà, quedant exonerat respecte de qualsevol 
responsabilitat o obligació en relació amb la prevenció de riscos laborals per danys o 
lesions per part de les persones que les realitzen. 

e) L’ús no autoritzat de l’espai per tercers facultarà l'Institut del Teatre per suspendre 
l’activitat i exigir responsabilitats pels danys que s’hagin pogut causar. 

f) Prendre les mesures necessàries perquè l’activitat (incloses les fases de muntatge i 
desmuntatge) no comportin cap risc. Si alguna activitat comporta la contractació de 
terceres empreses, caldrà informar prèviament a l’inici dels treballs de l’adequada 
coordinació d’activitats empresarials en relació amb la prevenció de riscos laborals. Els 
treballs no podran iniciar-se sense el vistiplau de l’Institut del Teatre.  

g) Informar prèviament a la realització dels treballs si aquests comporten un risc especial 
(treballs en altura, risc d’incendi, etc.): els treballs només podrà realitzar-ho personal 
adequadament format en prevenció de riscos laborals. Les tasques no podran iniciar-se 
sense el vistiplau de l’Institut del Teatre. 

h) Assegurar que les condicions dels equips de protecció individual, màquines, 
instal·lacions i eines utilitzades compleixen amb els requisits de seguretat legalment 
establerts.  

i) Respectar la normativa de seguretat i salut de l’Institut del Teatre en la realització dels 
treballs, així com les normes per a lloguer d’espais i ús del Teatre Ovidi Montllor. 

j) Conèixer i respectar les instruccions d’actuació en cas d’emergència de l’Institut del 
Teatre.  

k) Informar a l’Institut del Teatre, prèviament a l’inici i per escrit, de les persones de 
l’organització responsables d’assegurar l’evacuació de l’edifici en cas d’emergència. 

l) Respectar els aforaments màxims establerts per l’Institut del Teatre a cadascun dels 
espais i assegurar que en cap moment queden afectats els accessos, sortides 
d’emergència i equips contra incendi. 

 
Les dues entitats acorden la designació d’un representant de cada entitat a la Comissió de 
seguiment, que vetllaran per la correcta execució de les obligacions derivades del present 
conveni. 
 
El present conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins al 31 d’octubre de 
2018. 
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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. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
divulgació i suport  a  activitats que, dins de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
L’Associació IBStage és una associació sense afany de lucre que té com a objectius l’organització de 
cursos de dansa i espectacles coreogràfics, a més de la realització de qualsevol activitat que contribueixi 
al desenvolupament de la dansa. 
 
La ciutat de Barcelona acollirà la 10a edició de l’IBSTAGE que és un prestigiós esdeveniment 
internacional que aplega a joves talents de la dansa amb  professors i professionals de la dansa de gran 
prestigi realitzant inicialment un període formatiu per acabar amb una Gala al Teatre del Liceu. A la Gala 
es mostrarà el treball realitzat en el període formatiu, i, a més, els candidats compartiran escenari amb 
diferents personalitats del món de la dansa. 
 
L’IBSTAGE és considerat un esdeveniment de gran repercussió internacional en el qual la cultura, 
l’entusiasme, la il•lusió, l’esforç i la perseverança seran latents en tota l’edició, tant per als joves aspirants, 
com per als professors, per als ballarins professionals i fins i tot, per al públic assistent.  
 
L’Associació IBSTAGE ha sol•licitat a l’Institut del Teatre poder disposar de diferents espais de la seu de 
Barcelona que acolliran: 

 
a) La realització de l’audició interna per a la concessió de beques dels alumnes de l’EESA/CPD de 

l’Institut del Teatre i per a l’audició externa a altres alumnes externs a l’Institut. 
b) La realització de la fase formativa que acollirà als alumnes matriculats en les diferents modalitats 

i per a l’assaig de la Gala final.  
 

A la vista de l’experiència positiva de les tres edicions anteriors en les quals l’Institut del Teatre també va 
col•laborar, aquest ha considerat que una nova col•laboració podria comportar més prestigi a l’Organisme, 
i tornar a donar visibilitat a les activitats que realitza l’Institut així com contribuir a la promoció i difusió de 
les arts escèniques, finalitats que s’ajusten a les establertes als vigents estatuts. A més, les dates 
proposades per a l’IBSTAGE no interferiran en la pròpia activitat lectiva de les Escoles de l’Institut del 
Teatre. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de data 11 d’octubre 
de 2017, es va informar i elevar a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona la modificació de la 
tarifa de taxes i preus públics de l’Institut del Teatre en la qual s’introdueix un tractament específic en la 
utilització dels espais de l’Institut del Teatre per a la realització d’activitats científiques, acadèmiques, de 
divulgació cultural, coincidents amb objectius de l’Institut del Teatre, en concret, es meritarà en el 50% del 
seu import, sempre i quan s’hagi signat un conveni de col·laboració aprovat per l’òrgan competent.  
 
Vist que la modificació de la tarifa de taxes i preus públics es va aprovar per acord provisional del Ple de 
la Diputació de Barcelona el dia 26 d’octubre de 2017, i que ha quedat definitivament aprovada el dia 18 
de desembre de 2017, vigent, per tant, a partir de l’1 de gener de 2018. 
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Vist que en la valoració econòmica dels espais cedits en el marc del present conveni s’ha aplicat una 
bonificació del 50% en tractar-se d’una institució privada sense afany de lucre que ha de realitzar una 
activitat acadèmica de divulgació i difusió cultural, que coincideix amb els objectius establerts 
estatutàriament per l’Institut del Teatre; supòsit contemplat a la nova tarifa de preus aprovada per la 
Diputació de Barcelona.  
 
Vist, per tant, que la valoració econòmica dels espais cedits és de 75.475,75€ i aplicant la bonificació del 
50% és de 37.737,88€, els quals està previst que siguin parcialment compensats amb les següents 
prestacions: 

 
• 6 matrícules d’una setmana, per a alumnes de l’Institut del Teatre, valorades en  3.600,00€ 

(600,00€ cadascuna). 
• 6 matrícules de dues setmanes, per a alumnes de l’Institut del Teatre, valorades en 5,850,00€ 

(975€ cadascuna) 
• 6 matrícules del programa complet, per a alumnes de l’Institut del Teatre, valorades en 9.000,00€ 

(1.500,00€ cadascuna). 
• Facilitar 20 entrades per a l’Institut del Teatre per a cadascuna de les Gales de cloenda (Gran 

Teatre del Liceu)  valorades en 2.000,00€. 
• Facilitar l’assistència com a oient a les classes i a sessions de formació específiques per a un 

màxim de 15 alumnes de l’especialitat de Pedagogia de la Dansa de l’Institut del Teatre (CSD),  
valorada en 450,00€. 

• Facilitar l’assistència com a oient a les classes i a sessions de formació específiques per a un 
màxim de 10 docents de l’Institut del Teatre,  valorada en 600,00€. 

• El streaming que IBStage realitzarà per a la difusió internacional de l’activitat contindrà entrevistes 
als Directors i professors del CSD i EESA/CPD de l’Institut del Teatre, valorades en 3.000,00€  

• Fer difusió de l’Institut del Teatre mitjançant un anunci de 2’ dins del streaming que IBStage 
realitzarà al llarg de les gales de cloenda, valorat en 1.500,00€ 

• Assumir la realització de 3 masterclass que serviran al mateix temps com a audició per a l’ingrés a 
IBStage d’alumnes de l’Institut del Teatre,   valorades en 750,00€.   

• Les audicions per a l’ingrés a IBStage tenen un cost de matrícula de 40€. Els alumnes de l’Institut 
del Teatre podran accedir a l’audició sense abonar quantitat alguna. Aquesta condició està 
valorada en 3.400,00€ en concepte de matrícula. 
 

Atès que procedeix autoritzar la despesa que suposen les anteriors prestacions per un import de 
30.150,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 226.99/99003 i al concepte 162 del capítol 1, en el 
cas de activitats formatives que tinguin com a destinataris a personal de l’Institut del Teatre. Aquesta 
despesa, i per tant l’efectivitat del conveni, resta condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit 
núm.  7/2018. 
 
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€. 
 
Vist que el contingut del conveni de referència té una valoració econòmica inicial dels espais de 
75.475,75€ quantitat superior a 50.000,00€, i per tant, es considera procedent proposar la seva aprovació 
a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre.  
 
D’altra banda, per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre, de data 15 de febrer de 2017 (núm. 
Registre 335/17)  es va concedir el fraccionament i l’ajornament del deute que té l’Associació IBSTAGE 
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amb l’Institut del Teatre per import de 28.000,00€ en concepte d’aplicació de la tarifa de taxes vigents a 
l’Institut del Teatre per a la cessió dels espais dels exercicis 2015 i 2016.  
 
Arran d’aquesta situació, l’Institut del Teatre ha considerat procedent condicionar la formalització del 
present conveni al fet que l’Associació IBSTAGE hagi fet efectiu el pagament del fraccionament que tingui 
data de venciment anterior a la data d’efectes del conveni.    
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Intervenció, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Associació IBSTAGE per a la 
realització de les audicions i per a l’organització de la 10a edició del prestigiós esdeveniment IBSTAGE, 
d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:  
 

“CONVENI ESPECÍFIC DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT DEL TEATRE I 
L’ASSOCIACIÓ IBSTAGE PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA 10a EDICIÓ DE L’IBSTAGE  

 
INTERVENEN 

 
D’una banda, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE representat per l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Presidenta de 
l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, assistida pel Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació de data 26 de juliol de 2016 (BOPB 3 d’agost de 2016), amb 
domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
De l’altra, 
 
L’ASSOCIACIÓ IBSTAGE representat pel senyor Leontin Surdeanu, en qualitat de President, 
amb domicili al carrer San Gil nº2 Barcelona (08001) i NIF G66030388. 
 
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present conveni i als 
efectes  
 

MANIFESTEN 
 
I.-Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària 
per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió 
de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de 
les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, 
exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i 
de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les seves sales teatrals. També 
figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  activitats que, dins de 
l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres administracions. 
 
II.- Que l’Associació IBStage és una associació sense afany de lucre que té com a objectius 
l’organització de cursos de dansa i espectacles coreogràfics, i tota activitat que contribueixi al 
desenvolupament de la dansa. 
 
III.- Que la ciutat de Barcelona acollirà la 10a edició de l’IBSTAGE que és un prestigiós 
esdeveniment internacional que aplega a joves talents de la dansa amb  professors i 
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professionals de la dansa de gran prestigi realitzant inicialment un període formatiu per concloure 
amb dues Gales de Dansa. A les Gales es mostrarà el treball realitzat, i, a més, els candidats 
compartiran escenari amb diferents personalitats del món de la dansa. 
 
IV.- Que l’IBSTAGE és considerat un esdeveniment de gran repercussió internacional en el qual 
la cultura, l’entusiasme, la il·lusió, l’esforç i la perseverança seran latents en tota l’edició, tant per 
als joves aspirants, com per als professors, per als ballarins professionals i fins i tot, per al públic 
assistent.  
 
V.- Que l’Associació IBSTAGE ha sol•licitat a l’Institut del Teatre poder disposar de diferents 
espais de la seu de Barcelona per a: 

 
a) La realització de masterclass/audició interna per a la concessió de beques als alumnes 

de l’EESA/CPD de l’Institut del Teatre i per a l’audició externa a altres alumnes externs a 
l’Institut. 

b) La realització de la fase formativa que acollirà als alumnes matriculats en les diferents 
modalitats i per a assajos de la Gala final.  

 
VI.- Que vista l’experiència positiva dels tres anys anteriors en el qual l’Institut del Teatre també 
va col·laborar en aquest esdeveniment, aquest ha considerat que una nova col·laboració podria 
comportar més prestigi a l’Organisme, i tornar a donar visibilitat a les activitats que realitza 
l’Institut així com col·laborar en la promoció i difusió de les arts escèniques, finalitats que 
s’ajusten a les establertes als vigents estatuts. A més, les dates proposades per a l’IBSTAGE no 
interferiran en la pròpia activitat lectiva de les seves Escoles. 
 
VII.- Que actualment l’Associació IBSTAGE té contret un deute amb l’Institut del Teatre per 
import de 21.000,00€ en concepte d’aplicació de la tarifa de taxes vigents a l’Institut del Teatre 
per a la cessió dels espais dels exercicis 2015 i 2016. Per decret de la Presidència de l’Institut del 
Teatre es va concedir el fraccionament i l’ajornament de l’esmentat deute establint la seva 
liquidació en diversos períodes. En aquest sentit, aquest conveni es condiciona a què 
l’Associació IBSTAGE realitzi el pagament íntegre del segon fraccionament previst per al mes de 
maig de 2018 per import de 3.500,00€. 
 
VIII.- Que l’expedient que recull la minuta del conveni, el qual incorpora la memòria 
justificativa preceptiva,  ha estat aprovat 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 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Associació IBSTAGE per a la realització de les audicions i per a l’organització de la 10a edició 
del prestigiós esdeveniment IBSTAGE que tindrà lloc a Barcelona des del 13 d’agost al 2 de 
setembre de 2018. 
 
Que de conformitat amb el que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del 
Sector Públic, el present conveni millora l’eficiència de la gestió pública atès que la unificació i 
posada en comú dels recursos econòmics, recursos humans i recursos tècnics per part de les 
dues entitats per assolir l’objectiu comú, en concret, la realització de les audicions i per a 
l’organització de la 10a edició de l’IBSTAGE, produeix uns resultats satisfactoris d’utilitat pública.  
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Segon.- Descripció de l’esdeveniment 
 
L’IBSTAGE és un gran esdeveniment internacional que es celebra des de l’any 2013 a 
Barcelona, i que va néixer a Itàlia fa nou anys amb la finalitat de reunir a joves talents de la 
dansa,  sigui quina sigui la seva procedència i condició personal,  amb els grans professionals 
d’aquesta disciplina en les seves diverses especialitats. 

 
 

 

11-12/08/18 Aules Hores Dies m2 €/h/m2 Preu/hora Preu/dia Cost/Tarifa 
P1-S1 MAE-1  11//8/18 1 3 1 135 0,64 86,40 259,20 259,20 
Vestíbul 12/8/18 1 8 1 314 0,37 116,18 929,44 929,44 

              
Costos 
Totals 1.188,64€ 

 
 
 

1a setmana: 13-18/08/18 Aules Hores Dies m2 €/h/m2 Preu/hora Preu/dia Cost/Tarifa 
Aula doble moviment genèrica 
13-17/8/18 1 8 5     50,35 402,83 2.014,15 
Aula senzilla moviment genèrica 
13-17/8/18 7 8 5     30,12 240,97 8.433,95 
Aula doble moviment genèrica 
18/8/18 1 8 1     50,35 402,83 402,83 
Aula senzilla moviment genèrica 
18/8/18 5 8 1     30,12 240,97 1.204,85 
P1-S1 MAE-1 13-18/8/18 1 8 6 135 0,64 86,40 691,20 4.147,20 
Despatx P1 13-18/8/18 1 8 6 7,84 0,64 5,02 40,14 240,84 
P2.S3 13-18/8/18 1 8 6 56 0,64 35,84 286,72 1.720,32 

Costos Totals               18.164,14€ 
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L’IBSTAGE contempla dues etapes:  
 

• D’una banda, la realització de cursos de formació en els quals es poden inscriure aquells 
interessats procedents d’arreu del món. En el període formatiu participen més de 30 professors 
de dansa i també més de 10 ballarins professionals procedents de prestigioses companyies 
professionals de dansa. L’activitat d’assajos i classes podrà ser oberta al públic extern de l’Institut 
del Teatre i la resta d’activitats a públic intern i a professionals del sector. 
 

2a setmana: 20-25/08/18 Aules Hores Dies m2 €/h/m2 Preu/hora Preu/dia Cost/Tarifa 
Aula doble moviment genèrica 
20-24/8/18 1 8 5     50,35 402,83 2.014,15 
Aula senzilla moviment genèrica 
20-24/8/18 7 8 5     30,12 240,97 8.433,95 
Ovidi Montllor 20-24/8/18 1 8 5     402,83 3.222,67 16.113,35 
Aula doble moviment genèrica 
25/8/18 1 8 1     50,35 402,83 402,83 
Aula senzilla moviment genèrica 
25/8/18 3 8 1     30,12 240,97 722,91 
Ovidi Montllor 25/8/18 1 8 1     402,83 3.222,67 3.222,67 
P1-S1 MAE-1 20-25/8/18 1 8 6 135 0,64 86,40 691,20 4.147,20 
Despatx P1 20-25/8/18 1 8 6 7,84 0,64 5,02 40,14 240,84 
P2.S3 20-25/8/18 1 8 6 56 0,64 35,84 286,72 1.720,32 

Costos Totals               37.018,22€ 

3a setmana: 27-31/8/18 i 1-
2/9/18 Aules Hores Dies m2 €/h/m2 Preu/hora Preu/dia Cost/Tarifa 
Aula doble moviment genèrica 
27-30/8/18 1 8 4     50,35 402,83 1.611,32 
Aula senzilla moviment genèrica 
27-30/8/18 3 8 4     30,12 240,97 2.891,64 
Ovidi Montllor 27-30/8/18 1 8 4     402,83 3.222,67 12.890,68 
Aula doble moviment genèrica 
31/8/18 1 6 1     50,35 302,10 302,10 
Aula doble moviment genèrica 
1/9/18 1 4 1     50,35 201,40 201,40 
Aula doble moviment genèrica 
2/9/18 1 4 1     50,35 201,40 201,40 
Vestuari 31/8/18 1 6 1           
Vestuari 1/9/18 1 4 1           
Vestuari 2/9/18 1 4 1           

Costos Totals               18.098,54€ 

Costos 
Totals 74.469,55€ 
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• De l’altra banda, la celebració d’una Gala que es realitzarà un cop finalitzat el període de 
formació, amb la participació de més de 10 ballarins professionals procedents de prestigioses 
companyies professionals de dansa en la qual es mostrarà el treball realitzat, i serà la gran 
explosió de talent en què compartiran escenari els aspirants amb els professionals. La Gala final 
està programada per a realitzar-la al Gran Teatre Liceu de Barcelona els dies 1 i 2 de setembre 
de 2018.  
 
L’IBSTAGE dóna la possibilitat als interessats de fer la inscripció en tres modalitats: 
 

• La matriculació al curs d’una setmana, que serà del 13 al 17 d’agost de 2018.  
• La matriculació al curs de dues setmanes, que serà del 13 al 24 d’agost de 2018. 
• La matriculació al programa complet, que serà del 13 d’agost al 2 de setembre 2018. 

 
Tercer.- Obligacions de les parts 
 

Per part de l’INSTITUT DEL TEATRE 
 
• Cedir els espais valorats en 74.469,55€ per a la realització dels cursos de formació 

contemplats al programa de les diferents modalitats de matrícula de l’IBSTAGE, i que es 
detallen a continuació: 

 
La vigent Ordenança de Taxes i Preus Públics de l’Institut del Teatre, organisme autònom de la 
Diputació de Barcelona, estableix una tarifa reduïda en la cessió d’espais per a la realització 
d’activitats científiques, acadèmiques de divulgació cultural, coincidents amb els objectius de 
l’Institut del Teatre i sempre i quan s’hagi signat un conveni de col·laboració, fixada en el 50% de 
l’import de la taxa. La tarifa reduïda, aplicant l’esmentat 50% per a la cessió dels espais 
especificats és de 37.234,78€. 
 

• Emetre la corresponent liquidació per import de 37.234,78€ en concepte de taxa per la 
cessió d’espais.  

• Respectar el programa establert per IBSTAGE. 
• Autoritzar l’entrada als mitjans de comunicació a l’Institut del Teatre per a la realització dels 

primers enregistraments amb les càmeres. 
 

Per part de L’ASSOCIACIÓ IBSTAGE 
 

• L’organització de l’IBSTAGE, que comportarà assumir la gestió de la matriculació dels aspirants, 
l’expedició de diplomes, l’elaboració del programa, assumir els honoraris dels professors, 
gestionar les invitacions dels professionals i d’altres autoritats convidades, etc. 
 

• Estar en possessió dels permisos i autoritzacions de qualsevol dret de propietat intel·lectual que 
pugui derivar de la participació a IBSTAGE (inclosos els drets d’autor de les músiques i 
coreografies utilitzades,  els drets d’imatge dels participants, etc.). 
 

• Oferir als alumnes de l’Institut del Teatre interessats en l’IBSTAGE, prèvia superació d’audició,  
les matrícules següents: 
 

− 6 matrícules del curs d’una setmana, valorades en  3.600,00€ (600,00€ cadascuna). 
− 6 matrícules del curs de dues setmanes, valorades en 5,850,00€ (975€ cadascuna) 
− 6 matrícules del programa complet, valorades en 9.000,00€ (1.500,00€ cadascuna). 

 
• Facilitar 20 entrades per a l’Institut del Teatre per a cada una de les Gales de cloenda,  valorades 

en 2.000,00€. 
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• Facilitar l’assistència com a oient a les classes i a sessions de formació específiques per a un 
màxim de 15 alumnes de l’especialitat de Pedagogia de la Dansa de l’Institut del Teatre (CSD),  
valorada en 450,00€. 
Els 15 alumnes seran escollits per la Direcció del (CSD) i les seves dades es facilitaran a IBStage 
abans de l’inici del curs. 
 

• Facilitar l’assistència com a oient a les classes i a sessions de formació específiques per a un 
màxim de 10 docents de l’Institut del Teatre,  valorada en 600,00€. 
 

• El streaming que IBStage realitzarà per a la difusió internacional de l’activitat contindrà 
entrevistes als Directors i professors del CSD i EESA/CPD de l’Institut del Teatre, que estan 
valorades en 3.000€  

• Fer difusió de l’Institut del Teatre mitjançant un anunci de 2’ dins del streaming que IBStage 
realitzarà al llarg de les gales de cloenda,   valorat en 1.500,00€ 
 

• Inserir el logotip de l’Institut del Teatre en qualsevol material de difusió de l’IBSTAGE 2018. 
• Facilitar l’entrada com a oient a les classes d’IBSTAGE com les activitats públiques per als 

alumnes de dansa de l’Institut del Teatre (CSD i EESA/CPD). 
 

• Facilitar la participació d’1 classe a un màxim de 10 alumnes de l’Institut del Teatre. Només 
podran participar 2 alumnes per classe. Serà necessari un registre previ per a la gestió i 
assistència a la classe. 
 

• Assumir la realització de 3 masterclass que serviran al mateix temps com a audició per a l’ingrés 
a IBStage d’alumnes de l’Institut del Teatre,    valorades en 750,00€.   
 
A les masterclass/audició hi assistirà un docent de l’Institut del Teatre en qualitat de jurat. 
 

• Les audicions per a l’ingrés a IBStage tenen un cost de matrícula de 40€. Els alumnes de l’Institut 
del Teatre podran accedir a l’audició sense abonar quantitat alguna. Aquesta condició està 
valorada en 3.400,00€ en concepte de matrícula. 

• Descompte especial del 10% per a tots els/les empleats/-des de l’Institut del Teatre per a les 
gales IBSTAGE de l’1 i 2 de setembre de 2018. 

• Comunicació anticipada per als alumnes de l’Institut del Teatre amb el descompte oficial a 
escoles per a les gales IBSTAGE. Aquests descompte no s’aplica als familiars dels alumnes que 
participin a l’IBSTAGE 2018. Només és per a alumnes. 
 

• Emetre la corresponent factura per import de 30.150,00€ en concepte de les prestacions 
derivades de l’execució d’aquest conveni.  

• Abonar a l’Institut del Teatre la liquidació per la cessió d’espais establerta en 37.234,78€ o 
l’import de 7.084,78€, si aquest Organisme opta per la compensació econòmica de l’import de les 
contraprestacions. 
 
Quart- Forma de pagament 
 
L’Associació IBSTAGE abonarà a l’Institut del Teatre l’import de 37.234,78€ a la presentació per 
aquest de la corresponent liquidació i abans de l’inici de l’esdeveniment, que s’aplicarà al 
pressupost d’ingressos 99001/339.01. 
 
L’Institut del Teatre farà efectiu l’import de 30.150,00€, corresponent a les prestacions derivades 
de les obligacions de l’IBSTAGE, prèvia presentació per part d’aquesta Associació de la/-es 
corresponents factura/-es. Aquesta despesa s’imputarà a l’aplicació pressupostària 226.99/99003 
i al concepte 162 del capítol 1, en el cas de activitats formatives que tinguin com a destinataris a 
personal de l’Institut del Teatre. 
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D’acord amb l’indicat al pacte tercer, es podrà procedir a la compensació dels anteriors imports, 
fet que suposarà que l’IBSTAGE haurà d’ingressar a l’Institut del Teatre l’import de 7.084,78€, 
resultat de la diferència entre la taxa per la cessió dels espais i l’import de les valoracions 
realitzades per les contraprestacions. 
 
L’ingrés es realitzarà mitjançant ingrés al c.c. BIC: BBVAESMMXXX  IBAN: ES49  0182   6035   
42  0201607880 de l’Institut del Teatre.  
 
Cinquè. Condicions de la cessió de l’espai 
 
L’Institut del Teatre cedeix a l’Associació IBSTAGE les aules i la Sala Ovidi Montllor amb les 
següents condicions: 
 

a) En cas que l’activitat provoqui la destrucció o deteriorament del domini públic, l’Associació haurà 
de reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o de reparació. 

b) Si els danys fossin irreparables, l’Associació ha d’indemnitzar l’Institut del Teatre amb una 
quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels béns malmesos. 

c) Deixar les aules i la Sala Ovidi Montllor en les condicions de neteja i conservació en què les van 
trobar.  

d) Fer-se càrrec de l’assegurança per accident de les persones que participin  en  l’esdeveniment. 
L’Institut del Teatre  s’eximeix  de  qualsevol responsabilitat que es  pugui derivar per la 
realització de l’activitat. L’Institut del Teatre té com a única comesa cedir l’espai físic en què es 
desenvoluparà, quedant exonerat respecte de qualsevol responsabilitat o obligació en relació 
amb la prevenció de riscos laborals per danys o lesions per part de les persones que les 
realitzen. 

e) L’ús no autoritzat de l’espai per tercers facultarà l'Institut del Teatre per suspendre l’activitat i 
exigir responsabilitats pels danys que s’hagin pogut causar. 

f) Prendre les mesures necessàries perquè l’activitat (incloses les fases de muntatge i 
desmuntatge) no comportin cap risc. Si alguna activitat comporta la contractació de terceres 
empreses, caldrà informar prèviament a l’inici dels treballs de l’adequada coordinació d’activitats 
empresarials en relació amb la prevenció de riscos laborals. Els treballs no podran iniciar-se 
sense el vistiplau de l’Institut del Teatre.  

g) Informar prèviament a la realització dels treballs si aquests comporten un risc especial (treballs 
en altura, risc d’incendi, etc.): els treballs només podrà realitzar-ho personal adequadament 
format en prevenció de riscos laborals. Les tasques no podran iniciar-se sense el vistiplau de 
l’Institut del Teatre. 

h) Assegurar que les condicions dels equips de protecció individual, màquines, instal·lacions i eines 
utilitzades compleixen amb els requisits de seguretat legalment establerts.  

i) Respectar la normativa de seguretat i salut de l’Institut del Teatre en la realització dels treballs, 
així com les normes per a lloguer d’espais i ús del Teatre Ovidi Montllor. 

j) Conèixer i respectar les instruccions d’actuació en cas d’emergència de l’Institut del Teatre.  
k) Informar a l’Institut del Teatre, prèviament a l’inici i per escrit, de les persones de l’organització 

responsables d’assegurar l’evacuació de l’edifici en cas d’emergència. 
l) Respectar els aforaments màxims establerts per l’Institut del Teatre a cadascun dels espais i 

assegurar que en cap moment queden afectats els accessos, sortides d’emergència i equips 
contra incendi. 

 
Sisè.- Vigència  
 
El present conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins al 31 d’octubre de 2018 
i en tot cas fins a la presentació de l’informe de seguiment establert al pacte vuitè.  
 
En cas d‘acordar la pròrroga, s’haurà de formalitzar mitjançant addenda aprovada expressament. 
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Setè.- Responsabilitat 
 
Les entitats col·laborades adquireixen, en virtut d’aquest conveni, la responsabilitat per a les 
obligacions de caràcter fiscal que li corresponen a cadascuna d’elles. 
 
Vuitè.- Comissió de seguiment del conveni 
 
Les dues entitats acorden la designació d’un representant de cada entitat que vetllaran per la 
correcta execució de les obligacions derivades del present conveni. 
 
La Comissió de seguiment es reunirà tantes vegades com sigui necessari per a la resolució i 
interpretació del qualsevol incidència en l’execució de les obligacions del conveni. 
 
Informe de seguiment, per part de l’INSTITUT DEL TEATRE 
 

En el termini de 30 dies hàbils posteriors a la finalització de la vigència del present conveni, l’Institut del 
Teatre ha d’elaborar, i incorporar a l’expedient, un informe de seguiment del compliment de les 
obligacions de les parts, fent especial referència a la materialització de les compensacions mitjançant 
prestacions en espècie assumides per l’Associació IBSTAGE, i de la destinació o aprofitament que se 
n’hagi fet per part de l’Institut del Teatre. 

 
Novè- Modificacions del conveni 
  
El present conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació al 
seu objecte i contingut. Qualsevol modificació del conveni haurà de ser aprovada mitjançant 
addenda i signada per ambdues parts.  
 
Desè.- Protecció de dades 
 
Ambdues institucions es comprometen a complir les normes vigents en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 
Onzè.- Causes d’extinció 
 
 El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del mateix. 
 
b) L’acord unànime de tots els signataris. 
 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algunes de les entitats 
signatàries. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal 
que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es considerin 
incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i a la resta de parts signatàries. 
 
Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteixi l’incompliment, la part que el va dirigir 
haurà de notificat a les parts signatàries la concurrència de la causa de la resolució i s’entendrà 
resolt el conveni. La resolució del conveni per aquest causa podrà derivar una indemnització dels 
perjudicis causats si així s’hagués previst. 
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d) Per decisió judicial declaratòria de la nul•litat del conveni. 

 
e) Per qualsevol altre causa diferents de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis. 
 
Dotzè.- Efectes de la resolució dels convenis. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts, es 
resoldrà per la comissió de seguiment prevista a l’acord vuitè. 
 
Tretzè.- Règim jurídic 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i, en allò no previst específicament en el mateix, 
es regirà la normativa de règim local, per les normes que regulen el règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques i per la resta de normativa que sigui aplicable a l’objecte del 
conveni. 
 
Catorzè.- Jurisdicció  
 
L’Institut del Teatre i l’IBSTAGE es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol 
desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest acord. En cas contrari, per resoldre 
qualsevol qüestió o divergència que puguin sorgir entre les parts referents a la interpretació, 
aplicació o compliment del present conveni, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de 
Barcelona.  
 
Quinzè.- 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 està subjecte les administracions públiques, les dades 
relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) seran 
publicades al web de l’Institut del Teatre per la qual cosa les entitats signatàries es donen per 
informades. 
  
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat, en la data i lloc indicats.” 
 

 
Segon.- AUTORITZAR una despesa màxima per un import de TRENTA MIL CENT CINQUANTA EUROS 
(30.150,00€) que serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 226.99/99003 del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre.  
 
Tercer.- DETERMINAR que l’ingrés per import de TRENTA-SET MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE 
EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (37.234,78€) en concepte de valoració dels espais cedits o 
l’import que resulti si l’Institut del Teatre opta per compensar la despesa derivada de les prestacions 
realitzades per l’IBSTAGE, s’imputarà a l’aplicació pressupostària 34200/99003 del vigent pressupost 
d’ingressos de l’Institut del Teatre. 
 
Quart.- CONDICIONAR la formalització d’aquest conveni al pagament íntegre per part de l’Associació 
IBSTAGE del segon fraccionament del deute contret amb l’Institut del Teatre per import de 3.500,00€ 
(fraccionament del maig 2018), d’acord amb el decret de la Presidència de l’Institut del Teatre de data 15 
de febrer de 2017 (núm. Registre 335/17).  
 
Cinquè.- NOTIFICAR  aquests acords a L’ASSOCIACIÓ IBSTAGE.” 
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9. Dictamen que proposa aprovar el conveni entre l’Institut del Teatre i l’Institut 
de Cultura de Barcelona (ICUB) per a la reposició i per a la cooproducció de 
l’espectacle “IT Dansa: d’Austràlia a l’Índia, passant per Barcelona” durant 
El Grec Festival Barcelona 2018. 

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a regular la col·laboració amb l’ICUB 
per a la coproducció d’un espectacle. 
 

L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB) és una entitat pública empresarial local, 
amb personalitat jurídica pròpia, creada per l'Ajuntament de Barcelona i que té com a finalitat, 
entre d’altres, incentivar la presència a la ciutat d’indústries culturals i dels equipaments 
d’ús cultural així com promoure i fomentar les activitats culturals de la ciutat, motiu pel qual 
organitza i programa, entre d'altres, el Grec Festival de Barcelona.   
 
En data 1 d’abril de 2017 es va signar un conveni marc de col•laboració i de difusió entre 
l’ICUB i l’IT per al desenvolupament de la creació i la pedagogia de les arts escèniques, 
especialment en l’àmbit del Grec Festival de Barcelona, i d’altres assumptes d’interès comú 
relacionats amb el camp científic, artístic i cultural. 
 
En disposar dels drets de representació de la coreografia “Naked Thoughts” de Rafael 
Bonachela, l’IT declara estar en posició legal suficient per a la seva explotació, motiu pel qual 
ambdues entitats proposen dur a terme la seva reposició en el marc del Grec Festival de 
Barcelona 2018, així com participar en la coproducció d’altres espectacles artístics 
assumint el finançament que correspongui a cada part i, amb aquests efectes, acorden 
formalitzar un conveni.  
 
L’objecte del present conveni és establir els termes de l’espectacle “IT Dansa: d’Austràlia a 
l’Índia, passant per Barcelona” que engloba la reposició de l’espectacle de dansa 
contemporània d’IT DANSA “Naked Thoughts” de Rafael Bonachela i la participació en la 
coproducció d’altres espectacles de nova creació, així com establir els termes de dues 
representacions dins de la programació del Grec Festival 2018, els dies 29 i 30 de juliol de 
2018 al Mercat de les Flors, sala Ovidi Montllor,  dins la programació del Grec 2018 Festival de 
Barcelona. 
 
L’espectacle engloba les següents peces:  
 

a) Reposició l’espectacle de dansa contemporània “Naked Thoughts” de Rafael 
Bonachela que serà representat per la Jove Companyia IT DANSA de l’Institut 
del Teatre. 

b) Coproduir l’espectacle “The Prom” de Lorena Nogal. 
c) Coproduir l’espectacle “Kaash” d’ Akram Khan Company.  

 
Compromisos de les parts 
 

- L’Institut del Teatre es compromet a: 
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• Assumir la producció executiva dels espectacles, responsabilitzant-se de 
la seva gestió i garantint la plena disponibilitat dels artistes implicats, 
d’acord amb la Fitxa Artística de cada espectacle que s’ajunta com a 
Annex I al present conveni.  

• Assumir la gestió de la contractació, abonament de les despeses, 
impostos que es derivin del personal artístic, tècnic i de serveis (intèrprets, 
tècnics de llums, tècnic de so, escenografia, vestuari, disseny gràfic, 
composició musical, audiovisual, etc) d’acord amb el pressupost que 
s’adjunta en aquest conveni.  

• Elaborar i presentar un dossier artístic, econòmic i tècnic de cada 
espectacle que contempli una fitxa artística bàsica (nom de l’espectacle, 
idioma, direcció, autors, actors, etc), els pressupostos de despeses de 
producció i exhibició desglossats per partides, un pressupost detallat de 
finançament (amb el nom d’altres possibles patrocinadors, en cas que n’hi 
hagi). 

• Assumir les despeses generades pels transports i les dels viatges 
internacionals, nacional i/o locals, així com l’allotjament, manutenció i 
càtering dels ballarins i d’altres professionals que participin, en concret, de 
la dissenyadora, tècnics i assistents de la coreografia. 

• Assumir tota la gestió documental i permisos que garanteixin l’estada legal 
a Espanya de totes aquelles persones que participin d’alguna forma en els 
espectacles. 

• Assumir les gestions i despeses relatives als drets de propietat intel·lectual 
de les coreografies coproduïdes.  

• Assumir la gestió i despeses relatives a la realització de sessions de 
fotografies i enregistrament audiovisual. 

• Respectar les indicacions i horaris pactats en la programació de les 
representacions. 

• Respectar totes les mesures de seguretat i prevenció que estableixi la 
legislació vigent, així com les normes de funcionament intern del recinte 
escènic. 

 
- L’Institut de Cultura de Barcelona es compromet a: 
 

• Garantir la disponibilitat dels espais per representar les coreografies 
coproduïdes, aportant la infraestructura i personal de suport que consideri, 
d’acord amb les necessitats dels espectacles, relacionats a l’Annex II: Fitxa 
tècnica.. 

• Assumir el manteniment de tot el material que s’incorpori per a les 
coproduccions, així com el seu emmagatzematge. 

• Prendre les mesures necessàries perquè l’activitat no comporti un risc per a 
tercers. 

• Fer difusió de la representació de les coproduccions, incloent el logotip d’IT 
Dansa, Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de 
Barcelona. 

• Realitzar una aportació econòmica de 30.000,00€ per a la reposició i 
coproduccions artístiques, que serà abonada a l’Institut del Teatre.  
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El present conveni comportarà una despesa de 78.107,98€ al pressupost de l’Institut del 
Teatre. 

 
L’ICUB i l’IT disposaran, per tal de complir amb els seus compromisos institucions i de patrocini, 
de les invitacions que considerin adients per als espectacles 

 
Els drets d’explotació dels espectacles durant el Grec Festival de Barcelona correspondran 
íntegrament a l’Institut de Cultura de Barcelona, renunciant l’Institut del Teatre de Barcelona a 
qualsevol participació. 

 
L’ICUB s’encarregarà d’editar les entrades i realitzar la seva venda, fent-se càrrec de la 
intervenció, el registre i el control del taquillatge, renunciant-hi l’Institut del Teatre a qualsevol 
participació. Estableix el preu de venda al públic de l’entrada dels espectacles sense 
descompte en 22 €, essent els aforaments màxims d’entrades oferides de 320 per 
representació. 
 
L’IT es responsabilitzarà de cobrir els riscs sobre els elements de la seva propietat o 
propietat de la companyia artística (escenografia, decorat, vestuari, equips, etc) i, a tal 
efecte, s’encarregarà de contractar les pòlisses adients per tal de cobrir els riscs i danys sobre 
els elements materials esmentats que poguessin produir-se durant el seu transport, 
emmagatzematge, manipulació i utilització. 

 
D’altra banda, l’IT es responsabilitzarà de tenir assegurat a tot el seu personal, 
responsabilitzant-se també d’acreditar que tot el personal tant artístic, com la resta, que 
participi en la realització dels espectacle està degudament assegurat (inclosos malaltia, 
accident i assistència sanitària) i, així mateix, s’encarregarà de contractar les pòlisses adients 
per tal de cobrir els riscs i danys per responsabilitat civil que pogueren derivar-se de la 
realització del muntatge, assaigs, representacions i desmuntatge de l’espectacle durant el Grec  
Festival de Barcelona 2018. 
 
L’ICUB, per la seva part, es farà responsable de cobrir els riscs i danys per responsabilitat 
civil que es poguessin derivar del seu propi personal i del públic assistent, així com del 
material i instal·lacions del recinte, durant la realització del muntatge, assaigs, 
representacions i desmuntatge de l’espectacle dins el Grec  Festival de Barcelona 2018, a 
excepció dels riscs esmentats al Pacte (Elements materials i persones). 
  
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i estendrà la seva vigència fins al 
31 d’octubre de 2018. 
 
 
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 
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programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
divulgació i suport  a  activitats que, dins de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 

 
L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB) és una entitat pública empresarial local, amb 
personalitat jurídica pròpia, creada per l'Ajuntament de Barcelona i que té com a finalitat, entre d’altres, 
incentivar la presència a la ciutat d’indústries culturals i dels equipaments d’ús cultural així com promoure i 
fomentar les activitats culturals de la ciutat, motiu pel qual organitza i programa, entre d'altres, el Grec 
Festival de Barcelona. 

 
En data 1 d’abril de 2017 es va signar un conveni marc de col•laboració i de difusió entre L’INSTITUT DE 
CULTURA DE BARCELONA i L’INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA per al desenvolupament de la 
creació i la pedagogia de les arts escèniques, especialment en l’àmbit del Grec Festival de Barcelona, i 
d’altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp científic, artístic i cultural. 

 
L’INSTITUT DEL TEATRE, en disposar dels drets de representació de la coreografia “Naked Thoughts” 
de Rafael Bonachela, declara estar en posició legal suficient per a la seva explotació, motiu pel qual 
ambdues entitats proposen dur a terme la seva reposició en el marc del Grec Festival de Barcelona 2018, 
així com participar en la coproducció d’altres espectacles artístics assumint el finançament que 
correspongui a cada part i, amb aquests efectes, acorden formalitzar un conveni per establir els termes de 
la seva col·laboració.  
 
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€. 
 
Vist que el contingut del conveni de referència té un pressupost econòmic de 78.107,98€, quantitat 
superior a 50.000,00€, i per tant, es considera procedent proposar la seva aprovació a la Junta de Govern 
de l’Institut del Teatre.  
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Intervenció, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) per a la reposició i la cooproducció de l’espectacle “IT Dansa: d’Austràlia a l’Índia, 
passant per Barcelona” durant El Grec Festival Barcelona 2018, d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT DEL TEATRE I L’INSTITUT DEL 
CULTURA DE BARCELONA (ICUB) PER A LA REPOSICIÓ I COOPRODUCCIÓ  DE 
L’ESPECTACLE “IT DANSA: D’AUSTRÀLIA A L’ÍNDIA, PASSANT PER BARCELONA”  
DURANT EL  GREC FESTIVAL BARCELONA 2018 

 
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 
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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. 
 
I de l’altra, 
 
L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB), representat per l’Il.lm Sr. Jaume Asens i 
Llodrà, president de l’ICUB, amb domicili social al Palau de la Virreina, La Rambla, núm. 99, 
08002 de Barcelona i NIF P-5890006-I, en ús de les facultats conferides per l’article 6.2.h) dels 
estatuts de l’esmentat Institut, i assistit en aquest acte per la secretària delegada, Sra. Montserrat 
Oriol i Bellot.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i legitimació necessària per obligar-se 
en aquest acte i  
 

MANIFESTEN 
 

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

II.Que L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB) és una entitat pública empresarial local, 
amb personalitat jurídica pròpia, creada per l'Ajuntament de Barcelona i que té com a 
finalitat, entre d’altres, incentivar la presència a la ciutat d’indústries culturals i dels 
equipaments d’ús cultural així com promoure i fomentar les activitats culturals de la ciutat, 
motiu pel qual organitza i programa, entre d'altres, el Grec Festival de Barcelona. 

 
III.Que, en data 1 d’abril de 2017 es va signar un conveni marc de col•laboració i de difusió entre 

L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA i L’INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA 
per al desenvolupament de la creació i la pedagogia de les arts escèniques, especialment en 
l’àmbit del Grec Festival de Barcelona, i d’altres assumptes d’interès comú relacionats amb 
el camp científic, artístic i cultural. 

 
IV.Que L’INSTITUT DEL TEATRE,  en disposar dels drets de representació de la coreografia 

“Naked Thoughts” de Rafael Bonachela, declara estar en posició legal suficient per a la 
seva explotació, motiu pel qual ambdues entitats proposen dur a terme la seva reposició en  
marc del Grec Festival de Barcelona 2018, així com participar en la coproducció d’altres 
espectacles artístics assumint el finançament que correspongui a cada part i, amb aquests 
efectes, acorden formalitzar un conveni per establir els termes de la seva col·laboració.  
 

V.Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de l’institut del 
Teatre, adoptat en sessió ordinària 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:  
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PACTES 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte del present conveni de col•laboració entre L’INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA I 
L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB) és establir els termes de l’espectacle “IT 
Dansa: d’Austràlia a l’Índia, passant per Barcelona” que engloba la reposició de l’espectacle de 
dansa contemporània d’IT DANSA “Naked Thoughts” de Rafael Bonachela i la participació en la 
coproducció d’altres espectacles de nova creació, així com establir els termes de dues 
representacions dins de la programació del Grec Festival 2018, els dies 29 i 30 de juliol de 2018 
al Mercat de les Flors, sala Ovidi Montllor,  dins la programació del Grec 2018 Festival de 
Barcelona 
 
Que de conformitat amb el que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del 
Sector Públic, el present conveni millora l’eficiència de la gestió pública atès que la unificació i 
posada en comú dels recursos econòmics, recursos humans i recursos tècnics per part de les 
dues entitats per assolir l’objectiu comú, en concret, la reposició i coproducció de diversos 
espectacles per ser representats al Grec Festival de Barcelona 2018, produeix uns resultats 
satisfactoris d’utilitat pública. 
 
Segon.- Actuacions objecte del conveni 
 
L’Institut del Teatre i l’Institut del Cultura de Barcelona (ICUB) acorden que l’espectacle amb el 
títol “IT Dansa: d’Austràlia a l’Índia, passant per Barcelona” engloba les següents peces:  
 

a) Reposició l’espectacle de dansa contemporània “Naked Thoughts” de Rafael 
Bonachela que serà representat per la Jove Companyia IT DANSA de l’Institut del 
Teatre. 

b) Coproduir l’espectacle “The Prom” de Lorena Nogal. 
c) Coproduir l’espectacle “Kaash” d’ Akram Khan Company.  

 
Tercer.- Compromisos de les parts 
 
L’Institut del Teatre es compromet a: 
 
• Assumir la producció executiva dels espectacles, responsabilitzant-se de la seva gestió i 

garantint la plena disponibilitat dels artistes implicats, d’acord amb la Fitxa Artística de cada 
espectacle que s’ajunta com a Annex I al present conveni.  

• Assumir la gestió de la contractació, abonament de les despeses, impostos que es derivin 
del personal artístic, tècnic i de serveis (intèrprets, tècnics de llums, tècnic de so, 
escenografia, vestuari, disseny gràfic, composició musical, audiovisual, etc) d’acord amb el 
pressupost que s’adjunta en aquest conveni.  

• Elaborar i presentar un dossier artístic, econòmic i tècnic de cada espectacle que contempli 
una fitxa artística bàsica (nom de l’espectacle, idioma, direcció, autors, actors, etc), els 
pressupostos de despeses de producció i exhibició desglossats per partides, un pressupost 
detallat de finançament (amb el nom d’altres possibles patrocinadors, en cas que n’hi hagi). 

• Assumir les despeses generades pels transports i les dels viatges internacionals, nacional 
i/o locals, així com l’allotjament, manutenció i càtering dels ballarins i d’altres professionals 
que participin, en concret, de la dissenyadora, tècnics i assistents de la coreografia. 

• Assumir tota la gestió documental i permisos que garanteixin l’estada legal a Espanya de 
totes aquelles persones que participin d’alguna forma en els espectacles. 

• Assumir les gestions i despeses relatives als drets de propietat intel·lectual de les 
coreografies coproduïdes.  

• Assumir la gestió i despeses relatives a la realització de sessions de fotografies i 
enregistrament audiovisual. 
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• Respectar les indicacions i horaris pactats en la programació de les representacions. 
• Respectar totes les mesures de seguretat i prevenció que estableixi la legislació vigent, així 

com les normes de funcionament intern del recinte escènic. 
 
L’Institut de Cultura de Barcelona es compromet a: 
 
• Garantir la disponibilitat dels espais per representar les coreografies coproduïdes, aportant 

la infraestructura i personal de suport que consideri, d’acord amb les necessitats dels 
espectacles, relacionats a l’Annex II: Fitxa tècnica.. 

• Assumir el manteniment de tot el material que s’incorpori per a les coproduccions, així com 
el seu emmagatzematge. 

• Prendre les mesures necessàries perquè l’activitat no comporti un risc per a tercers. 
• Fer difusió de la representació de les coproduccions, incloent el logotip d’IT Dansa, Institut 

del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona. 
• Realitzar una aportació econòmica de 30.000,00€ per a la reposició i coproduccions 

artístiques, que serà abonada a l’Institut del Teatre.  
 

Quart.- Compromisos econòmics 
El pressupost total per realitzar la coproducció dels espectacles descrits al Grec Festival de 
Barcelona  és de 78.107,98€ d’acord amb el pressupost que s’adjunta com a Annex  II: 
Condicions econòmiques d’aquest conveni. 
El present conveni comportarà una despesa de 78.107,98€ al pressupost de l’Institut del Teatre 
que anirà imputada amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que corresponguin d’acord amb 
la naturalesa de contractació. 
 
L’Institut de Cultura de Barcelona aportarà a Institut del Teatre de Barcelona, en concepte de 
participació econòmica per la reposició de l’espectacle de dansa “Naked Thoughts” de Rafael 
Bonachela, la coproducció de l’espectacle “The Prom” i la coproducció de l’espectacle “Kaash”, 
l’import de 30.000,00€, segons la relació per conceptes i d’acord amb el detall econòmic que 
s’estableix a l’Annex II: Condicions econòmiques  del present conveni. 
 
Cinquè.- Forma de pagament 
 
L’Institut de Cultura de Barcelona abonarà a l’Institut del Teatre l’import de 30.000,00€ en 
concepte de participació en la reposició i coproducció dels espectacles, despesa que anirà 
imputada a l’aplicació pressupostària 1317/33323/22781( Capítol IV) del vigent pressupost de 
l’ICUB.   
 
El pagament es  farà efectiu, a partir del 3 d’agost de 2018,  mitjançant transferència bancària en 
el compte bancari indicat a continuació:  

 
   Banc: BBVA S.A. 
   Oficina: Plaça Catalunya, 5, 1er pis 

 Titular: INSTITUT DEL TEATRE  
 Número de Compte: IBAN: ES49  0182   6035   42  0201607880 
                                    

Sisè.- Comunicació i Imatge 
 
L’Institut de Cultura de Barcelona tindrà el dret en exclusiva per la creativitat, el disseny, la 
producció, la difusió i la contractació de la campanya publicitària genèrica del Grec Festival de 
Barcelona 2018, fent-hi incloure els espectacles coproduïts amb l’Institut del Teatre, en funció 
dels diferents suports publicitaris que s’utilitzen. 
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A tal efecte, l’Institut del Teatre presentarà amb la deguda antelació una fitxa tècnica dels 
espectacles i diverses fotografies juntament amb  el seu logotip, tot aquest material en format 
digital i en paper.  
L’Institut de Cultura de Barcelona tindrà dret a utilitzar el material proporcionat per l’Institut del 
Teatre (textos, imatges, fotografies, material audiovisual, etc) durant el Grec Festival Barcelona 
2018, tant amb finalitats de difusió de l’espectacle en els diferents suports de la campanya 
publicitària, com amb finalitats informatives a fi i efectes de cobrir la demanda dels diferents 
mitjans d’informació, així com per a l’arxiu històric del Grec Festival de Barcelona 2018. 
L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), es compromet a editar i distribuir el programa de mà 
dels espectacles per a les representacions del Grec Festival de Barcelona 2018 fent l’esment 
següent  “....és una coproducció amb l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona” 
L’Institut de Cultura de Barcelona no assumirà cap cost en concepte de drets d’imatge o de 
propietat intel·lectual que podrien generar-se per la difusió de qualsevol material subministrat per 
l’Institut del Teatre, fent-se aquesta entitat responsable de qualsevol reclamació que pogués 
produir-se per qualsevol autor implicat i/o entitat que n’ostenti o gestioni els seus drets 
d’explotació, eximint a l’Institut del Cultura de Barcelona de tota responsabilitat al respecte.  
L’Institut del Teatre s’obliga a què en tota la comunicació pública, difusió, reproducció i 
transformació que es realitzi dels espectacles, mitjançant qualsevol tipus de suport material o 
mitjà virtual, especialment en els programes, catàlegs i publicacions que editi pel seu  compte, o 
que s’editin per tercers prèviament, durant i amb posterioritat al Grec Festival de Barcelona 2018, 
hi consti una frase que esmenti “....és una coproducció amb l’Institut de Cultura de Barcelona”    
L’Institut del Teatre es compromet a facilitar la maquetació de qualsevol tipus d’element de 
comunicació, per tal d’obtenir, prèviament a la seva edició, el vist-i-plau de la persona 
responsable de comunicació del Grec Festival de Barcelona 2018. 
 
Setè.- Premsa i promoció 
 
L’Institut del Teatre i l’Institut de Cultura de Barcelona es coordinaran en relació a les 
informacions a facilitar als mitjans de comunicació i facilitaran la tasca dels mitjans de premsa 
degudament acreditats pel Grec Festival de Barcelona 2018. 
L’Institut del Teatre de Barcelona i l’Institut de Cultura de Barcelona  autoritzen la retransmissió 
per ràdio, televisió i/o internet, amb finalitats promocionals i/o informatives, de fragments de les 
representacions d’una durada igual o inferior a tres minuts (de cada peça) 
A tal efecte, ambdues entitats es comprometen a facilitar l’entrada i la tasca dels mitjans de 
premsa degudament acreditats pel Grec Festival de Barcelona 2018.  
L’Institut de Cultura de Barcelona tindrà dret a enregistrar part dels espectacles i/o utilitzar 
material audiovisual ja editat, per tal que pugui incloure en la web del Festival 
www.festivalgrec.barcelona , així com en la web del Canal Cultura ( www.bcn.cat/canalcultura ) 
amb una finalitat exclusivament informativa i de difusió cultural, de conformitat amb allò disposat 
a l’art. 35 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. 
Així mateix, l’Institut del Cultura de Barcelona informa a l’Institut del Teatre que també es podrà 
incloure en el web històric del Grec Festival de Barcelona la informació relativa als espectacles 
acompanyada d’un màxim de tres minuts d’imatges i/o so que l’identifiquin. 
L’Institut del Teatre es fa responsable de comunicar als autors implicats i/o a d’altres titulars de 
drets de propietat intel·lectual reconeguts per la Llei el contingut d’aquest pacte, en el benentès 
que l’Institut del Cultura de Barcelona no assumirà cap reclamació, ni cap cost que es pogués 
produir al respecte.  
 
Vuitè.- Explotació audiovisual i radiofonia dels espectacles 
La fixació de les representacions en qualsevol suport audiovisual i/o la seva retransmissió per 
ràdio, internet, televisió o qualsevol altre mitjà no és objecte del present conveni i, en el seu cas, 
haurà d’ésser objecte d’un contracte entre les parts, a excepció dels enregistraments amb 
caràcter promocional i/o informatiu definits al pacte sisè i setè. 
 
 



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

 

 
 

Novè.- Invitacions 
 
L’Institut de Cultura de Barcelona i l’Institut del Teatre disposaran, per tal de complir amb els seus 
compromisos institucions i de patrocini, de les invitacions que considerin adients per als 
espectacles 
 
Desè.- Patrocini 
 
L’Institut del Teatre i l’Institut de Cultura de Barcelona es reserven el dret a establir els acords de 
patrocini dels espectacles que considerin adients.  
En cas que n’hi hagi cal informar a l’altra part.  
 
Onzè.- Venda d’entrades  i explotació de l’espectacle durant el Grec Festival de Barcelona 
2018 
 
Els drets d’explotació dels espectacles durant el Grec Festival de Barcelona correspondran 
íntegrament a l’Institut de Cultura de Barcelona, renunciant l’Institut del Teatre de Barcelona a 
qualsevol participació. 
L’Institut de Cultura de Barcelona s’encarregarà d’editar les entrades i realitzar la seva venda, 
fent-se càrrec de la intervenció, el registre i el control del taquillatge, renunciant-hi l’Institut del 
Teatre a qualsevol participació.  
L’Institut de Cultura de Barcelona estableix el preu de venda al públic de l’entrada dels 
espectacles sense descompte en 22 euros, essent els aforaments màxims d’entrades oferides de 
320 per representació. 
L’Institut de Cultura de Barcelona es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri 
adients en relació a l’aforament i els preus establerts.  
Així mateix, l’Institut de Cultura de Barcelona establirà la política de preus i descomptes per al 
Grec 2018 Festival de Barcelona, la qual és coneguda i acceptada per l’Institut del Teatre de 
Barcelona. 
 
Dotzè.- Drets de propietat intel·lectual 
 
L’Institut del Teatre estarà en possessió de les corresponents autoritzacions, llicències o permisos 
dels autors i/o d’altres titulars de drets de propietat intel·lectual reconeguts per la llei, implicats en 
la producció i exhibició dels espectacles, i estarà al corrent de pagament de tots els drets i 
royalties derivats de la utilització dels textos, les imatges, les músiques i coreografies per a les 
representacions.  
L’Institut de Cultura de Barcelona liquidarà a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), 
un màxim d’un 10% dels ingressos nets de taquilla obtinguts per la venta d’entrades durant les 
representacions que es facin en el Grec Festival de Barcelona 2018. Si els autors afectats no 
estiguessin representants per la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), l’Institut del 
Teatre liquidarà els drets que es convinguin directament a l’autor i als altres titulars de drets de 
propietat intel·lectual reconeguts per la llei i/o a l’entitat de gestió que n’ostenti els drets de 
representació. 
Si l’import exigit per l’autor (o autors) i/o d’altres titulars de drets de propietat intel•lectual 
reconeguts per la llei fóra superior en conjunt al 10% esmentat, serà responsabilitat de Institut del 
Teatre de Barcelona abonar-ne la diferència. 
 
Tretzè.- Assegurances 
 
• Elements materials 
 
L’Institut del Teatre es responsabilitzarà de cobrir els riscs sobre els elements de la seva propietat 
o propietat de la companyia artística (escenografia, decorat, vestuari, equips, etc) i, a tal efecte, 
s’encarregarà de contractar les pòlisses adients per tal de cobrir els riscs i danys sobre els 
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elements materials esmentats que poguessin produir-se durant el seu transport, 
emmagatzematge, manipulació i utilització. 
 
• Persones 

 
L’Institut del Teatre es responsabilitzarà de tenir assegurat a tot el seu personal, 
responsabilitzant-se també d’acreditar que tot el personal tant artístic, com la resta, que participi 
en la realització dels espectacle està degudament assegurat (inclosos malaltia, accident i 
assistència sanitària) i, així mateix, s’encarregarà de contractar les pòlisses adients per tal de 
cobrir els riscs i danys per responsabilitat civil que pogueren derivar-se de la realització del 
muntatge, assaigs, representacions i desmuntatge de l’espectacle durant el Grec  Festival de 
Barcelona 2018, eximint a l’Institut de Cultura de Barcelona de tota reclamació que es pogués 
produir al respecte. 
L’Institut de Cultura de Barcelona, per la seva part, es farà responsable de cobrir els riscs i danys 
per responsabilitat civil que es poguessin derivar del seu propi personal i del públic assistent, així 
com del material i instal·lacions del recinte, durant la realització del muntatge, assaigs, 
representacions i desmuntatge de l’espectacle dins el Grec  Festival de Barcelona 2018, a 
excepció dels riscs esmentats al Pacte (Elements materials i persones)  
 
Ambdues parts manifesten que compleixen la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscs laborals i 
reglamentació complementària, i seran responsables de la formació i informació dels riscs 
inherents a la tasca desenvolupada pel personal propi i subcontractat.  
 
Catorzè.- Suspensió o no realització de l’espectacle 
 

 En cas de possible suspensió de l’espectacle per causa imputable a una de les parts, l’altra part 
es reserva el dret a reclamar la indemnització per danys i perjudicis a satisfer per la part culpable. 

 En cas de possible suspensió de l’espectacle per causa de força major, degudament justificada, 
el contingut d’aquest conveni quedarà sotmès als pactes que s’acordin entre les parts amb la 
intenció de complir amb l’objecte del conveni, o bé, si això no fos factible, el conveni serà 
rescindit sense que cap de les parts pugui presentar a l’altra cap reclamació en concepte de 
danys i perjudicis. 

 En cas de possible suspensió de l’espectacle per causa de malaltia o accident de les persones 
que haguessin d’actuar, degudament justificada, l’Institut del Teatre es responsabilitzarà de cobrir 
els corresponents riscos, eximint a l’Institut de Cultura de Barcelona de tota responsabilitat i/o 
reclamació que es pogués produir al respecte.  

 
 Quinzè.- Vigència del conveni 
 

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i estendrà la seva vigència fins al 31 
d’octubre de 2018. 
 
Setzè - Comissió de seguiment del conveni 
 
Les dues entitats acorden la designació d’un representat de cada entitat que vetllaran per la 
correcta execució de les obligacions derivades del present conveni i per la correcta execució i 
organització de l’activitat. Es constitueix una Comissió de seguiment integrada, per part de 
l’ICUB, per Francesc Casadesús i Calvó, Director del Grec Festival de Barcelona i, per part de 
l’Institut del Teatre, per la Directora General, Magdalena Puyo Bové. 
 
La Comissió de seguiment es reunirà tantes vegades com sigui necessaris per a la resolució i 
interpretació de qualsevol incidència en l’execució de les obligacions del conveni. 
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Dissetè.- Formes d’extinció. 
 
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni.   
b) L’acord unànime de tots els signataris. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algunes de les entitats 

signatàries. 
 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal 
que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es considerin 
incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i a la resta de parts signatàries. 
 
Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteixi l’incompliment, la part que el va dirigir 
haurà de notificat a les parts signatàries la concurrència de la causa de la resolució i s’entendrà 
resolt el conveni. La resolució del conveni per aquest causa podrà derivar una indemnització dels 
perjudicis causats si així s’hagués previst. 
 
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul•litat del conveni. 
d) Per qualsevol altre causa diferents de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis. 
 
Divuit.-  Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a la 
matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els acords orals i 
escrits que hagin pogut realitzar-se amb antelació a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signat per ambdues 
parts, estant degudament autoritzades per a fer-ho. 
 
Dinovè.- Responsabilitats 
 
Les entitats col•laborades adquireixen, en virtut d’aquest conveni, la responsabilitat per a les 
obligacions de caràcter fiscal que li corresponen a cadascuna d’elles. 
 
Vintè.- Règim jurídic 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i, en allò no previst específicament en el mateix, 
es regirà per la normativa de règim local, per les normes que regulen el règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques i per la resta de normativa que sigui aplicable a 
l’objecte del conveni. 
 
Vint-i-un.- Litigis i controvèrsies 
 
Per resoldre qualsevol qüestió o divergència que puguin sorgir entre les parts referents a la 
interpretació, aplicació o compliment del present conveni, les  parts se sotmeten als Jutjats i 
Tribunals de la ciutat de Barcelona.  
 
 
 
 



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

 

 
 

Vint-i-dos- 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 subjecte les administracions públiques, les dades 
relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) seran 
publicades a les webs de les respectives entitats públiques per la qual cosa les entitats 
signatàries es donen per informades. 
 
I com a prova de conformitat i perquè consti tot el que s’ha convingut, les parts signen aquest 
conveni, en exemplar triplicat i en tots els fulls, al lloc i la data indicats. 
 
Barcelona, 
 

ANNEX I . Fitxa artística 
Gènere: Dansa 
Etiquetes: 
Espai: Mercat de les Flors - Sala Ovidi Montllor 
Dates: 29 i 30 de juliol 
Horaris: 21.30 h 
Durada aproximada (en minuts): 70 min (inclou una pausa) 
Preu: 22 € 
 

IT Dansa: d’Austràlia a l’Índia, passant per Barcelona 
Naked Thoughts / The Prom / Kaash 

Direcció: Catherine Allard 
 
Naked Thoughts 
 
Durada: 15 min 
 
Coreografia: Rafael Bonachela 
Poemes: Ainize Txopitea 
Música: Ramon Balagué 
Disseny de la il·luminació: Paco Azorín 
Disseny del vestuari: Spastor 
 
Una coproducció del Grec 2007 Festival de Barcelona i l’Institut del Teatre. 
Aquest muntatge va ser estrenat al Grec 2007 Festival de Barcelona.  
 
The Prom 
 
Durada: 15 min 
 
Coreografia: Lorena Nogal 
Música: Collage musical dels anys vuitanta 
Composició musical: Manuel Rodríguez 
Disseny de l’escenografia: Lorena Nogal 
Disseny de la il·luminació: Bernat Jansà 
Disseny del vestuari: Manuel Rodríguez, Lorena Nogal 
 
Una coproducció del Grec 2018 Festival de Barcelona i l’Institut del Teatre. 
Creació d’IT Dansa que s’estrena al Grec 2018 Festival de Barcelona. 
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Kaash 
 
Durada: 25 min  
Coreografia: Akram Khan 
Música: Nitin Sawhney 
Disseny de l'escenografia: Anish Kapoor 
Disseny de la il·luminació: Aideen Malone 
Disseny del vestuari: Kimie Nakano 
Confecció del vestuari: Paca Naharro 
Ajudantia de coreografia: Eulàlia Ayguadé Farro, Nicola Monaco  
 
Una coproducció del Grec 2018 Festival de Barcelona i l’Institut del Teatre. 
Creació d’IT Dansa que s’estrena al Grec 2018 Festival de Barcelona.  
 
 
 

ANNEX II. CLÀUSULES ECONÒMIQUES 
 
 

Pressupost d’IT Dansa: d’Austràlia a l’Índia, passant per Barcelona 
Les parts aproven, que el procés de reposició  i co-producció de l’espectacle “IT Dansa; 
d’Austràlia a l’Índia, passant per Barcelona”, així com l’exhibició durant dues representacions de 
“Naked Thoughts”, “The Prom”, “Kaash” al Mercat de les Flors sala Ovidi Montllor de 
Barcelona dins el Grec 2018 Festival de Barcelona, un pressupost global per un import 
78.107,98€ de d’acord amb les partides pressupostàries i distribució següents:  
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PRESSUPOST IT DANSA GREC 2018

NAKED BASE IVA TOTAL

Despeses varies manteniment /neteja, bugaderia, revisió vestuari (El Lliure, SL) 500,00 105,00 605,00

TOTAL PRESSUPOST NAKED 500,00 105,00 605,00

THE PROM  (Lorena Bernal) BASE IVA TOTAL

Creació coreografia i remuneració drets de representació 11.388,00 11.388,00

Vestuari (compra + revisió vestuari ) 400,00 84,00 484,00

TOTAL PRESSUPOST THE PROM 11.788,00 84,00 11.872,00

caixet KAASH (Akram Khan Company) BASE IVA TOTAL

Caixet + dietes Akram Khan

Drets de la peça (tots: imatge, dissenys vestuari, escenografia, llums, música)

2 anys d'explotació de la coreografia  (Nacional i internacional)

1 tècnic llums  Caixet + dietes (1 setmana)

Caixets + dietes de Lali i Nico (repetidors)

Caixet i dietes de Kimie (dissenyadora vestuari) 10 dies

TOTAL caixet a pagar a AKC 30.000,00 6.300,00 36.300,00

DESPESES IT coreografia AKC (no incloses al caixet) BASE IVA TOTAL

Confecció vestuari  (material + realització+ proves ) 5.000,00 1.050,00 6.050,00

 Sessió fotos (sessió + material+ drets) 600,00 126,00 726,00

Confecció telons Londres (realització de 4 telons + material) Escenografia de la peça 4.518,00 948,78 5.466,78

Transports telons (des de Londres a Barceloa - Barcelona Londres) 1.600,00 336,00 1.936,00

Implantació + supervisió tècnica  2.880,00 604,80 3.484,80

Servei tintoreria  (4 vegades durant residència tècnica + funcions  del vestuari de les 

3 coreografies) 500,00 105,00 605,00

Servei assitència  de vestuari (Sorne) durant residència tècnica, funcions i al final 

per deixar el vestuari net) 2.080,00 436,80 2.516,80

Assistent de producció (Residència + funcions) 700,00 147,00 847,00

Dietes alumnes (17 alumnes X 15,05€x 8 dies) capítol 4 2.046,80 2.046,80

Dietes professors ( 18,70 x 3 prof X 8 dies) 448,80 448,80

Despeses varies producció (taxis aeroport IT, catering, materia i diferents 

necessitats que surtin durant residència tèncica + funcions) 300,00 63,00 363,00

TOTAL Despeses IT  coreografia AKC 20.673,60 3.817,38 24.490,98

TOTAL PRESSUPOST KAASH  a) caixet +  b) despeses 50.673,60 10.117,38 60.790,98

PRESSUPOST GREC 2018 (coreos Naked, The Prom, Kaash 1+2+3) 62.961,60 10.306,38 73.267,98

IMPREVISTOS 4.000,00 840,00 4.840,00

TOTAL TOTAL  IT DANSA GREC  2018 66.961,60 11.146,38 78.107,98  
 
 
Finançament (aportacions a la producció i exhibició 
 
Les aportacions dels diferents coproductors i col·laboradors confirmades, garanteixen un 
finançament de la producció de l’espectacle  “IT Dansa; d’Austràlia a l’Índia, passant per 
Barcelona”, així com de la seves exhibicions durant dues representacions al Mercat de les Flors 
sala Ovidi Montllor de Barcelona, per un import 66.691,60€uros (IVA i impostos a part), d’acord 
amb les aportacions següents: 
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Aportacions Fixes: 
 
 
- Grec 2018 Festival de Barcelona (Institut de Cultura de Barcelona    30.000,00€ 
- Institut del Teatre 48.107,98€ 

Pressupost Total 78.107,98€ 
 
 
L’Institut del Teatre, com a productor executiu de l’espectacle  “IT Dansa; d’Austràlia a l’Índia, 
passant per Barcelona”” es compromet a: 
 
-Gestionar el pressupost de producció i exhibició de l’espectacle seguint la distribució per 
partides acordada, en funció del finançament obtingut per a la fase de producció a Barcelona.  

 
-Cercar altres fonts de finançament per a la producció  i exhibició de “(sol·licitud de subvencions 
públiques a tercers, possibles aportacions d’altres coproductors i col·laboradors, etc). 

 
-Comunicar immediatament a l’Institut de Cultura de Barcelona qualsevol canvi que pogués 
produir-se en el pressupost de despeses aprovat i/o en les diferents aportacions financeres, els 
quals hauran de comptar amb l’aprovació prèvia de l’Institut de Cultura de Barcelona abans que 
es duguin terme.  
 
Fer-se càrrec dels dèficits que pugui generar la producció de l’espectacle, en cas que l’execució 
pressupostària sigui superior al finançament obtingut 
 
 Balanç de la producció i explotació 
 
L’Institut del Teatre es compromet a aportar a l’Institut de Cultura de Barcelona abans del dia 31 
d’octubre de 2018 un balanç econòmic de despeses i ingressos de producció i exhibició de 
l’espectacle “IT Dansa; d’Austràlia a l’Índia, passant per Barcelona” que contingui: 
 
- un quadre comparatiu entre el pressupost inicialment establert en el conveni i el tancament 
econòmic definitiu de despeses, amb un diferencial per partides. 
- Presentació de factures orignals i/o nòmines vinculades a l’espectacle “IT Dansa; d’Austràlia a 
l’Índia, passant per Barcelona” on, seguint l’ordre conceptual del pressupost presentat, 
s’identificarà el núm. de fra., la data d’emissió, el proveïdor (raó social i NIF), l’import base i IVA, 
així com la data de pagament.  
 
 -un detall de les fonts de finançament. 
L’Institut de Cultura de Barcelona es reserva el dret de sol·licitar qualsevol tipus de documentació 
original acreditativa de les condicions econòmiques establertes al present conveni i, en cas que 
l’execució acreditada del pressupost sigui inferior al pressupost mínim de co-producció i exhibició 
aprovat, 78.107,98 €uros,  l’Institut del Teatre es compromet a reemborsar a l’Institut de Cultura 
de Barcelona, de manera proporcional a la seva aportació, el diferencial entre el pressupost 
mínim aprovat i el tancament final acreditat de la producció i explotació de l’espectacle durant el 
Grec 2018 Festival de Barcelona.  
 

ANNEX III . Fitxa Tècnica 
 
Necessitats de personal:  
 

- Dos tècnics que facin les funcions de tècnic de la companyia durant els períodes de 
muntatge i funcions en OM (23 al 30 de juliol). 

-  
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- Necessitats de personal per al muntatge i funcions en OM: 
 
Dilluns 23: Montatge:9-14h   3 llums/3 maqui/0 so/regidor OM 

        Montatge:16-21h 3 llums/3 maqui/0 so/regidor OM 
Dimarts 24: Montatge:9-14h:  2 llums/2 maqui/0 so/regidor OM 
           Montatge:16-21h: 2 llums/2 maqui/1 so/regidor OM 
Dimecres 25: Montatge:9-14h: 2 llums/2 maqui/1 so/regidor OM 
             Assaig:16-21h: 2 llums/2 maqui/1 so/regidor OM          
Dijous 26:     16 a 21h: 1 llum/ 2 maqui/ 1 so/ regidor OM          
Divendres 27:16 a 21h: 1 llum/ 2 maqui/ 1 so/ regidor OM          
Dissabte 28:  16 a 23h: 1 llum/ 2 maqui/ 1 so/ regidor OM 
Diumenge 29:16 a 23h: 1 llum/ 2 maqui/ 1 so/ regidor OM 
Dilluns 30:     16 a 23h: 1 llum/ 2 maqui/ 1 so/ regidor OM 
 
*Els tècnics, un de llums i un altre de so,  que exerciran de tècnic de la  companyia, 
estan inclosos en aquest llistat. 
 
Llista definitiva consensuada en la reunió del dia 24/04 amb el Pere Anglada. 

 
Llistat de Material  

12 PC 1 KW amb viseres 
10 PC 2 KW  amb viseres 
12 FRESNEL 2 KW con viseres 
36 PAR 64 1 KW CP60 
10 PAR 64 1 KW CP 62 
4 PAR 64 1KW CP61 

28 Recortes Robert Juliat 1 KW  614 SX 
36  Panorames Asimètrics 1KW 
4  Martin Mac Quantuam   
1  Maquina de fum HAZER 

Gelatines: G842, G910, R26, R54, R132, L181, L203, Protector tèrmic 
L202, L201, L203, R114, L101, L197, L207, L501 

3  Tires de linòleum duo, negre de 12m x 1,5m 
12 Estructures para calles 
2 Trípodes 

   *  Barres de ferro unides entre si, amb un diàmetre 30mm. 
 para aconseguir 4 jocs de 12 metres de llarg 

12 Potes negres 
2 Potes negres, con trapezi motoritzat 
6  Bambolines negres 
1  Teló de fondo negre 

2 Motores puntuals, para trapezis 
1 Motor puntual o contrapesat para bola. 

   * Mesa de llums (preferiblement ETC Ion/Eos) 
   * Ordenador MAC con software Q-lab 
   * Q-lab para executar l’arxiu de programa amb música i activadors de midi  

Per a  la taula de llums 
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   * Targeta de so (6 sortides, 3 x estèreo / també pot funcionar  
 con 4 sortides, i sortida midi). (MOTU Ultra-lite) 

    
Cablejat entre màquines (línies d’àudio y midi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segon.- APROVAR un despesa màxima  de SETANTA-VUIT MIL CENT SET EUROS AMB NORANTA-
VUIT CÈNTIMS (78.107,98€) que anirà imputada a les diferents aplicació pressupostàries del capítol II del 
vigent pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Tercer.- APROVAR un ingrés de TRENTA MIL EUROS  (30.000,00€) en concepte d’aportació econòmica 
a la col·laboració de la reposició i coproducció de les diverses coreografies objecte del present conveni i 
que anirà imputat a l’aplicació pressupostària 99000/462.00 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Quart.- NOTIFICAR  aquests acords a L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB).” 
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10. 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: 
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Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, exposa el seu informe, que desglossa en el 
punt següent: 
 
 

 
 
 
 
11. Precs i preguntes 

 
Sr. Puigcorbé comunica l’interès d’ Ex-Màgia per derivar material al MAE.  
D’altra banda aconsella anar a veure “Ingenio”. 
 
La Presidenta, Sra. Mercè Conesa, fa un balanç del present mandat, fins hores d'ara, 
pel que fa a l'institut del Teatre. Destaca el considerable progrés que s'ha assolit amb 
el desenvolupament de nous estudis, tals com el Batxillerat d'Arts Escèniques en 
procés d'implementació, els cicles superiors de Tècniques de l'Espectacle i d'Actuació 
a la seu deTerrassa, i especialment el procés d'adscripció a la Universitat de les 
titulacions de les dues Escoles superiors (ESAD i CSD), concretament a la Universitat 
de Barcelona. Qualifica l'Institut del Teatre com a un tresor a cuidar. 
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Finalment la Presidenta s'acomiada de la Junta de Govern i altres òrgans de govern de 
l'organisme i encoratja a tots els membres i personal a continuar la tasca endegada. 
acaba la seva intervenció expressant literalment: Ha estat un plaer, gràcies a tots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 


