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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:  27 de novembre de 2018 
Caràcter: Extraordinari 
Hora començament:  13:30 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  14:00 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
President per substitució: 

Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
 
 
Vocals: 

Il·lma. Sra. Ana del Frago Barés 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

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

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
 
 
S’excusen: 

Excm. Sr. Marc Castells Berzosa 
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
Sr. Josep Altayó i Morral 
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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. Dictamen que proposa informar favorablement i elevar al Ple de la Diputació de Barcelona, la proposta de ratificació 
de l’Acord de la Comissió Negociadora, subscrit en data 13 de novembre de 2018, entre l’Institut del Teatre i les 
seccions sindicals UGT i CCOO, sobre la suspensió de les convocatòries i el reconeixement del dret a la percepció 
del complement de carrera (NT-nivell de transició) per al personal docent i de suport a la docència de l’Institut del 
Teatre. 

2. Dictamen que proposa l’acceptació a tràmit de les al·legacions formulades pel contractista, Construcciones Trull, 
SL, així com la resolució del contracte d’obres per a l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de 
l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) per incompliment de les obligacions contractuals per part 
de l’empresa contractista, amb suspensió del termini per resoldre fins l’emissió del dictamen preceptiu de la 
Comissió Jurídica Assessora. 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El President dóna la benvinguda als assistents i, tot seguit, s’inicia el desenvolupament 
dels punts que conformen l’ordre del dia fixat per avui. 
 
 
 
 

1. Dictamen que proposa informar favorablement i elevar al Ple de la Diputació 
de Barcelona, la proposta de ratificació de l’Acord de la Comissió 
Negociadora, subscrit en data 13 de novembre de 2018, entre l’Institut del 
Teatre i les seccions sindicals UGT i CCOO, sobre la suspensió de les 
convocatòries i el reconeixement del dret a la percepció del complement de 
carrera (NT-nivell de transició) per al personal docent i de suport a la docència 
de l’Institut del Teatre. 

El President dona la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, que proposa informar favorablement i elevar al Ple de la 
Diputació de Barcelona, la proposta de ratificació de l’Acord de la Comissió 
Negociadora, subscrit en data 13 de novembre de 2018, entre l’Institut del Teatre i les 
seccions sindicals UGT i CCOO, sobre la suspensió de les convocatòries i el 
reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera (NT-nivell de 
transició) per al personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre. 
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Actualment l’Institut del Teatre disposa d’un model propi de Carrera Professional per al 
personal docent i de suport a la docència (instrumentistes) vigent des de l’any 2007 i any 2010 
(respectivament). Posteriorment, aquest model va ser modificat en diverses ocasions amb 
l’objectiu d’actualitzar diferents procediments i instruments, en concret, van ser modificats l’any 
2011 i 2014 (personal docent) i l’any 2011 i 2014 (personal de suport a la docència-
instrumentistes). 
 
La darrera convocatòria de Carrera Professional per assolir el canvi de nivell de 
desenvolupament professional o d’itinerari del personal docent i de suport a la docència de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre va ser la de l’any 2010. 
 
D’altra banda, en data 22 de juny de 2017 la Diputació de Barcelona va crear una Comissió 
Tècnica de Carrera Professional amb l’objectiu de crear un nou model de carrera professional 
que incentivi els empleats més compromesos i implicats en la prestació dels serveis públics.  
 
Atenent a  aquesta circumstància,  per acord del Ple la Diputació de Barcelona celebrat en data 
25 de gener de 2018 es va aprovar el reconeixement del dret a la percepció d’un complement 
de carrera “NT” que va servir d’enllaç entre el model de carrera actual i el nou model de carrera 
professional que està essent objecte de discussió en el sí de la Comissió Tècnica. Aquesta 
transició ha donat cobertura al període existent entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de 
desembre de 2015. Aquest període s’ha pres de referència que l’última convocatòria de 
carrera professional aprovada fou la de CP-2010,  i l’últim període meritat ho fou fins el 31 de 
desembre de 2009. 
 
L’any 2017, l’Institut del Teatre també va iniciar la revisió del seu actual model de carrera 
professional per al personal docent i de suport a la docència atenent als nous 
requeriments dels ensenyaments artístics i que actualment està en fase de debat.  
 
A la vista d’aquest escenari,  la representació dels treballadors de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre (UGT i CCOO) ha sol·licitat suspendre les convocatòries de Carrera 
Professional per al personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre i 
l’establiment d’un complement equiparable a l’implantat a la Diputació de Barcelona per al 
personal docent i de suport a la docència al·legant una situació similar a la Diputació de 
Barcelona i per no crear un greuge comparatiu per al col·lectiu vinculat a la docència. A més, 
consideren que el nou model de carrera professional que s’implanti a la Diputació de Barcelona 
podria afectar al model propi de l’Institut del Teatre i, per tant, són partidaris d’esperar la 
confirmació de la trajectòria de la Corporació en aquest instrument de recursos humans.  
 
En virtut de tot això, en data 13 de novembre de 2018, es va constituir la Comissió 
Negociadora de l’Institut del Teatre, amb la representació sindical UGT i CCOO, per al 
reconeixement d’un complement de carrera professional (NT-Nivell de Transició) al 
personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre. 
Un cop que s’ha dut a terme el procés negociador en el sí de la Comissió Negociadora de 
l’Institut del Teatre, es va acordar: 
• La creació d’una Comissió Tècnica per elaborar el nou model de Carrera Professional de 

docents i de suport a la docència de l’Institut del Teatre. 
• Suspendre les convocatòries de carrera professional del personal docent i de suport a 

la docència de l’Institut del Teatre des de la convocatòria 2011 i fins a la convocatòria 2015, 
en els mateixos termes que la Diputació de Barcelona.  
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• El reconeixement d’un complement de carrera professional (NT-nivell de transició) al 

personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre en els termes  que es 
detallen a continuació: 

 
Aquests acords queden reflectits a l’acta de la Comissió negociadora i es proposa que la Junta 
de Govern que INFORMI I ELEVI al Ple de la Diputació de Barcelona la ratificació de l’Acord 
de la Comissió Negociadora, subscrit en data 13 de novembre de 2018, entre l’Institut del 
Teatre i les seccions sindicals UGT i CCOO, sobre la suspensió de les convocatòries i el 
reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera (NT-nivell de transició) per al 
personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre. 
 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’any 2001, la Diputació de Barcelona va implantar un sistema de carrera única per al seu personal propi 
funcionari de carrera i laboral fix, així com l’adscrit a organismes autònoms i consocis que en depenen, 
entre els quals s’hi troba l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
L’Institut del Teatre es caracteritza per la particular idiosincràsia dels ensenyaments artístics que imparteix 
i, per tant, del seu personal, especialment del personal docent i de suport a la docència, per tant, va 
considerar apropiat dotar-se d’un instrument propi de carrera per al personal docent i de suport a la 
docència. 
 
En conseqüència, per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre, de data 28 de setembre de 2007, es 
va aprovar el model de Carrera Professional per al personal docent de l’Institut del Teatre (CPD). 
 
Així mateix, per decret de la Presidència Delegada de l’Organisme, de data 1 de desembre de 2010, es va 
aprovar el model de Carrera Professional per al personal de suport a la docència de l’Institut del Teatre 
(CPI). 
 
Posteriorment, a la vista de l’experiència acumulada en la gestió de les primeres convocatòries, amb 
l’objectiu d’actualitzar diferents procediments i instruments per tal de fer el procediment més àgil i eficient, 
aquests models van ser modificats d’acord amb el pactat entre la Gerència i la Representació Sindical de 
l’Institut del Teatre. En concret, el model docent va ser modificat per decret de la Presidència de l’Institut 
del Teatre de data 30 de desembre de 2011 i 28 de novembre de 2014, i el model de suport a la docència 
per decret de data 11 de juliol de 2011 i 28 de novembre de 2014.  
 
La darrera convocatòria de Carrera Professional per assolir el canvi de nivell de desenvolupament 
professional o d’itinerari del personal docent i de suport a la docència de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre va ser la de l’any 2010.  
 
D’altra banda, en data 22 de juny de 2017 la Diputació de Barcelona va crear una Comissió Tècnica de 
Carrera Professional amb l’objectiu de crear un nou model de carrera professional que incentivi els 
empleats més compromesos i implicats en la prestació dels serveis públics.  
 
Atenent a  aquesta circumstància,  per acord del Ple la Diputació de Barcelona celebrat en data 25 de 
gener de 2018 es va aprovar el reconeixement del dret a la percepció d’un complement de carrera “NT” 
que va servir d’enllaç entre el model de carrera actual i el nou model de carrera professional que està 
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essent objecte de discussió en el sí de la Comissió Tècnica. Aquesta transició ha donat cobertura al 
període existent entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2015. Aquest període s’ha pres de 
referència que l’última convocatòria de carrera professional aprovada fou la de CP-2010,  i l’últim període 
meritat ho fou fins el 31 de desembre de 2009. 
 
L’any 2017, l’Institut del Teatre també va iniciar la revisió del seu actual model de carrera professional per 
al personal docent i de suport a la docència atenent als nous requeriments dels ensenyaments artístics i 
que actualment està en fase de debat.  
 
A la vista d’aquest escenari,  la representació dels treballadors de l’Organisme Autònom Institut del Teatre 
(UGT i CCOO) ha sol·licitat suspendre les convocatòries de Carrera Professional per al personal docent i 
de suport a la docència de l’Institut del Teatre i l’establiment d’un complement equiparable a l’implantat a 
la Diputació de Barcelona per al personal docent i de suport a la docència al·legant una situació similar a 
la Diputació de Barcelona i per no crear un greuge comparatiu per al col·lectiu vinculat a la docència. A 
més, consideren que el nou model de carrera professional que s’implanti a la Diputació de Barcelona 
podria afectar al model propi de l’Institut del Teatre i, per tant, són partidaris d’esperar la confirmació de la 
trajectòria de la Corporació en aquest instrument de recursos humans.  
 
El complement sol·licitat tindrà per objecte el reconeixement de la conducta professional del personal 
docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre, de conformitat amb el que preveu l’article 20, 
apartats primer i tercer, del TREBEP. 
 
En virtut de tot això, en data 13 de novembre de 2018, es va constituir la Comissió Negociadora de 
l’Institut del Teatre, amb la representació sindical UGT i CCOO, i d’acord amb allò establert en els articles 
87 i 88 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors i dins del termini previst a l’article 89 de la citada norma, per al reconeixement 
d’un complement de carrera professional (NT-Nivell de Transició) al personal docent i de suport a la 
docència de l’Institut del Teatre. 
 
Aquesta comissió negociadora està composada d’acord amb els criteris de proporcionalitat a la seva 
representativitat en l’Institut del Teatre. 
 
Vist que el reconeixement de la percepció del complement de carrera (NT-nivell de transició) per al 
personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre comporta unes obligacions econòmiques 
estimatives per import de 83.582,15€ que s’imputaran al Capítol I del vigent pressupost de l’Institut del 
Teatre (any 2018).  
 
Vist que s’ha constatat la disposició de crèdit al pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2018 per fer 
front a la despesa derivada del reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera (NT-
nivell de transició) per al personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre. 
 
Un cop que s’ha dut a terme el procés negociador en el sí de la Comissió Negociadora de l’Institut del 
Teatre, entre la representació de l’Organisme i les seccions sindicals UGT i CCOO en data 13 de 
novembre de 2018, s’ha arribat a l’Acord que es transcriu a continuació: 
 

“ACTA DE LA REUNIÓ CONSTITUTIVA DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA QUE TÉ PER 
OBJECTE LA PROPOSTA D’ACORD DEL RECONEIXEMENT D’UN COMPLEMENT DE 
CARRERA PROFESSIONAL (NT-NIVELL DE TRANSICIÓ) AL PERSONAL DOCENT I DE 
SUPORT A LA DOCÈNCIA DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 
 
Data: 13 de novembre de 2018 
Hora: 16:30 hores 
Lloc: Sala de reunions de la 1a planta de la seu de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, 
s/n, de Barcelona 
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Assisteixen:  
 
D’una part: 
 
(.....) 
 
De l’altra: 
 
Per part de la Secció Sindical d’UGT: 
 
(.....) 
 
Per part de la Secció Sindical de CCOO: 
 
(.....) 
 
Reunits d’una part la representació de l’Institut del Teatre i de l’altra els representants dels 
treballadors, a les 16:30 hores, amb motiu de la constitució de la mesa negociadora, i d’acord 
amb allò establert en els articles 87 i 88 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i dins del termini previst a 
l’article 89 de la citada norma. 
 
 Aquesta comissió negociadora resta composada d’acord amb els criteris de proporcionalitat a la 
seva representativitat en l’Institut del Teatre. 
 
Les parts MANIFESTEN: 
 
Que la Diputació de Barcelona va implantar l’any 2001 un sistema de carrera única per al seu 
personal propi funcionari de carrera i laboral fix, així com l’adscrit a organismes autònoms i 
consocis que en depenen, entre els quals s’hi troba l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
Vist que l’Institut del Teatre es caracteritza per la particular idiosincràsia dels ensenyaments 
artístics que imparteix i, per tant, del seu personal, especialment del personal docent i de suport a 
la docència, va considerar apropiat dotar-se d’un instrument propi de carrera per al personal 
docent i de suport a la docència. 
 
En conseqüència, vista l’acta de data 13 de juny de 2007 relativa a l’aprovació del model de 
Carrera Professional del personal docent de l’Institut del Teatre, signada entre la Gerència i la 
representació sindical del personal docent de l’Institut del Teatre, per decret de la Presidència de 
l’Institut del Teatre, de data 28 de setembre de 2007, es va aprovar el model de Carrera 
Professional per al personal docent de l’Institut del Teatre (CPD). 
Així mateix, vista l’acta de data el d’octubre de 2010 relativa a l’aprovació del model de Carrera 
Professional del personal de suport a la docència de l’Institut del Teatre, signada entre la 
Gerència i la representació sindical del personal docent de l’Institut del Teatre, per Decret de la 
Presidència Delegada de l’Organisme, de data 1 de desembre de 2010, es va aprovar el model 
de Carrera Professional per al personal de suport a la docència de l’Institut del Teatre (CPI). 
 
Posteriorment, a la vista de l’experiència acumulada en la gestió de les primeres convocatòries, 
amb l’objectiu d’actualitzar diferents procediments i instruments per tal de fer el procediment més 
àgil i eficient, aquests models van ser modificats d’acord amb el pactat entre la Gerència i la 
Representació Sindical de l’Institut del Teatre. En concret, el model docent va ser modificat per 
decret de la Presidència de l’Institut del Teatre de data 30 de desembre de 2011 i 28 de 
novembre de 2014, i el model de suport a la docència per decret de data 11 de juliol de 2011 i 28 
de novembre de 2014.  
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La darrera convocatòria de Carrera Professional per assolir el canvi de nivell de 
desenvolupament professional o d’itinerari del personal docent i de suport a la docència de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre va ser la de l’any 2010.  
 
D’altra banda, en data 22 de juny de 2017 la Diputació de Barcelona va crear una Comissió 
Tècnica de Carrera Professional amb l’objectiu de crear un nou model de carrera professional 
que incentivi els empleats més compromesos i implicats en la prestació dels serveis públics.  
 
Atenent a  aquesta circumstància,  per acord del Ple la Diputació de Barcelona celebrat en data 
25 de gener de 2018 es va aprovar el reconeixement del dret a la percepció d’un complement de 
carrera “NT” que va servir d’enllaç entre el model de carrera actual i el nou model de carrera 
professional que està essent objecte de discussió en el sí de la Comissió Tècnica. Aquesta 
transició ha donat cobertura al període existent entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 
2015. Aquest període s’ha pres de referència que l’última convocatòria de carrera professional 
aprovada fou la de CP-2010,  i l’últim període meritat ho fou fins el 31 de desembre de 2009. 
L’any 2017, l’Institut del Teatre també va iniciar la revisió del seu actual model de carrera 
professional per al personal docent i de suport a la docència atenent als nous requeriments dels 
ensenyaments artístics i que actualment està en fase de debat.  
 
A la vista d’aquest escenari,  la representació dels treballadors de l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre (UGT i CCOO) ha sol·licitat suspendre les convocatòries de Carrera Professional per 
al personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre i l’establiment d’un 
complement equiparable a l’implantat a la Diputació de Barcelona per al personal docent i de 
suport a la docència al·legant una situació similar a la Diputació de Barcelona i per no crear un 
greuge comparatiu per al col·lectiu vinculat a la docència. A més, consideren que el nou model 
de carrera professional que s’implanti a la Diputació de Barcelona podria afectar al model propi 
de l’Institut del Teatre i, per tant, són partidaris d’esperar la confirmació de la trajectòria de la 
Corporació en aquest instrument de recursos humans.  
 
El complement sol·licitat tindrà per objecte el reconeixement de la conducta professional del 
personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre, de conformitat amb el que 
preveu l’article 20, apartats primer i tercer, del TREBEP.  
 
En base a l’anterior, les parts ACORDEN: 
 

• La creació d’una Comissió Tècnica per elaborar el nou model de Carrera Professional de 
docents i de suport a la docència de l’Institut del Teatre. 
 

• Suspendre les convocatòries de carrera professional del personal docent i de suport a la 
docència de l’Institut del Teatre des de la convocatòria 2011 i fins a la convocatòria 2015, en 
els mateixos termes que la Diputació de Barcelona.  

 

• El reconeixement d’un complement de carrera professional (NT-nivell de transició) al personal 
docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre en els termes  que es detallen a 
continuació: 

 
a) Objecte 

 
El NT-Nivell de transició té per objecte el reconeixement de la conducta professional dels docents 
i del personal de suport a la docència de l’Institut del Teatre i el seu rendiment durant per període 
referit a l’apartat b)  d’aquest acord.  
 

b) Àmbit temporal 
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El complement de carrera NT es referirà al període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 
de desembre de 2015, atenent al fet que l’última convocatòria de carrera professional de docent 
i de suport a la docència de l’Institut del Teatre va ser la CPD-2010 i la CPI-2010, i l’últim període 
meritat ho fou fins el 31 de desembre de 2009. 
Es prendrà coma data d’inici del nou model de carrera professional, la qual està essent objecte 
de negociació actualment, l’1 de gener de 2016 per a tot el personal docent i de suport a la 
docència que es trobin dins l’àmbit subjectiu del dit model.  
 

c) Àmbit subjectiu i requisits 
 
1) Els requisits per poder percebre íntegrament el complement de carrera “NT”, són els següents:  
  

• Haver prestat serveis efectius com a docent o suport a la docència a l’Institut del 
Teatre, amb la condició de personal funcionari de carrera o laboral fix, durant tot el 
període comprés entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2015, i en la situació 
administrativa de servei actiu en aquesta administració.  

 
Són d’aplicació a aquest requisit les excepcions previstes al punt 2 del present apartat.  
  

• No haver assolit el nivell d’Expert de Nivell de Desenvolupament Professional segons 
l’antic model de carrera professional, vigent a través del decret la Presidència de 
l’Institut del Teatre de data 30 de desembre de 2011 i 28 de novembre de 2014 
(personal docent), decret de data 11 de juliol de 2011 i 28 de novembre de 2014 
(personal de suport a la docència) 

  
• No estar ocupant, actualment, un lloc de treball que tingui assignat un nivell de 

complement de destinació igual o superior al nivell d’Expert del grup i subgrup de 
classificació de pertinença del funcionari o funcionària de carrera o personal laboral fix.   

  
El personal funcionari de carrera o personal laboral que estigui promocionat restarà inclòs dins 
l’àmbit d’aplicació del present Acord, però s’atendrà, quant a l’assoliment del nivell d’Expert, al 
corresponent al seu grup i subgrup de classificació de pertinença com a funcionari o funcionària 
de carrera o personal laboral fix.  
 
No haver obtingut dues valoracions negatives en els diversos instruments de valoració interns de 
l’activitat docent en el període de meritació esmentat com a circumstància objectiva relacionada 
directament amb el desenvolupament del lloc de treball.  
  
2) No es computarà als efectes de perfeccionar el complement de carrera NT el temps treballat 
durant el període referit a l’apartat b) del present Acord, amb alguna de les següents condicions:  
  

• personal directiu professional  
• personal eventual de confiança o assessorament especial  
• personal laboral contractat per ocupar llocs d’alta direcció 
• el personal contractat per a la formació les condicions de treball dels quals estan 

regulades mitjançant les normatives generals que li són d’aplicació 
• personal docent i de suport a la docència que tinguin la condició de funcionari de carrera 

adscrit a l’Institut del Teatre que no hagin manifestat la seva renuncia a la participació 
de carrera professional de la Diputació de Barcelona.   

  
3) S’entenen compresos dins l’àmbit subjectiu del present Acord el personal que tenint la 
consideració de personal laboral docent i de suport a la docència funcionari o funcionària de 
carrera  de la Diputació de Barcelona adscrit a l’Institut del Teatre o de personal docent i de 
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suport a la docència personal laboral fix de l’Institut del Teatre durant el període al qual es fa 
referència a l’apartat b) del present Acord,  tinguin la condició d’empleats jubilats a l’actualitat. 
Aquests empleats es regiran, igualment, per la resta de requisits previstos al present Acord. 
 

d) Procediment  
 

El procediment per al reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera “NT” 
s’iniciarà d’ofici des de la Secció de Desenvolupament i Processos de l’Institut del Teatre.  

  
La Unitat de Gestió de Recursos Humans de l’Institut del Teatre comprovarà la concurrència dels 
requisits de cadascun dels empleats i empleades i, posteriorment, publicarà la llista provisional 
del personal susceptible del seu cobrament segons els requisits establerts en el present Acord.   

  
A partir de l’endemà de l’exposició de l’esmentada llista es concedirà un període de 10 dies 
hàbils per a la possible presentació d’al·legacions i reclamacions, les quals es resoldran dins dels 
15 dies hàbils següents a la finalització del termini per a la seva presentació.   
La Gerència donarà trasllat a la representació sindical d’aquelles reclamacions presentades pels 
empleats en relació amb el reconeixement del dret a la percepció i que hagin estat denegades 
per no complir els requisits que es recullen en el present acord.  
 

e) Import econòmic  
  
1) El temps treballat durant el període comprés entre l’1 gener de 2010 i el 31 de desembre de 
2015 perfecciona el dret a percebre, durant els anys 2016, 2017 i successius, un complement de 
carrera NT per import mensual de 47,32 euros, sempre i quan es reuneixin els requisits previstos 
a l’apartat c) del present Acord.  
  

• La quantia resultant pels endarreriments generats els anys 2016 i 2017 es fixa en 
1.325,18 euros. Aquesta xifra s’obté de multiplicar 47,32 euros per 28 mensualitats (12 
mensualitats per any, més les pagues extres corresponents).   

  
• S’estableix, així mateix, el dret a la percepció mensual del complement de carrera NT de 

47,32 euros, durant l’any 2018 i per 14 mensualitats.  
  
Pel que fa a la percepció del complement durant l’any 2018 s’aplicaran els increments retributius 
previstos a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018, en 
concret: 
 

• Increment d’un 1,5 per cent, amb efecte a partir de l’1 de gener de 2018 i fins al 30 de 
juny de 2018, amb efecte retroactiu per aquest període. Import mensual 48,03€. 

• Increment d’un 1,75 per cent, amb efecte a partir de l’1 de juliol de 2018, amb efecte 
retroactiu des d’aquesta data. Import mensual 48,15€ 

 
Tindrà la consideració de prestació efectiva de serveis per al còmput de temps a tenir en compte 
per perfeccionar el complement de carrera NT el corresponent al gaudi dels permisos o 
excedències amb motiu de la conciliació de la vida familiar i laboral previstos a la legislació de 
funció pública i a les normes convencionals d’aplicació a la Diputació de Barcelona i l’Institut del 
Teatre. Així mateix els períodes d’incapacitat temporal per accident o malaltia professional, 
tindran la consideració de serveis efectius.  
  
2) Les quanties previstes al punt 1), d’aquest apartat, es reduiran proporcionalment d’acord amb 
el temps en què no hagi existit prestació efectiva dels serveis durant el període de referència (1 
de gener de 2010 – 31 de desembre de 2015), quan es tracti d’algun dels següents supòsits:  
  



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

 

 
 

• El temps corresponent al gaudiment de llicències per estudis i per assumptes propis 
sense retribució.  

  
• El temps corresponent als dies naturals acumulats d´absentismes per causa de baixa 

per incapacitat temporal, indisposicions i prolongacions d´incapacitat temporal per causa 
de malaltia comuna, superiors o iguals a 27 mesos.  

  
Qualsevol altre supòsit de no prestació de serveis durant tot o part del període de referència 
comportarà el no perfeccionament del dret a percebre el complement de carrera professional NT.  
 

f) Pagament endarreriments   
  
Les quantitats consignades com endarreriments –corresponents als anys 2016 i 2017-, seran 
percebudes pels empleats en la nòmina del mes de desembre de 2018.   
  
La despesa corresponent a aquests endarreriments serà imputada amb càrrec al Capítol I del 
pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2018.   
 
Atesa la naturalesa de l’NT procedeix fer efectiu el seu pagament a través del complement de 
productivitat, el qual està destinat a retribuir el desenvolupament del lloc de treball portat a terme 
pels empleats.  
 

g) Efectes de l’Acord 
 
Aquest acord tindrà efectes des de l’aprovació per l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona. 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 17:00 hores, s’estén aquesta acta i en prova de 
conformitat és signada per tots els membres presents.” 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 38.3 del Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text Refós de 
l’Estatut de l’Empleat Públic, en relació amb l’àmbit de negociació recollit al seu article 37, quan a la necessitat 
d’aprovació expressa i formal per part de l’òrgan competent de cada administració, a efecte de la seva 
validesa i eficàcia; tot això en aplicació de l'article 33.2, apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local, l'article 70, apartat 4, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 2. apartat f, in 
fine, del Reglament del personal al servei dels ens locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
Vist l’article 12 k) dels vigents estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta de Govern 
d’adoptar els acords de proposta en relació amb l’exercici de competències reservades al Ple i a la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona. 
Vist l’article 30 f) dels vigents estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a les competències reservades als òrgans 
de govern de la Diputació de Barcelona.  
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre,  previ informe de la Interventora Delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- INFORMAR FAVORABLEMENT I ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona, la proposta de 
ratificació de l’Acord de la Comissió Negociadora, subscrit en data 13 de novembre de 2018, entre 
l’Institut del Teatre i les seccions sindicals UGT i CCOO, sobre la suspensió de les convocatòries i el 
reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera (NT-nivell de transició) per al personal 
docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre, que a continuació es transcriu en la seva part 
resolutiva: 
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“En base a l’anterior, les parts ACORDEN: 
 

• La creació d’una Comissió Tècnica per elaborar el nou model de Carrera Professional de 
docents i de suport a la docència de l’Institut del Teatre. 
 

• Suspendre les convocatòries de carrera professional del personal docent i de suport a la 
docència de l’Institut del Teatre des de la convocatòria 2011 i fins a la convocatòria 2015, en 
els mateixos termes que la Diputació de Barcelona.  

 

• El reconeixement d’un complement de carrera professional (NT-nivell de transició) al personal 
docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre en els termes  que es detallen a 
continuació: 

 
a) Objecte 

 
El NT-Nivell de transició té per objecte el reconeixement de la conducta professional dels docents 
i del personal de suport a la docència de l’Institut del Teatre i el seu rendiment durant per període 
referit a l’apartat b)  d’aquest acord.  
 

b) Àmbit temporal 
 
El complement de carrera NT es referirà al període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 
de desembre de 2015, atenent al fet que l’última convocatòria de carrera professional de docent 
i de suport a la docència de l’Institut del Teatre va ser la CPD-2010 i la CPI-2010, i l’últim període 
meritat ho fou fins el 31 de desembre de 2009. 
 
Es prendrà coma data d’inici del nou model de carrera professional, la qual està essent objecte 
de negociació actualment, l’1 de gener de 2016 per a tot el personal docent i de suport a la 
docència que es trobin dins l’àmbit subjectiu del dit model.  
 

c) Àmbit subjectiu i requisits 
 
1) Els requisits per poder percebre íntegrament el complement de carrera “NT”, són els següents:  
  

• Haver prestat serveis efectius com a docent o suport a la docència a l’Institut del 
Teatre, amb la condició de personal funcionari de carrera o laboral fix, durant tot el 
període comprés entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2015, i en la situació 
administrativa de servei actiu en aquesta administració.  

 
Són d’aplicació a aquest requisit les excepcions previstes al punt 2 del present apartat.  
  

• No haver assolit el nivell d’Expert de Nivell de Desenvolupament Professional segons 
l’antic model de carrera professional, vigent a través del decret la Presidència de 
l’Institut del Teatre de data 30 de desembre de 2011 i 28 de novembre de 2014 
(personal docent), decret de data 11 de juliol de 2011 i 28 de novembre de 2014 
(personal de suport a la docència) 

  
• No estar ocupant, actualment, un lloc de treball que tingui assignat un nivell de 

complement de destinació igual o superior al nivell d’Expert del grup i subgrup de 
classificació de pertinença del funcionari o funcionària de carrera o personal laboral fix.   

  
El personal funcionari de carrera o personal laboral que estigui promocionat restarà inclòs dins 
l’àmbit d’aplicació del present Acord, però s’atendrà, quant a l’assoliment del nivell d’Expert, al 
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corresponent al seu grup i subgrup de classificació de pertinença com a funcionari o funcionària 
de carrera o personal laboral fix.  
 
No haver obtingut dues valoracions negatives en els diversos instruments de valoració interns de 
l’activitat docent en el període de meritació esmentat com a circumstància objectiva relacionada 
directament amb el desenvolupament del lloc de treball.  
  
2) No es computarà als efectes de perfeccionar el complement de carrera NT el temps treballat 
durant el període referit a l’apartat b) del present Acord, amb alguna de les següents condicions:  
  

• personal directiu professional  
• personal eventual de confiança o assessorament especial  
• personal laboral contractat per ocupar llocs d’alta direcció 
• el personal contractat per a la formació les condicions de treball dels quals estan 

regulades mitjançant les normatives generals que li són d’aplicació 
• personal docent i de suport a la docència que tinguin la condició de funcionari de carrera 

adscrit a l’Institut del Teatre que no hagin manifestat la seva renuncia a la participació 
de carrera professional de la Diputació de Barcelona.   

  
3) S’entenen compresos dins l’àmbit subjectiu del present Acord el personal que tenint la 
consideració de personal laboral docent i de suport a la docència funcionari o funcionària de 
carrera  de la Diputació de Barcelona adscrit a l’Institut del Teatre o de personal docent i de 
suport a la docència personal laboral fix de l’Institut del Teatre durant el període al qual es fa 
referència a l’apartat b) del present Acord,  tinguin la condició d’empleats jubilats a l’actualitat. 
Aquests empleats es regiran, igualment, per la resta de requisits previstos al present Acord. 
 

d) Procediment  
 

El procediment per al reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera “NT” 
s’iniciarà d’ofici des de la Secció de Desenvolupament i Processos de l’Institut del Teatre.  

  
La Unitat de Gestió de Recursos Humans de l’Institut del Teatre comprovarà la concurrència dels 
requisits de cadascun dels empleats i empleades i, posteriorment, publicarà la llista provisional 
del personal susceptible del seu cobrament segons els requisits establerts en el present Acord.   

  
A partir de l’endemà de l’exposició de l’esmentada llista es concedirà un període de 10 dies 
hàbils per a la possible presentació d’al·legacions i reclamacions, les quals es resoldran dins dels 
15 dies hàbils següents a la finalització del termini per a la seva presentació.   
La Gerència donarà trasllat a la representació sindical d’aquelles reclamacions presentades pels 
empleats en relació amb el reconeixement del dret a la percepció i que hagin estat denegades 
per no complir els requisits que es recullen en el present acord.  
 

e) Import econòmic  
  
1) El temps treballat durant el període comprés entre l’1 gener de 2010 i el 31 de desembre de 
2015 perfecciona el dret a percebre, durant els anys 2016, 2017 i successius, un complement de 
carrera NT per import mensual de 47,32 euros, sempre i quan es reuneixin els requisits previstos 
a l’apartat c) del present Acord.  
  

• La quantia resultant pels endarreriments generats els anys 2016 i 2017 es fixa en 
1.325,18 euros. Aquesta xifra s’obté de multiplicar 47,32 euros per 28 mensualitats (12 
mensualitats per any, més les pagues extres corresponents).   
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• S’estableix, així mateix, el dret a la percepció mensual del complement de carrera NT de 
47,32 euros, durant l’any 2018 i per 14 mensualitats.  

  
Pel que fa a la percepció del complement durant l’any 2018 s’aplicaran els increments retributius 
previstos a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018, en 
concret: 
 

• Increment d’un 1,5 per cent, amb efecte a partir de l’1 de gener de 2018 i fins al 30 de 
juny de 2018, amb efecte retroactiu per aquest període. Import mensual 48,03€. 

• Increment d’un 1,75 per cent, amb efecte a partir de l’1 de juliol de 2018, amb efecte 
retroactiu des d’aquesta data. Import mensual 48,15€. 
 

Tindrà la consideració de prestació efectiva de serveis per al còmput de temps a tenir en compte 
per perfeccionar el complement de carrera NT el corresponent al gaudi dels permisos o 
excedències amb motiu de la conciliació de la vida familiar i laboral previstos a la legislació de 
funció pública i a les normes convencionals d’aplicació a la Diputació de Barcelona i l’Institut del 
Teatre. Així mateix els períodes d’incapacitat temporal per accident o malaltia professional, 
tindran la consideració de serveis efectius.  
  
2) Les quanties previstes al punt 1), d’aquest apartat, es reduiran proporcionalment d’acord amb 
el temps en què no hagi existit prestació efectiva dels serveis durant el període de referència (1 
de gener de 2010 – 31 de desembre de 2015), quan es tracti d’algun dels següents supòsits:  
  

• El temps corresponent al gaudiment de llicències per estudis i per assumptes propis 
sense retribució.  

  
• El temps corresponent als dies naturals acumulats d´absentismes per causa de baixa 

per incapacitat temporal, indisposicions i prolongacions d´incapacitat temporal per causa 
de malaltia comuna, superiors o iguals a 27 mesos.  

  
Qualsevol altre supòsit de no prestació de serveis durant tot o part del període de referència 
comportarà el no perfeccionament del dret a percebre el complement de carrera professional NT.  
 

f) Pagament endarreriments   
  
Les quantitats consignades com endarreriments –corresponents als anys 2016 i 2017-, seran 
percebudes pels empleats en la nòmina del mes de desembre de 2018.   
  
La despesa corresponent a aquests endarreriments serà imputada amb càrrec al Capítol I del 
pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2018.   
 
Atesa la naturalesa de l’NT procedeix fer efectiu el seu pagament a través del complement de 
productivitat, el qual està destinat a retribuir el desenvolupament del lloc de treball portat a terme 
pels empleats. 
  

g) Efectes de l’Acord 
 
Aquest acord tindrà efectes des de l’aprovació per l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona. 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 17:00 hores, s’estén aquesta acta i en prova de 
conformitat és signada per tots els membres presents.” 

 
Segon.- SUSPENDRE les convocatòries de Carrera Professional per al personal docent i de suport a la 
docència de l’Institut del Teatre, en base als arguments adduïts a l’acta de la Comissió Negociadora 
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celebrada en data 13 de novembre de 2018 i que s’ha transcrit literalment a la part resolutiva d’aquest 
dictamen.  
 
Tercer.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de la seva aprovació definitiva pel Ple de la Diputació 
de Barcelona.” 

 
 
 
2. Dictamen que proposa l’acceptació a tràmit de les al·legacions formulades pel 

contractista, Construcciones Trull, SL, així com la resolució del contracte 
d’obres per a l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de 
l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) per incompliment de 
les obligacions contractuals per part de l’empresa contractista, amb 
suspensió del termini per resoldre fins l’emissió del dictamen preceptiu de la 
Comissió Jurídica Assessora. 

El President dona la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’acceptació a tràmit de les al·legacions 
formulades pel contractista, Construcciones Trull, SL derivades de la incoació de 
l’expedient de resolució del contracte d’obres per a l’execució del “Projecte 
d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” 
(IT1847P16) per incompliment de les obligacions contractuals per part de l’empresa 
contractista, amb suspensió del termini per resoldre fins l’emissió del dictamen 
preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Des del Servei de Projectes i Obres de la Diputació de Barcelona, es va proposar la 
redacció del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre 
de Terrassa”. La contractació va ser adjudicada a l’arquitecte tècnic Francesc Xavier Esteve 
Fabrés. 
 
2. Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de data 15 de març de 2017 es va aprovar 
l’expedient de contractació de les obres mitjançant procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, per un import de 172.279,56 € IVA inclòs. 
 
3. A la licitació es van presentar 17 empreses i, entre elles, l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL, la qual va presentar l’oferta econòmica de 89.300,00 € més el 21% d’IVA que 
ascendeix a 18.753,00 €. 
 
4. La Secretària de la Mesa de Contractació va apreciar que l’oferta de l’empresa presentada 
per CONSTRUCCIONES TRULL, SL (per import de 108.053,00- IVA Inclòs-), resultava 
anormal o desproporcionada, per la qual cosa es va acordar concedir audiència a 
l’esmentada empresa perquè justifiqués la valoració de l’oferta i concretés les condicions de la 
mateixa. 
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5. Dins el termini, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va presentar justificació. 
Arguments de l’empresa: 

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

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

 
6. Un cop realitzats tots els tràmits de la legislació vigent, per acord de la Junta de Govern de 
data 21 de juny de 2017 es va adjudicar el contracte d’obres a l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. per la quantitat ofertada per l’empresa. 
 
7. En data 7 de juliol de 2017 es va formalitzar el contracte.  
8. La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de data 11 d’octubre de 

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

9. Mitjançant escrit presentat en data 29 de novembre de 2017 al Registre General de l’Institut 
del Teatre l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL., va formular una petició 
demanant la rescissió del contracte. 

10. Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 24 de gener de 2018 es va 
aprovar incoar l’expedient de resolució del contracte d’obres referenciat per causa 
imputable a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. 
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11. En dita incoació es van desestimar totes les peticions formulades fins aleshores per 
l’empresa contractista, d’acord amb l’informe tècnic emès pel Cap de la Unitat de 
Manteniment i Seguretat en obres de l’Institut del Teatre, en data 27 de novembre de 2017, 
al qual es fa remissió. 

12. Dins el termini concedit de deu dies naturals, concretament en data 20 de febrer de 2018, 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. va presentar un escrit formulant 
al·legacions. 

13. Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre,  de data 18 d’abril de 2018  es van 
acceptar a tràmit les al·legacions formulades pel contractista, Construcciones Trull, 
SL, es va mantenir la proposta de resolució del contracte d’obres per a l’execució del 
“Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” 
(IT1847P16) per incompliment de les obligacions contractuals per part de l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL, es va mantenir la incautació provisional de la 
garantia definitiva dipositada per l’empresa  i es va suspendre el termini per resoldre 
fins l’emissió del dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora. 

14. En data 14 de maig de 2018, es va traslladar els anteriors acords juntament amb 
l’expedient de contractació, a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de 
Catalunya perquè emetés el seu dictamen preceptiu corresponent. 

15. En data 27 de juliol de 2018 l’Institut del Teatre va rebre, mitjançant EACAT el Dictamen 
169/2018 aprovat per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya relatiu 
al procediment per a  la resolució del contracte incoat en data 24 de gener de 2018 
mitjançant el qual DECLARA LA CADUCITAT de l’expedient atès que va superar la suma 
del termini màxim de tres mesos per a resoldre el procediment i notificar-ne la resolució. 

16. Davant d’aquest fet, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 18 de 
setembre de 2018 es va DECLARAR LA CADUCITAT del procediment per a la resolució 
del contracte d’obres i es va INICIAR, de nou,  L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ del 
contracte pel fet de no haver formalitzar l’acta de comprovació de replanteig d’acord amb 
els fets descrits a l’informe del Cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat d’obres de 
l’Institut del Teatre de data 27 de novembre de 2017,  TOT  INCORPORANT AL NOU 
EXPEDIENT TOTES LES ACTUACIONS que s’han efectuat en el marc de l’anterior 
expedient 

17. D’altra banda, en data 4 de setembre de 2018, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL 
va entrar un escrit sol·licitant l’expedició per part de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona i lliurament d’un certificat acreditatiu de l’estimació per silenci administratiu 
del recurs d’alçada interposat en data 30 de maig de 2018 contra la desestimació per 
silenci administratiu de la sol·licitud de resolució contractual instada per l’empresa. Així 
mateix, sol·licita que l’Institut del Teatre l’indemnitzi amb un 3% del preu d’adjudicació 
del contracte referenciat corresponent a la causa de resolució contractual per suspensió de 
la iniciació de les obres durant més de 6 mesos imputable a l’Institut del Teatre. Per últim, 
sol·licita la devolució de la garantia definitiva depositada per l’empresa en el marc del 
contracte d’obres signats. 

18. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona i de l’Institut del Teatre de data 
29 d’octubre de 2018 es van desestimar les peticions de l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL atès que el decret que declarava la inadmissibilitat del recurs d’alçada  va ser 
notificat a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL en data 20 de juliol de 2018 
mitjançant correu certificat.  

19. Finalment, en data 7 de novembre de 2018, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL 
va presentar en les oficines de correus el un nou escrit d’al·legacions i sol·liciten: 
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a) DEIXAR SENSE EFECTE l’acord d’incoació i la proposta de resolució notificats per 
inexistència de l’incompliment imputats al contractista i per la inexistència de la 
causa de resolució també imputada al contractista CONSTRUCCIONES TRULL, S. 

b) ACORDAR la devolució de la garantia definitiva de l’obra (4.465,00€) 
c) I, DECLARAR que el contractista no és responsable de cap dany ni perjudici a 

l’Institut del Teatre. 
 
PROPOSTA 
 
D’acord amb els anteriors antecedents, es considera convenient: 
 

• TENIR per formulades, en el tràmit d’audiència, les al·legacions presentades en 
data 7 de novembre de 2018, pel representant de l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL., amb NIF B43047166, en front l’acord de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre, d’incoació  d’expedient administratiu de resolució del contracte d’obres per a 
l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del 
Teatre de Terrassa” (IT1847P16). 

• DESESTIMAR les peticions formulades en l’escrit presentat en data 7 de novembre de 
2018 (rebut per l’Institut del Teatre en data 9 de novembre de 2018, núm. Registre 
d’entrada 1815/2018)  per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. , en base als 
arguments adduïts a la part expositiva d’aquesta resolució. 

• MANTENIR, en els termes formulats, la proposta de resolució aprovada per la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de 18 de setembre de 2018, 
d’incoació de l’expedient de resolució de contracte. 

• MANTENIR la incautació provisional de la garantia definitiva dipositada per 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL,  per import de 4.465,00 €, fins la finalització de 
l’expedient de resolució del contracte i MANTENIR la reclamació de l’import de 
6.695,73€ (SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES 
CÈNTIMS) que és la diferència entre l’import del danys i perjudicis valorats i l’import de 
la garantia definitiva a incautar amb la resolució definitiva del contracte. 

• TRASLLADAR aquests acords, juntament amb l’expedient de contractació, a la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el dictamen 
preceptiu corresponent. 

• SUSPENDRE el termini per resoldre el contracte de referència fins que la Comissió 
Jurídica Assessora emeti el dictamen indicat en el punt anterior. 

 

 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
1. FETS 

 
1.1  ANTECEDENTS 
 
1.1.1 Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 15 de 

març de 2017 (Núm. registre 8/2017) es va aprovar l’expedient de contractació de l’execució del 
“Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” 
(IT1847P16), -procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació-, per un import de CENT 
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SETANTA-DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 
(172.279’56 €) IVA inclòs, amb càrrec al pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2017. 

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

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

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

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

1.1.6 Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 24 de 
gener de 2018 (núm. registre 5/2018) es va aprovar incoar l’expedient de resolució del 
contracte d’obres per a l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici 
de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16), per causa imputable a l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL, amb NIF B43047166, el qual fou notificat, amb peu de recurs 
d’alçada per tractar-se d’un acte de tràmit qualificat, i rebut per l’empresa contractista en data 12 
de febrer de 2018.  
En dita incoació es van desestimar totes les peticions formulades fins aleshores per l’empresa 
contractista, d’acord amb l’informe tècnic emès pel Cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat 
en obres de l’Institut del Teatre, en data 27 de novembre de 2017, al qual es fa remissió. 

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

1.1.8 Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 18 
d’abril de 2018 (núm. registre 70/2018) es van acceptar a tràmit les al·legacions formulades pel 
contractista, Construcciones Trull, SL, es va mantenir la proposta de resolució del contracte 
d’obres per a l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del 
Teatre de Terrassa” (IT1847P16) per incompliment de les obligacions contractuals per part de 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL, es va mantenir la incautació provisional de la 
garantia definitiva dipositada per l’empresa  i es va suspendre el termini per resoldre fins 
l’emissió del dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora. 

1.1.9 En data 14 de maig de 2018, es va traslladar els anteriors acords juntament amb l’expedient de 
contractació, a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya perquè emetés el 
seu dictamen preceptiu corresponent. 

1.1.10 En data 27 de juliol de 2018 l’Institut del Teatre va rebre, mitjançant EACAT el Dictamen 
169/2018 aprovat per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya relatiu al 
procediment per a  la resolució del contracte relatiu al “Projecte d’arranjament dels desperfectes 
de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) incoat en data 24 de gener de 2018 
mitjançant el qual DECLARA LA CADUCITAT de l’expedient atès que va superar la suma del 
termini màxim de tres mesos per a resoldre el procediment i notificar-ne la resolució (primer 
apartat de la disposició final tercer del TRLCSP i article 21.3 de l’LPAC) més el de tres mesos de 
suspensió (article 22.1.d) de l’LPAC). 
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1.1.11 Davant d’aquest fet, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 18 de 
setembre de 2018 (núm. registre 119/2018) es va DECLARAR LA CADUCITAT del procediment 
per a la resolució del contracte d’obres per a l’execució del “Projecte d’arranjament dels 
desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16), formalitzat entre 
l’Institut del Teatre i l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. amb NIF B43047166, en data 7 
de juliol de 2017, d’acord amb el Dictamen 169/2018 aprovat per la Comissió Assessora Jurídica 
de la Generalitat de Catalunya, en sessió de 26 de juliol de 2018 i es va INICIAR, de nou,  
L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ del contracte pel fet de no haver formalitzar l’acta de 
comprovació de replanteig d’acord amb els fets descrits a l’informe del Cap de la Unitat de 
Manteniment i Seguretat d’obres de l’Institut del Teatre de data 27 de novembre de 2017, 
transcrit en la part expositiva del present dictamen, i de conformitat amb el que disposa l’article 
223 h) del TRCSP, en relació a la clàusula cinquena del contracte formalitzat, TOT  
INCORPORANT AL NOU EXPEDIENT TOTES LES ACTUACIONS que s’han efectuat en el 
marc de l’anterior expedient, en aplicació del principi d’economia procedimental. 

1.1.12 D’altra banda, en data 4 de setembre de 2018, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va 
entrar un escrit al Registre electrònic de la Diputació de Barcelona mitjançant el qual sol·licita 
l’expedició per part de la Presidència de la Diputació de Barcelona i lliurament d’un certificat 
acreditatiu de l’estimació per silenci administratiu del recurs d’alçada interposat en data 30 de 
maig de 2018 contra la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de resolució 
contractual instada per l’empresa. Així mateix, sol·licita que l’Institut del Teatre l’indemnitzi amb 
un 3% del preu d’adjudicació del contracte referenciat corresponent a la causa de resolució 
contractual per suspensió de la iniciació de les obres durant més de 6 mesos imputable a 
l’Institut del Teatre. Per últim, sol·licita la devolució de la garantia definitiva depositada per 
l’empresa en el marc del contracte d’obres signats. 

1.1.13 Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona i de l’Institut del Teatre de data 29 
d’octubre de 2018 (núm. registre 2231/18) es van desestimar les peticions de l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL atès que el decret que declarava la inadmissibilitat del recurs 
d’alçada  va ser notificat a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL en data 20 de juliol de 
2018 mitjançant correu certificat. Aquesta notificació va ser rebuda per l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL, després de diversos intents de notificació (1r. Intent el dia 25 
de juliol de 2018, 2n intent el dia 26 de juliol de 2018), el dia 2 d’agost de 2018. 

1.1.14 Finalment, en data 7 de novembre de 2018, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va 
presentar en les oficines de correus (rebut per l’Institut del Teatre en data 9 de novembre de 
2018, núm. Registre d’entrada 1815/2018) i dins del termini concedit el un nou escrit 
d’al·legacions. 

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

DATA 7 DE NOVEMBRE DE 2018. 
 
Cal remarcar que l’Institut del Teatre no té acreditació documental per part de CORREOS POSTALS de la 
data d’acusament de rebuda per part de CONSTRUCCIONES TRULL, SL de la notificació de l’acord 
aprovat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre aprovat en data 18 de setembre de 2018 per poder 
comprovar si les al·legacions s’han presentat dins del termini concedit, si bé, s’acceptaran a tràmit 
considerant que les al·legacions no són extemporànies.  
 
A l’escrit d’al·legacions presentat per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL en data 7 de novembre 
de 2018 (rebut per l’Institut del Teatre en data 9 de novembre de 2018, núm. Registre d’entrada 
1815/2018) adjunta fotocòpia de 3 escrits presentats anteriorment (documents 1 a 3 en data 20-02-2018), 
el recurs d’alçada presentat en data 30-05-2018 (document 4) i l’escrit presentat en data 4-09-2018 
(document 5). L’Institut del Teatre no analitzarà, de nou, aquests escrits adjuntats atès que considera que 
ja es van donar resposta en l’anterior expedient d’incoació i, per tant, l’Institut del Teatre es limita a 
realitzar les consideracions únicament a les al·legacions presentades per l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL. en l’escrit de 7 de novembre de 2018 en el mateix ordre i apartats en què les ha presentat i 
dividides en els epígrafs següents. 
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1.2.1 AL·LEGACIÓ PRIMERA.- Sobre la improcedència d’iniciació d’un nou expedient de 
resolució contractual atenent a la prèvia resolució del contracte en virtut de l’estimació 
per silenci administratiu positiu del recurs d’alçada presentat pel contractista el 30 de 
maig de 2018 contra la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de resolució 
contractual instada per Construcciones Trull, SL mitjançant escrit presentat en data 
20/2/2018 a l’Institut del Teatre, apartats “Exposa IV” i “Sol·licita Cinc” 
 
En la data en què l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL ha presentat les noves 
al·legacions encara l’Institut del Teatre no té constància de l’acusament de recepció de la 
notificació de la resolució de desestimació de la petició de certificat acreditatiu de silenci 
administratiu del recurs d’alçada. No obstant, l’Institut del Teatre es remet al decret aprovat en 
data 29 d’octubre de 2018 per la Presidència de la Diputació de Barcelona i de l’Institut del 
Teatre (núm. registre 2331/18), mitjançant  DESESTIMA  la petició de certificat acreditatiu de 
silenci administratiu del recurs d’alçada en base a què el decret que va aprovar la inadmissibilitat 
del recurs d’alçada va ser notificat a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL en data 20 de 
juliol de 2018 mitjançant correu certificat. Aquesta notificació va ser rebuda per l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL, després de diversos intents de notificació (1r. Intent el dia 25 
de juliol de 2018, 2n intent el dia 26 de juliol de 2018), el dia 2 d’agost de 2018, per la qual cosa, 
no té fonament jurídic la seva petició. 

 
Així mateix, d’acord amb els termes en què conclou el Dictamen 169/2018 aprovat per la Comissió 
Assessora Jurídica de la Generalitat de Catalunya, en sessió de 26 de juliol de 2018,  l’Institut del Teatre 
per acord de la Junta de Govern de data 18 de setembre de 2018  ha declarat la caducitat i ha iniciat un 
nou expedient. 
 
Es transcriu la part que interessa del dictamen de la Comissió Assessora Jurídica de la Generalitat de 
Catalunya: 
 

“En conclusió, cal apreciar l’existència de la caducitat del procediment de resolució contractual, 
sens perjudici de la possibilitat de l’Institut del Teatre d’acordar la incoació d’un nou procediment, 
en el qual serà necessari tornar a sol·licitar el dictamen preceptiu d’aquest òrgan consultiu. Així 
mateix, caldrà tenir en compte, en relació amb la tramitació d’aquest nou expedient, la novetat 
prevista en l’article 95.3, paràgraf segon, de l’LPAC (d’aplicació als procediments iniciats d’ofici 
per la remissió de l’article 25.1.b)), quan estableix expressament que es poden incorporar al nou 
procediment “els actes i tràmits el contingut dels quals s’hauria mantingut igual si no s’hagués 
produït la caducitat”, però amb la limitació que, “En tot cas, en el nou procediment s’han 
d’executar els tràmits d’al·legacions, proposició de prova i audiència a l’interessat”. 

 
1.2.2 AL·LEGACIÓ SEGONA.- Sobre la causa del retard en el termini legal d’1 mes per a la 
comprovació i subscripció de l’acta de replanteig.  
 
Sobre la base de què l’acta de comprovació del replanteig s’ha de signar en el termini d’un mes des de la 
data de formalització del contracte, tal i com s’estableix a l’article 229 del TRLCSP, el contractista sosté 
que l’acta de comprovació del replanteig no es va signar perquè l’Institut del Teatre impedia formalitzar 
l’acta amb reserves. Per aquest motiu, CONSTRUCCIONES TRULL, SL planteja un incompliment del 
contracte imputable a l’Institut del Teatre.  
 
Davant aquesta al·legació, i partint de l’informe tècnic subscrit el 27 de novembre de 2017, pel cap de la 
Unitat de Manteniment i Seguretat en obres de l’Institut del Teatre, amb la conformitat de la cap de la 
Secció de Recursos i Serveis Tècnics, es considera: 
 

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

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

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

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

 
Cal mantenir els arguments tècnics esgrimits en l’inici de l’expedient, en concret, les reserves que 
el contractista proposa, les quals comportarien una alteració de l’objecte de la licitació i una 
excepció al principi d’inalterabilitat contractual que s’estableix a l’article 230 del TRLCSP, pel 
contracte d’obres i dita prerrogativa tampoc pot exercitar-se per salvar possibles deficiències o 
imprevisions tècniques contingudes en el projecte (Dictamen 583/2001, de 29 de març de 2001, 
del Consell d’Estat). Així mateix, l’exigència legal de justificar la introducció de modificacions en 
els contractes administratius, respon a l’objectiu de no desvirtuar el principi de licitació pública 
que regeix la contractació pública.  
 
El contractista va resultar adjudicatari en concurrència amb altres licitadors en base a la seva 
proposta presentada i a la justificació presentada en haver resultat incursa la seva oferta en baixa 
desproporcionada, la seva petició d’increment pressupostària no només suposa un incompliment 
manifest de les condicions del contracte acceptades mitjançant la seva oferta, sinó també una 
infracció de l’esmentat principi de licitació pública.  
 
L’Institut del Teatre ha informat en tot moment al contractista de la impossibilitat d’acceptar les 
seves pretensions que, com s’ha al·ludit anteriorment, vulneren el principi de concurrència 
competitiva, per tant, es considera que no ara no resulta procedent que el contractista al·legui 
que volia signar l’acta de comprovació de replanteig amb reserves quan ja disposava de la 
resposta amb les pretensions d’increment de pressupost.  

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

coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. El Pla de Seguretat i Salut va ser 
aprovat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària del dia 11 d’octubre de 
2017 (núm. registre 134/2017). Tal i com consta a l’expedient el Pla de Seguretat adjuntava un 
informe complementari del Coordinador de seguretat i salut que expressa literalment la següent: 
 
 “.....que la relació de mitjans sol·licitada al contractista és amb l’objectiu de comprovar la 
seva idoneïtat i NO comporten cap modificació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, de la 
mateixa manera que NO comporta cap increment del pressupost de l’obra adjudicada.....”. 

 
D’igual manera, i tal com consta a l’informe del Cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en 
obres de data 27 de novembre de 2017, el dia 14 de setembre de 2017 també se li va donar 
resposta al contractista davant les seves pretensions, en concret, el següent text literal: 
 
“....d’acord amb el que es disposa en el Real Decret 1627/97, de 24 d’octubre el projecte 
objecte d’aquesta contractació no requereix la incorporació d’un estudi de seguretat i 
salut,  resultant preceptiva no obstant la incorporació d’un estudi bàsic de seguretat i 
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salut, tal i com s’ha recollit en  aquest expedient. L’estudi bàsic de seguretat i salut no 
precisa  un pressupost ni uns amidaments específics per al seu desenvolupament. Els 
costos derivats de l’aplicació de les mesures de seguretat i salut fruit de l’aplicació i 
desenvolupament de l’estudi bàsic de seguretat i salut,  les despeses generals  i les 
d’administració estan incloses en el pressupost de la contractació.” 
 
Els fets són prou significatius com per qüestionar-se les pretensions del contractista en intentar 
formular reserves (cosa que en realitat les reserves es traduïen en una petició d’increment de 
pressupost) en el dia convocat per a la formalització de l’acta de comprovació, quan ja disposava 
de l’informe favorable del Coordinador de seguretat i salut i de la resposta a les seves 
pretensions.  

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

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

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

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

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

 
1.2.3 AL·LEGACIÓ TERCERA.- Sobre la infracció de l’article 211.2 en relació amb la disposició 
addicional segona Ap. 8 del TRCSP (Al·legació tercera de l’escrit del contractista) 
 
Es qüestionen tres aspectes per part del contractista: 
 

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

- En segon lloc, es considera la responsable del contracte un càrrec polític, cosa que es considera 
afirmacions que no resten sustentades per cap acreditació documental. L’Institut del Teatre no té 
coneixement d’aquesta afirmació que realitza el contractista. 

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

- Finalment, en relació a la pretesa vulneració de l’article 211.2 en relació a la disposició addicional 
segona, Ap. 8 del TRLCSP, a que fan referència les al·legacions, en relació a la manca d’emissió 
de l’informe jurídic del Secretari i/o assessor, cal recordar que per acord de la Junta de Govern 
de l’Institut del Teatre, en sessió adoptada en data 18 de setembre de 2018 es va aprovar  l’inici 
de l’expedient de resolució del contracte i per tant, no es va adoptar l’acord de resolució de 
contracte. En haver-se formulat al·legacions per part del contractista, s’ha de donar trasllat de 
l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora. Quan aquest òrgan emeti el preceptiu dictamen, 
s’haurà de sotmetre a la Junta de Govern de l’institut del Teatre, l’acord de resolució del 
contracte, que haurà d’anar acompanyat de l’informe jurídic esmentat.  
 

1.2.3 AL·LEGACIÓ QUARTA.-Sobre la incautació provisional de la garantia definitiva de l’obra 
per import de 4.465,00€ (Al·legació quarta de l’escrit del contractista) 

 
Tècnicament ha quedat confirmada la culpabilitat del contractista, com a causant de la resolució, motiu pel 
qual no procedeix el retorn de la garantia. 
 
Sobre l’aspecte que l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. refereix en el seu escrit d’al·legacions, 
en concret, que no procedeix la indemnització del contractista a l’Institut del Teatre “...per cap concepte, 
menys tenint en compte que els aspectes relacionats són genèrics, no concretats ni quantificats i no 
poden tenir la consideració de danys i perjudicis imputables al contractista..”, cal recordar que per acord 
de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de 16 de maig de 2018 es va 
aprovar l’informe de valoració econòmica de danys i perjudicis ocasionats per incompliment de les 
obligacions contractuals per part de l’empresa Construcciones Trull, SL, d’acord amb l’informe de la 
Secció de Gestió Econòmica de l’Institut del Teatre de data 27 d’abril de 2018. 
 
En data 18 de maig de 2018, l’Institut del Teatre va notificar l’aprovació de l’informe de valoració 
econòmica esmentat a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL als efectes que en termini màxim de 
10 dies a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació dels presents acords, pogués presentar 
les al·legacions que considerin adients en relació a la valoració econòmica efectuada pels danys i 
perjudicis causats. La notificació va ser rebuda per l’empresa contractista en data 31 de maig de 2018. 
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Es recorda que l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va fer al·legacions a la valoració econòmica 
en data 13 de juny de 2018 i l’Institut del Teatre les va desestimar per acord de la Junta de Govern de 
l’Organisme en data 18 de setembre de 2018.  
 
La valoració econòmica efectuada dels danys i perjudicis és de 11.160,73€, per tant, d’acord amb el 
dictamen d’incoació de l’expedient de contractació que es va aprovar en data 18 de setembre de 2018 es 
proposa RECLAMAR l’import de 6.695,73€ (SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS) que és la diferència entre l’import del danys i perjudicis valorats i l’import de 
la garantia definitiva a incautar amb la resolució definitiva del contracte. 
 
De conformitat amb el que es disposa a l’article 225.3 del TRLCSP la indemnització es farà efectiva en 
primer terme sobre la garantia, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista pel 
que fa a l’import que excedeixi de la garantia incautada.  
 
1.2.4. SOL·LICITUD DE CONTRUCCIONES TRULLS, SL.  
 
Finalment, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL, en el seu escrit d’al·legacions presentat en 
data 7 de novembre de 2018 formula les següents sol·licituds: 
 

a) DEIXAR SENSE EFECTE l’acord d’incoació i la proposta de resolució notificats per 
inexistència de l’incompliment imputats al contractista i per la inexistència de la causa de 
resolució també imputada al contractista CONSTRUCCIONES TRULL, S. 

b) ACORDAR la devolució de la garantia definitiva de l’obra (4.465,00€) 
c) I, DECLARAR que el contractista no és responsable de cap dany ni perjudici a l’Institut del 

Teatre.  
 
Tal i com s’ha exposat al llarg d’aquest dictamen es proposa DESESTIMAR les sol·licituds 
efectuades en base als fonaments adduïts.  

 
2. FONAMENTS DE DRET   
 

2.1. Règim transitori d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic 
 
El contracte objecte de la incoació de l’expedient de resolució contractual es va adjudicar el 21 de juny de 
2017 i es va formalitzar el 7 de juliol de 2017. En conseqüència, la normativa de contractes aplicable és, 
en primer lloc, el TRLCSP, en la versió vigent des de l’1 de gener de 2016, que incorpora les 
modificacions efectuades per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, i les derivades de l’Ordre HAP/2846/2015, de 29 de desembre, per la qual es publiquen els 
límits dels diversos tipus de contractes a l’efecte de la contractació del sector públic a partir de l’1 de 
gener de 2016.  
 
Cal tenir en compte que a partir del 9 de març de 2018 ha entrat en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 2017).  
 
La disposició transitòria única (primera) disposa que els expedient de contractació iniciats i els contractes 
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor del present Reglament es regiran per la normativa anterior. 
A aquests efectes, s’entén que el contracte que es pretén resoldre relatiu al contracte d’obres per a 
l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” 
(IT1847P16) es regirà per Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (TRLCSP), aprovat per 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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2.2 Fonaments jurídics de la resolució 
 
Els fets analitzats comporten una sèrie d’incompliments en què ha incorregut l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL.. Els efectes dels fets són imputables a l’empresa contractista i 
suposen una de les causes de resolució prevista a la clàusula 2.6. del Plec de clàusules 
administratives particulars, en concordança amb els articles 223.h) i 237.a) del TRLCSP. En concret, els 
següents:  

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

següent, referida a les penalitats”. 
- La demora en la comprovació del replanteig, conforme l’article 229 del mateix text legal. 
 
El que en definitiva ha comportat aquesta demora es que ni tan sols s’hagi iniciat l’execució del contracte, 
i tot el perjudici que ha produït per a l’administració.  
 
En tractar-se d’incompliments imputables a l’empresa contractista, l’Institut del Teatre disposa de la 
legitimació requerida per l’article 224.2, segon paràgraf del TRLCSP per a instar la resolució del contracte. 
 
Així mateix, cal tenir en compte el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció; el Reial decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; el 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques (RLCAP), en la part que continua vigent, és a dir, en allò que no 
contradigui la Llei de contractes del sector públic –LCSP–, i que ha estat modificat pel Reial decret 
773/2015, de 28 d’agost; altres normes reglamentàries que despleguen la Llei de contractes del sector 
públic; i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Atenent a que el motiu que ha comportat la proposta de resolució del contracte, com ja s’ha dit, resulta 
imputable al contractista, com és la manca de formalització de l’acta de comprovació de replanteig, de 
conformitat amb l’art. 225.3 del TRLCSP, i en definitiva la no realització de la prestació a que venia 
obligat, quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, aquest haurà 
d’indemnitzar a l’Administració els danys i perjudicis ocasionats; indemnització que es farà efectiva, en 
primer terme, sobre la garantia constituïda, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del 
contractista en el que es refereix a l’import que excedeixi del de la garantia incautada, respecte del que 
caldrà donar compliment al que es preveu en l’article 113 del Reglament de la LCAP. Així mateix d’acord 
amb l’article 225.4 del TRLCSP, resulta procedent fer un pronunciament exprés en relació a la 
procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia definitiva constituïda. 
Finalment, cal constatar que de la incoació de l’expedient de resolució del contracte s’ha donat el 
preceptiu tràmit d’audiència a l’entitat avaladora, tal i com es preveia en la part dispositiva de l’acord de la 
Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de data 18 de setembre de 2018.  
 

2.3 Informe del Consell d’Estat o òrgan consultiu de la CC AA, d’acord amb l’article 211.3 
del TRLCSP 

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

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

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

 
2.5  Competència per a aprovar la suspensió del termini per a resoldre el contracte. 

 
Atenent al fet que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre és l’òrgan competent per aprovar i adjudicar 
els expedients de contractació d’obres d’import superior a 150.253,00 € d’acord l’article 12.a.1 dels vigents 
Estatuts de l’Institut del Teatre i és l’’òrgan que va iniciar l’expedient de resolució, és procedent que sigui 
el mateix òrgan qui aprovi la suspensió del termini per resoldre el contracte fins que la Comissió Jurídica 
Assessora emeti el dictamen indicat en el punt anterior. 
 

2.6  Informe previ de la Secretaria 
 

Vist el que disposa l’article 211.2 del TRLCSP, en relació amb la Disposició addicional segona, apartat 8è 
del mateix text legal, en el moment en que es disposi del preceptiu dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora i es proposi a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, la resolució del contracte referenciat 
requerirà l’informe del servei jurídic corresponent.  
 
 2.7  Competència per a la resolució del contracte 
 
Atenent al fet que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre és l’òrgan competent per aprovar i adjudicar 
els expedients de contractació d’obres d’import superior a 150.253,00 € d’acord l’article 12.a.1 dels vigents 
Estatuts de l’Institut del Teatre i és l’òrgan que va iniciar l’expedient de resolució, és procedent que sigui el 
mateix òrgan qui aprovi la resolució de la contractació. 
 
D’acord amb l’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi 
estat la forma de la seva iniciació, podrà disposar, d’ofici o a instància de part, la seva acumulació amb 
altres que guardin identitat substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de 
tramitar o resoldre el procediment. 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre, s’eleven a la Junta de Govern, per a la 
seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- TENIR per formulades, en el tràmit d’audiència, les al·legacions presentades en data 7 de 
novembre de 2018, pel representant de l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL., amb NIF 
B43047166, en front l’acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, d’incoació  d’expedient 
administratiu de resolució del contracte d’obres per a l’execució del “Projecte d’arranjament dels 
desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16). 
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Segon.- DESESTIMAR les peticions formulades en l’escrit presentat en data 7 de novembre de 2018 
(rebut per l’Institut del Teatre en data 9 de novembre de 2018, núm. Registre d’entrada 1815/2018)  per 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. , en base als arguments adduïts a la part expositiva 
d’aquesta resolució. 
 
Tercer.- MANTENIR, en els termes formulats, la proposta de resolució aprovada per la Junta de Govern 
de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de 18 de setembre de 2018, d’incoació de l’expedient de 
resolució de contracte. 
 
Quart.- MANTENIR la incautació provisional de la garantia definitiva dipositada per CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL,  per import de 4.465,00 €, fins la finalització de l’expedient de resolució del contracte i 
MANTENIR la reclamació de l’import de 6.695,73€ (SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS) que és la diferència entre l’import del danys i perjudicis valorats i l’import de 
la garantia definitiva a incautar amb la resolució definitiva del contracte. 
 
Cinquè.- TRASLLADAR aquests acords, juntament amb l’expedient de contractació, a la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el dictamen preceptiu corresponent. 
 
Sisè.- SUSPENDRE el termini per resoldre el contracte de referència fins que la Comissió Jurídica 
Assessora emeti el dictamen indicat en el punt anterior. 
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL i a l’entitat 
asseguradora GENERALI ESPAÑA, S.A.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


