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A C T A 
 
 

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

 
 
 
Data:  18 de desembre de 2018 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  13:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  14 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 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
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 
Sr. Josep Altayó i Morral 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
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La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 

1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 13 de 
novembre de 2018 i de la sessió extraordinària celebrada el 27 de novembre de 2018. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 2309 al 
2621 de l’any 2018.   
 

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

4. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de la contractació per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la 
modalitat de concessió, dels “Serveis de menjador escolar i monitoratge (alimentació i esbarjo) en temps de 
migdia dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa de 
l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i de Bar – Restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”.  

 
5. Dictamen que proposa aprovar el contracte de cessió en comodat d’un piano vertical, model Yamaha U1, per 

part de la Sra. Laura Andrés Castells, a favor de l’Institut del Teatre.  
 

6. Dictamen que proposa la modificació de les despeses contemplades a l’Annex I de l’acord de la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre de data 14 de febrer de 2018 relatiu a l’autorització per a la participació de 
l’Institut del Teatre en la XIV edició de l’exposició internacional anomenada “Quadriennal de Praga 2019” que 
tindrà lloc del 6 al 16 de juny de 2019 i aprovació del reajustament comptable corresponent.  
 

7. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i el curs “Producció per a tècnics i regidors”  de l’Institut del 
Teatre.  

 
8. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores del procés selectiu d’un màxim de 12 titulats/des de 

l’Institut del Teatre que han de formar part del procés formatiu “IT-TEATRE” i la seva convocatòria. (Edició 
2019).  

 
9. Dictamen que proposa donar-se per assabentat de l’Informe de control financer corresponent a l’exercici 

2017 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
   

10. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

a. Proposta de calendari de sessions ordinàries de la Junta de Govern i del Consell General de 
l’Institut del Teatre per a l’any 2019. 

 
11. Precs i preguntes 

 
 
 

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

celebrada el dia 13 de novembre de 2018 i de la sessió extraordinària 
celebrada el 27 de novembre de 2018. 

 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de la 
darrera acta de la sessió ordinària de data 13 de novembre de 2018 i sessió 
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extraordinària de data 27 de novembre amb la convocatòria de la sessió, es donen per 
llegides i es sotmeten a la consideració dels presents per a la seva aprovació. 
 
El President demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni emetre’s 
vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 13 de juny de 
2018 i la sessió extraordinària celebrada el 27 de novembre de 2018 s’aproven per 
unanimitat amb el vot favorable de tots els presents. 
 
 
 
2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans 

unipersonals: Decrets del número 2309 al 2621 de l’any 2018. 
 
A indicació del President, el Gerent, Sr. Roig, es remet al llistat lliurat als membres de 
la Junta de Govern, conjuntament amb la convocatòria, relatiu a la relació de tots els 
decrets dictats des de la darrera sessió de la Junta de Govern, que són els registrats 
amb els números 2309 al 2621 de l’any 2018. 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
 
 
3. Ratificar les següents resolucions de la Presidència.  
 
No hi ha cap assumpte en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
 
4. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de la contractació per a la gestió 

indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, dels “Serveis de 
menjador escolar i monitoratge (alimentació i esbarjo) en temps de migdia 
dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori 
Professional de Dansa de l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i de Bar – 
Restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”.  

 
El President dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació de la pròrroga de la contractació per a 
la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, dels “Serveis de 
menjador escolar i monitoratge (alimentació i esbarjo) en temps de migdia dels 
alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de 
Dansa de l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i de Bar – Restaurant de la seu de 
Barcelona de l’Institut del Teatre”. 
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En data 20 de gener de 2009, la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va adjudicar 
definitivament a l’empresa EUREST COLECTIVIDADES S.L. la contractació per a la gestió 
indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, dels “Serveis de menjador escolar i 
monitoratge (alimentació i esbarjo) en temps de migdia dels alumnes de l’Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre 
(EESA/CPD), i de Bar- Restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”,  a l’empresa 
Eurest Colectividades S.L, amb NIF B-80267420, per un cànon d’explotació mensual de VUIT-
CENTS EUROS (800,00) IVA exclòs i l’IVA al 16% de 128 €, amb els següents preus unitaris:  

 
A) Per al servei de menjador escolar: 

Servei/producte 

Import 
preu 

unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
% IVA 

Import IVA 

Total 
import 
preu 

unitari 
màx IVA 
inclòs 

Menú tipus 5,60 € 7% 0,39 € 6’- € 

Menú vegetarià 5,60 € 7% 0,39 € 6’- € 

 
B) Per al servei de bar-restaurant: 
 
 
-Esmorzars: 

Servei/producte 

Import preu 
unitari màxim 

IVA exclòs 
 

Tipus 
% IVA 

Import 
IVA 

Total 
import 
preu 

unitari 
màxim IVA 

inclòs 
Entrepà gran + beguda + cafè 2,80 € 7% 0,20 3’- € 

Entrepà gran + beguda 2,24 € 7% 0,16 2,40 € 

Entrepà gran  1,68 € 7% 0,12 1,80 € 

Entrepà petit + beguda+ cafè 2,24 € 7% 0,16 2,40 € 

Entrepà petit + beguda 1,68 € 7% 0,12 1,80 € 

Entrepà petit  1,12 € 7% 0,08 1,20 € 

Cafè + pasta 1,40 € 7% 0,10 1,50 € 
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-Dinars: 

Servei/producte 

Import preu 
unitari màxim 

IVA exclòs 
 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total 
import 
preu 

unitari 
màxim IVA 

inclòs 
2 plats + pa + postres o cafè + 
beguda 

4,67 € 7% 0,33 5’- € 

1 segon plat + pa + postres o 
cafè + beguda 

3,73 € 7% 0,26 4’- € 

Plat combinat 3,73 € 7% 0,26 4’- € 

Menú entrepà (entrepà gran 
fred/calent+beguda+café) 

2,80 € 7% 0,20 3’- € 

 
-Begudes: 

Servei/producte 
Import preu 

unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total import 
preu unitari 

màx. IVA 
inclòs 

Aigua petita 0,56 € 7% 0,04 0,60 € 

Aigua gran (1½ l) 0,93 € 7% 0,07 1’- € 

Refrescs  0,93 € 7% 0,07 1’- € 

Sucs 0,93 € 7% 0,07 1’- € 

Cafè (normal/descafeïnat) 0,61 € 7% 0,04 0,65 € 

Cafè amb llet 0,75 € 7% 0,05 0,80 € 

Cafè amb gel 0,65 € 7% 0,05 0,70 € 

Tallat 0,70 € 7% 0,05 0,75 € 

Te i infusions 0,61 € 7% 0,04 0,65 € 

 
D’acord amb la seva oferta i les millores següents: 
 
Pel que fa al servei de bar-restaurant: 

- Postres casolans. 
- Menús “wellness”. 
- Jornades gastronòmiques. 
- Oferiment de màquines automàtiques de “vending”. 

Altres millores: 
- Cartelleria d’ambientació per al menjador. 
- Arxiu de menú per penjar a la pàgina web. 
- Xerrades de dietètica a les famílies sobre temes d’interès social, a petició 

de la Direcció de l’Escola. 
 
El contracte tenia una durada inicial de 2 anys a partir de 1 de febrer de 2009. 
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El contracte té possibilitat de pròrroga per períodes biennals, sense que la durada de la seva 
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de VINT-I-QUATRE ANYS (24), d’acord amb la 
clàusula 1.6 dels plecs de clàusules administratives particulars.  
 
Així mateix, es preveu l’actualització de preus de conformitat amb l’Índex General de Preus al 
Consum elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística de: 
 

• El cànon 
• Els preus dels menús 

 
En data 3 de febrer de 2009, es va aprovar la modificació de l’esmentat contracte, en el sentit 
d’ampliar les prestacions incloses en l’objecte del contracte per necessitat de l’Administració, 
establint una nova modalitat en el servei de menjador, la de prestació de servei de monitoratge 
amb el següent preu unitari: 
 

Servei/producte 

Import preu 
unitari 

màxim IVA 
exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total import 
preu unitari 

màx. IVA 
inclòs 

Servei de monitoratge 2,10 € 7% 0,15 2,25 € 

 
La darrera pròrroga del contracte va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut 
del Teatre en data 21 de desembre de 2016 pel període comprès entre el 27 de gener de 2017 
i el 26 de gener de 2019. 
 
Així mateix, per diversos decrets de la Gerència es va actualitzar els preus del cànon 
d’explotació i els preus dels menús, sent els preus actuals els següents: 

 

Servei/producte 

Import 
preu 

unitari màx 
IVA exclòs 

 
Tipus 
IVA 

Import 
IVA 

Impost 
IBEE 

Total 
import 
preu 

unitari 
màx.  IVA 

inclòs 

Menjador escolar          
Menú tipus 6,12 10% 0,61   6,73 

Menú vegetarià 6,12 10% 0,61   6,73 

Servei de monitoratge 2,29 10% 0,23   2,52 

Bar- Restaurant: esmorzars           
Entrepà gran+ beguda + cafè 3,06 10% 0,31   3,36 

Entrepà gran + beguda 2,45 10% 0,24   2,69 

Entrepà gran  1,83 10% 0,18   2,02 

Entrepà petit + beguda+ cafè 2,45 10% 0,24   2,69 

Entrepà petit + beguda 1,83 10% 0,18   2,02 
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Entrepà petit  1,22 10% 0,12   1,35 

Cafè + pasta 1,53 10% 0,15   1,68 

Bar- Restaurant: dinars 0,00         
2 plats + pa + postres o cafè + 
beguda 

5,10 10% 0,51   5,61 

1 segon plat + pa + postres o cafè 
+ beguda 4,07 10% 0,41   4,48 

Plat combinat 4,07 10% 0,41   4,48 
Menú entrepà (entrepà gran 
fred/calent+beguda+cafè) 3,06 10% 0,31   3,36 

Bar-Restaurant: begudes 0,00         

Aigua petita 0,61 10% 0,06   0,67 
Aigua gran (1½ l) 1,02 10% 0,10   1,12 
Refrescs  1,02 10% 0,10 0,04 1,16 
Sucs 1,02 10% 0,10 0,04 1,16 
Cafè (normal/descafeïnat) 0,67 10% 0,07   0,73 
Cafè amb llet 0,82 10% 0,08   0,90 
Cafè amb gel 0,71 10% 0,07   0,78 
Tallat 0,76 10% 0,08   0,84 
Tè i infusions 0,67 10% 0,07   0,73 

 
Aquests preus es veuran actualitzat cada any, un cop es publiqui el IPC. 
 
La proposta de la nova pròrroga del contracte és del 27 de gener de 2019 fins al 26 de gener 
de 2021. 
 
Per fer front a la despesa  que comportarà el servei de menjador escolar es proposa 
l’autorització d’una despesa estimativa per import de CENT SEIXANTA MIL EUROS 
(160.000,00€), IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, que es farà efectiva a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 227.11/ 990.02 del pressupost dels exercicis 2019, 2020 i 2021 de 
l’Institut del Teatre, segons el desglossament següent: 

 
Exercici pressupostari Despesa estimativa (IVA inclòs) 

2019 73.500,00 € 
2020 80.000,00 € 
2021 6.500,00 € 

 
Així mateix, es proposa aprovar l’ingrés corresponent al cànon de la referida contractació 
amb càrrec a l’aplicació 99.000/550.00 del pressupost d’ingressos dels exercicis 2019, 2020 i 
2021 de l’Institut del Teatre. 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 20 de gener de 2009 es va adjudicar 
definitivament a l’empresa EUREST COLECTIVIDADES S.L. la contractació per a la gestió indirecta de 
l’explotació, sota la modalitat de concessió, dels “Serveis de menjador escolar i monitoratge (alimentació i 
esbarjo) en temps de migdia dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori 
Professional de Dansa de l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i de Bar- Restaurant de la seu de Barcelona de 
l’Institut del Teatre”,  a l’empresa Eurest Colectividades S.L, amb NIF B-80267420, per un cànon d’explotació 
mensual de VUIT-CENTS EUROS (800,00) IVA exclòs i l’IVA al 16% de 128 €, amb els següents preus 
unitaris:  
 

B) Per al servei de menjador escolar: 
 

Servei/producte 

Import preu 
unitari 

màxim IVA 
exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA 

Total import 
preu unitari 

màx IVA 
inclòs 

Menú tipus 5,60 € 7% 0,39 € 6’- € 

Menú vegetarià 5,60 € 7% 0,39 € 6’- € 

 
B) Per al servei de bar-restaurant: 
-Esmorzars: 

Servei/producte 

Import preu 
unitari màxim IVA 

exclòs 
 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total 
import preu 

unitari 
màxim IVA 

inclòs 
Entrepà gran + beguda + cafè 2,80 € 7% 0,20 3’- € 

Entrepà gran + beguda 2,24 € 7% 0,16 2,40 € 

Entrepà gran  1,68 € 7% 0,12 1,80 € 

Entrepà petit + beguda+ cafè 2,24 € 7% 0,16 2,40 € 

Entrepà petit + beguda 1,68 € 7% 0,12 1,80 € 

Entrepà petit  1,12 € 7% 0,08 1,20 € 

Cafè + pasta 1,40 € 7% 0,10 1,50 € 

 
-Dinars: 

Servei/producte 

Import preu 
unitari màxim 

IVA exclòs 
 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total import 
preu unitari 
màxim IVA 

inclòs 
2 plats + pa + postres o cafè + 
beguda 

4,67 € 7% 0,33 5’- € 

1 segon plat + pa + postres o cafè 
+ beguda 

3,73 € 7% 0,26 4’- € 
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Servei/producte 

Import preu 
unitari màxim 

IVA exclòs 
 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total import 
preu unitari 
màxim IVA 

inclòs 
Plat combinat 3,73 € 7% 0,26 4’- € 

Menú entrepà (entrepà gran 
fred/calent+beguda+café) 

2,80 € 7% 0,20 3’- € 

 
-Begudes: 

Servei/producte 
Import preu 

unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total import 
preu unitari 

màx. IVA 
inclòs 

Aigua petita 0,56 € 7% 0,04 0,60 € 

Aigua gran (1½ l) 0,93 € 7% 0,07 1’- € 

Refrescs  0,93 € 7% 0,07 1’- € 

Sucs 0,93 € 7% 0,07 1’- € 

Cafè (normal/descafeïnat) 0,61 € 7% 0,04 0,65 € 

Cafè amb llet 0,75 € 7% 0,05 0,80 € 

Cafè amb gel 0,65 € 7% 0,05 0,70 € 

Tallat 0,70 € 7% 0,05 0,75 € 

Te i infusions 0,61 € 7% 0,04 0,65 € 

 
D’acord amb la seva oferta i les millores següents: 
 
Pel que fa al servei de bar-restaurant: 

- Postres casolans. 
- Menús “wellness”. 
- Jornades gastronòmiques. 
- Oferiment de màquines automàtiques de “vending”. 

Altres millores: 
- Cartelleria d’ambientació per al menjador. 
- Arxiu de menú per penjar a la pàgina web. 
- Xerrades de dietètica a les famílies sobre temes d’interès social, a petició de la 

Direcció de l’Escola. 
 

Atès que en data 27 de gener de 2009 es va signar el contracte de referència amb efectes 1 de febrer de 
2009, amb una durada de dos anys a comptar des de la seva formalització i amb possibilitat de pròrroga 
expressa per períodes biennals, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui 
excedir de vint-i-quatre anys, d’acord amb la clàusula 1.6 dels plecs de clàusules administratives particulars. 
En la clàusula 1.23 dels mateixos es preveia el següent: 

 
“ 1er) quan hagi transcorregut un any des de l‘adjudicació definitiva del contracte i s’hagi executat, com a 
mínim, el 20% del seu import, el cànon es revisarà anualment de conformitat amb l’Índex General de 
Preus al Consum elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística, prenent per base el mes corresponent a 
aquell en què acabi el termini de presentació d’ofertes” 
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  2on)  quan hagi transcorregut un any de l’adjudicació definitiva del contracte i s’hagi executat, com a 
mínim, el 20% del seu import, els preus dels menús del servei de menjador de l’escola i els menús i altres 
prestacions del serveis de bar restaurant es revisaran anualment de conformitat amb l’IPC elaborat per 
l’INE, prenent per base el mes corresponent a aquell en què acabi el termini de presentació d’ofertes, i 
sempre a sol·licitud de l’adjudicatari i prèvia conformitat expressa de l’Institut del Teatre”. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 3 de febrer de 2009, es va aprovar la modificació de 
l’esmentat contracte, que va quedar formalitzada en data 1 d’abril de 2009 en l’addenda al contracte, en el 
sentit d’ampliar les prestacions incloses en l’objecte del contracte per necessitat de l’Administració, 
establint una nova modalitat en el servei de menjador, la de prestació de servei de monitoratge amb el 
següent preu unitari: 
 

Servei/producte 
Import preu 

unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA 

Total import 
preu unitari 

màx. IVA 
inclòs 

Servei de monitoratge 2,10 € 7% 0,15 2,25 € 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 30 d’abril de 2014 es va acceptar 
la subrogació d’EUREST CATALUNYA, SLU amb NIF B-58062027 en els drets i obligacions de l’empresa 
EUREST COLECTIVIDADES S.L. 
 
Vist que per decret d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 23 de febrer de 
2015 (núm. registre 150/2015), posteriorment ratificat per la Junta de Govern, de data 11 de març de 
2015, es va aprovar la pròrroga de l’esmentada contractació del 27 de gener de 2015 al 26 de gener de 
2017. 
 
Vist que mitjançant diversos decrets de la Gerència de l’Institut del Teatre es va aprovar l’actualització 
dels preus vinculats a la contractació de referència, sent el darrer el decret de data 31 de gener de 2018 
(núm. registre 125/2018) i mitjançant el qual va suposar una actualització del preu del cànon d’explotació 
mensual en VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (873,77€), IVA 
exclòs, més el corresponent 21% d’IVA de CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS (183,49€), que fan un total de MIL CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
(1.057,27€), IVA inclòs, i es van actualitzar els preus unitaris amb un increment màxim del 0,94%, durant 
el període de l’1 de febrer de 2018 al 31 de gener de 2019, del servei de menjador de l’escola i els dels 
menús i altres prestacions del servei de bar restaurant, corresponent a la contractació referenciada, 
d’acord amb la sol·licitud del contractista i d’acord amb el que estableix la clàusula 1.23 “revisió de preus” 
del plec de clàusules administratives particulars que regeixen l’esmentada contractació, amb els següents 
preus unitaris:  
 

Servei/producte 
Import preu 
unitari màx 
IVA exclòs 

 
Tipus 
IVA 

Import 
IVA 

Impost 
IBEE 

Total 
import 
preu 

unitari 
màx.  IVA 

inclòs 

Menjador escolar          
Menú tipus 6,12 10% 0,61   6,73 

Menú vegetarià 6,12 10% 0,61   6,73 

Servei de monitoratge 2,29 10% 0,23   2,52 

Bar- Restaurant: esmorzars           
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Entrepà gran+ beguda + cafè 3,06 10% 0,31   3,36 

Entrepà gran + beguda 2,45 10% 0,24   2,69 

Entrepà gran  1,83 10% 0,18   2,02 

Entrepà petit + beguda+ cafè 2,45 10% 0,24   2,69 

Entrepà petit + beguda 1,83 10% 0,18   2,02 

Entrepà petit  1,22 10% 0,12   1,35 

Cafè + pasta 1,53 10% 0,15   1,68 

Bar- Restaurant: dinars 0,00         

2 plats + pa + postres o cafè + beguda 5,10 10% 0,51   5,61 

1 segon plat + pa + postres o cafè + 
beguda 4,07 10% 0,41   4,48 

Plat combinat 4,07 10% 0,41   4,48 

Menú entrepà (entrepà gran 
fred/calent+beguda+cafè) 3,06 10% 0,31   3,36 

Bar-Restaurant: begudes 0,00         

Aigua petita 0,61 10% 0,06   0,67 

Aigua gran (1½ l) 1,02 10% 0,10   1,12 

Refrescs  1,02 10% 0,10 0,04 1,16 

Sucs 1,02 10% 0,10 0,04 1,16 

Cafè (normal/descafeïnat) 0,67 10% 0,07   0,73 

Cafè amb llet 0,82 10% 0,08   0,90 

Cafè amb gel 0,71 10% 0,07   0,78 

Tallat 0,76 10% 0,08   0,84 

Tè i infusions 0,67 10% 0,07   0,73 

 
Atès l’informe de la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del Teatre, de data 8 de 
novembre de 2018, mitjançant el qual informa favorablement la pròrroga de l’esmentat contracte, en la part 
final del qual especifica literalment el següent: 
 

“(...)Considerant que persisteixen les necessitats que van motivar la contractació, que els preus 
del contracte formalment vigent s’adeqüen a les prestacions actuals del mercat i que s’han 
complert els requisits establerts en la legislació vigent en el sentit que el servei es presta a 
satisfacció de l’entitat contractant, s’informa favorablement de la pròrroga del contracte, del 27 de 
gener de 2019 al 26 de gener de 2021”. 

 
Atès que l’Institut del Teatre ha proposat la pròrroga de l’esmentat contracte a d’EUREST CATALUNYA, 
SLU adjudicatària del contracte, i que l’esmentada empresa ha manifestat la seva conformitat mitjançant 
compareixença efectuada el dia 9 de novembre de 2018. 
 
Atès l’article 12.a.2) dels estatuts de l’Institut del Teatre, que atribueix a la Junta de Govern la competència 
per aprovar i adjudicar els expedients de contractació de serveis de més de 60.101 €. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció Delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
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ACORDS 

 
Primer.-  APROVAR la pròrroga de la contractació per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat 
de concessió, dels “Serveis de menjador escolar i monitoratge (alimentació i esbarjo) en temps de migdia 
dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa de 
l’Institut del Teatre (EESA/ CPD) , i de Bar – Restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”, 
durant el període comprés entre el 27 de gener de 2019 i el 26 de gener de 2021, adjudicat a d’EUREST 
CATALUNYA, SLU, amb NIF B-58062027.  
 

Segon.- APROVAR l’aplicació del cànon mensual vigent a l’exercici 2018 de VUIT-CENTS SETANTA-TRES 
EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (873,77€), IVA exclòs, més el corresponent 21% d’IVA de CENT 
VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (183,49€), que fan un total de MIL 
CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (1.057,27€), IVA inclòs, així com els següents preus 
unitaris:  
 

Servei/producte 
Import preu 
unitari màx 
IVA exclòs 

 
Tipus 
IVA 

Import 
IVA 

Impost 
IBEE 

Total 
import 
preu 

unitari 
màx.  IVA 

inclòs 

Menjador escolar          
Menú tipus 6,12 10% 0,61   6,73 

Menú vegetarià 6,12 10% 0,61   6,73 

Servei de monitoratge 2,29 10% 0,23   2,52 

Bar- Restaurant: esmorzars           

Entrepà gran+ beguda + cafè 3,06 10% 0,31   3,36 

Entrepà gran + beguda 2,45 10% 0,24   2,69 

Entrepà gran  1,83 10% 0,18   2,02 

Entrepà petit + beguda+ cafè 2,45 10% 0,24   2,69 

Entrepà petit + beguda 1,83 10% 0,18   2,02 

Entrepà petit  1,22 10% 0,12   1,35 

Cafè + pasta 1,53 10% 0,15   1,68 

Bar- Restaurant: dinars 0,00         

2 plats + pa + postres o cafè + beguda 5,10 10% 0,51   5,61 

1 segon plat + pa + postres o cafè + 
beguda 4,07 10% 0,41   4,48 

Plat combinat 4,07 10% 0,41   4,48 

Menú entrepà (entrepà gran 
fred/calent+beguda+cafè) 3,06 10% 0,31   3,36 

Bar-Restaurant: begudes 0,00         

Aigua petita 0,61 10% 0,06   0,67 

Aigua gran (1½ l) 1,02 10% 0,10   1,12 
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Refrescs  1,02 10% 0,10 0,04 1,16 

Sucs 1,02 10% 0,10 0,04 1,16 

Cafè (normal/descafeïnat) 0,67 10% 0,07   0,73 

Cafè amb llet 0,82 10% 0,08   0,90 

Cafè amb gel 0,71 10% 0,07   0,78 

Tallat 0,76 10% 0,08   0,84 

Tè i infusions 0,67 10% 0,07   0,73 

 
Tot això fins que l’empresa adjudicatària no sol·liciti l’actualització d’aquests preus, moment en el qual, una 
vegada acceptada expressament per l’Institut del Teatre, s’aplicaran els preus actualitzats d’acord amb el 
que estableix la clàusula 1.23) del Plec de clàusules administratives particulars que regulen aquest 
contracte. 
 
Tercer.- APLICAR l’ingrés corresponent al cànon de la referida contractació amb càrrec a l’aplicació 
99.000/550.00 del pressupost d’ingressos dels exercicis 2019, 2020 i 2021 de l’Institut del Teatre.  
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa estimativa plurianual per import de CENT SEIXANTA MIL EUROS 
(160.000,00€), IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, que es farà efectiva a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 227.11/ 990.02 del pressupost dels exercicis 2019, 2020 i 2021 de l’Institut del Teatre, 
segons el desglossament següent: 
 

Exercici pressupostari Despesa estimativa (IVA inclòs) 
2019 73.500,00 € 
2020 80.000,00 € 
2021 6.500,00 € 

 
Aquesta despesa resta supeditada a la condició suspensiva que en els pressupostos de 2019, 2020 i 
2021 es consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu.  
 
Cinquè.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes administratius 
necessaris que es puguin derivar d’aquesta pròrroga.  
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a EUREST CATALUNYA, SLU. 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar el contracte de cessió en comodat d’un piano 

vertical, model Yamaha U1, per part de la Sra. Laura Andrés Castells, a favor 
de l’Institut del Teatre.  
 

El President dona la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la cessió en comodat d’un piano vertical, model 
Yamaha U1, per part de la Sra. Laura Andrés Castells, a favor de l’Institut del Teatre. 
 
La Sra. Laura Andres Castells és empleada de l’Institut del Teatre i disposa de la titularitat 
d’un piano vertical, model YAMAHA U1, adquirit l’any 2008. L’empleada ha manifestat la 
seva voluntat de cedir-lo temporalment a l’Institut del Teatre amb la finalitat de col·laborar en 
els ensenyaments artístics i altres activitats relacionades amb les arts escèniques. 
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Es proposa la cessió del piano per un període de 2 anys amb possibilitat de pròrroga per un 
any més. 
 
El préstec es formalitzarà mitjançant un contracte en comodat que té caràcter gratuït per 
ambdues parts. Per tant, la SRA. ANDRES  no rebrà de l’INSTITUT cap tipus de 
contraprestació econòmica per raó del comodat. 
 
Les obligacions de l’Institut del Teatre seran: 
 

• Fer-se càrrec de totes les despeses ordinàries i les que siguin necessàries per a l’ús i 
conservació del PIANO, assumint la responsabilitat de mantenir-lo en òptim estat de 
conservació (incloent l’afinació) i exhibició, en el seu cas. Entre aquestes despeses 
necessàriament hi figuraran les de transport, des del seu lloc d’origen fins al lloc on 
l’INSTITUT decideixi ubicar-lo. 

• Es compromet a no modificar l’estructura del piano, sense que es pugui instal·lar rodes 
ni cap altra annex per facilitar el transport entre els espais de l’Organisme.  

• Tenir subscrita una pòlissa de danys que cobreixi les eventualitats sobre el PIANO en 
les mateixes condicions que altres instruments musicals propis de l’INSTITUT. 

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
D’altra banda, la Sra. Laura Andres Castells,  empleada de l’Institut del Teatre,  disposa de la titularitat 
d’un piano vertical, model YAMAHA U1, adquirit l’any 2008, i ha manifestat la seva voluntat de cedir-lo 
temporalment a l’Institut del Teatre amb la finalitat de col·laborar en els ensenyaments artístics i altres 
activitats relacionades amb les arts escèniques. 
 
Vist el que es disposa sobre aquest acte jurídic en els articles 1740 i següents del Codi Civil i la legislació 
complementària que sigui d’aplicació. 
 
Vist el que disposa l’article 12, lletres i) i l) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de 
la Junta de Govern en matèria d’acceptació de donacions, herències i deixes, i la seva extensió als 
comodats, a favor de l’Institut. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ informe de la Intervenció delegada, 
s’eleven a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la cessió temporal en règim de comodat efectuada per la Sra. Laura Andres 
Castells amb DNI 44993038R, a favor de l’Institut del Teatre, d’un PIANO vertical, model Yamaha U1.  



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

 

 

 
Segon.-  Aprovar el contracte que regula les condicions d’aquesta cessió en comodat i que es transcriu a 
continuació: 
 

“CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT D’UN PIANO VERTICAL YAMAHA U1, SUBSCRIT 
ENTRE LAURA ANDRES CASTELLS I L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 
 
 
Barcelona, ............ de ..................... de 2018 
 

REUNITS 
 
D’una banda, 
 
La SRA. LAURA ANDRES CASTELLS, amb NIF 44993038R i domicili al carrer Premià, 44, 2n 2a 
de Barcelona (08014). En endavant, la SRA. ANDRES  o COMODANT. 
 
I, de l’altra,  
 
L’INSTITUT DEL TEATRE representant per l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, President de 
l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, assistit pel Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB 17 de juliol de 2018), amb 
domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
En endavant, l’INSTITUT o COMODATÀRIA 
 
Es reconeixen mútuament la suficient capacitat jurídica per a l’atorgament del present contracte 
de CESSIÓ EN COMODAT i 
 
 

MANIFESTEN 
 

I. Que la SRA. ANDRES  té la titularitat d’un piano vertical, model YAMAHA U1, adquirit a 
l’any 2008 (d’ara en endavant, el PIANO), i la facultat de cedir-lo temporalment a 
tercers. 
 

II. Que amb la finalitat de col·laborar en els ensenyaments artístics i altres activitats 
relacionades amb les arts escèniques de l’INSTITUT, considera d’interés fer la cessió 
del PIANO a l’INSTITUT. 
 

III. Que l’INSTITUT valora altament la importància de disposar del PIANO i agraeix la 
responsabilitat i generositat manifestada per la SRA. ANDRES  en voler que aquest 
instrument musical sigui exposat i utilitzat en els ensenyaments artístics i altres activitats 
de les arts escèniques.  

 
IV. Posades ambdues parts d’acord en aquest sentit, subscriuen el present contracte que 

es regirà pels següents 
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PACTES 
 

Primer.- Objecte del contracte 
 
1.1. La SRA. ANDRES  cedeix temporalment en COMODAT a favor de l’INSTITUT, que 

l’ACCEPTA, un piano vertical YAMAHA U1. 
 

1.2. A la data de formalització d’aquest contracte, el PIANO es troba ubicat al domicili de la 
SRA. ANDRES  a Barcelona (carrer Premià, 44, 2n 2a). 
 

Segon.- Durada 
 
El present comodat tindrà una durada de dos (2) anys a partir del dia d’avui, renovables 
automàticament per un altre any si, a la finalització del contracte o cada una de llurs pròrrogues, 
aquest no ha estat denunciat per alguna de les parts, amb una antelació mínima de tres (3) 
mesos a la da prevista de finalització del contracte. 
 
Tercer.- Preu 
 
El préstec convingut mitjançant el present contracte té caràcter de gratuït per ambdues parts. Per 
tant, la SRA. ANDRES  no rebrà de l’INSTITUT cap tipus de contraprestació econòmica per raó 
del comodat. 
 
Quart.- Obligacions de la Comodatària 
 
4.1. L’INSTITUT s’obliga a fer-se càrrec de totes les despeses ordinàries i les que siguin 
necessàries per a l’ús i conservació del PIANO, assumint la responsabilitat de mantenir-lo en 
òptim estat de conservació (incloent l’afinació) i exhibició, en el seu cas. Entre aquestes 
despeses necessàriament hi figuraran les de transport, des del seu lloc d’origen fins al lloc on 
l’INSTITUT decideixi ubicar-lo. 
 
4.2. L’INSTITUT es compromet a no modificar l’estructura del piano, sense que es pugui instal·lar 
rodes ni cap altra annex per facilitar el transport entre els espais de l’Organisme.  
 
4.3. L’INSTITUT assumeix totes les obligacions establertes als articles 1740 i següents del Codi 
Civil, amb exclusió de les causes de força major, per al supòsit de pèrdua o dany dels béns 
cedits. 
 
4.4. L’INSTITUT s’obliga a tenir subscrita una pòlissa de danys que cobreixi les eventualitats 
sobre el PIANO en les mateixes condicions que altres instruments musicals propis de 
l’INSTITUT. 
 
Cinquè.- Retirada temporal 
 
5.1. La SRA. ANDRES  podrà retirar temporalment el PIANO sense que això impliqui la  
finalització del contracte. En tal supòsit haurà de notificar a l’INSTITUT amb una antelació mínima 
de tres (3) mesos i per escrit detallant la data prevista de recollida i devolució del PIANO. 
 
5.2. La SRA. ANDRES, directa o indirectament, es farà càrrec de totes les despeses que la 
retirada i devolució comporti, inclosa l’assegurança d’aquest període. Durant el període de 
retirada temporal, l’INSTITUT no es farà càrrec ni de l’assegurança ni de les despeses de 
conservació del PIANO. 
 
5.3. En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la devolució del PIANO serà formalitzada 
mitjançant document signat per les parts. 
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Sisè.- Resolució del contracte 
 
El present contracte es donarà per finalitzat quan concorrin alguna o totes les causes següents: 
 

a) Per la finalització del termini pactat en el contracte. 
b) Per mutu acord 
c) Per incompliment d’alguna de les obligacions que preveu el present contracte o la 

legislació aplicable, per part d’algun dels dos contractants. 
 
En cas de finalització sobrevinguda del contracte, les despeses que això origini seran per compte 
i a càrrec de la part incomplidora. 
 
Setè.- Esmenes, addendes i notificacions 
 
El present contracte constitueix expressió completa i exclusiva del que ha estat acordat entre les 
parts i substitueix qualsevol correspondència prèvia, carta d’intencions o acords verbals o escrits 
entre les parts. Qualsevol esmena o addenda al present contracte només serà vàlida si es 
realitza per escrit i la signen totes les parts contractants. 
 
A l’efecte de les notificacions que calgui fer, les parts assenyalen com a domicilis per a totes les 
comunicacions, els que consten a l’encapçalament. Les notificacions es realitzaran de forma 
escrita. 
 
Vuitè.- Controvèrsies 
 
Les parts contractants s’obliguen a complir i executar aquest contracte sota el principi de la bona 
fe contractual a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest document, per la 
qual cosa s’abstindran d’efectuar actes que lesionin injustificadament els interessos de l’altra 
part. 
 
Així mateix, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que 
pogués sorgir en el compliment del present contracte. Això no obstant, si no fos possible arribar a 
una solució negociada de la interpretació del present contracte o de l’execució de les obligacions 
que se’n deriven, se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat i de prestació del consentiment al present contracte, les parts signen el 
present document per duplicat, al lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.” 

 
Tercer.- Notificar aquests acords a la Sra. Laura Andres i Castells i al Coordinador d’Instrumentistes.”   
 
 
 
6. Dictamen que proposa la modificació de les despeses contemplades a 

l’Annex I de l’acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 14 
de febrer de 2018 relatiu a l’autorització per a la participació de l’Institut del 
Teatre en la XIV edició de l’exposició internacional anomenada “Quadriennal 
de Praga 2019” que tindrà lloc del 6 al 16 de juny de 2019 i aprovació del 
reajustament comptable corresponent.  

 
El President dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient relatiu a la modificació de les despeses contemplades a 
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l’Annex I de l’acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 14 de febrer 
de 2018 relatiu a l’autorització per a la participació de l’Institut del Teatre en la XIV 
edició de l’exposició internacional anomenada “Quadriennal de Praga 2019” que tindrà 
lloc del 6 al 16 de juny de 2019 i aprovació del reajustament comptable corresponent. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de 14 de febrer de 2018  es va 
autoritzar la participació de l’Institut del Teatre en la XIV edició de l’exposició internacional 
anomenada “Quadriennal de Praga 2019”  que tindrà lloc del 6 al 16 de juny de 2019 i es va 
aprovar el programa de despeses detallat en el seu Annex I per un import màxim de 
130.000,00€, quantitat que es va imputar al pressupost de l’Institut del Teatre dels següents 
exercicis pressupostaris: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018  32.400,00€ 
2019  97.600,00€ 
TOTAL  130.000,00€ 

 
Finalitzada la primera fase d’execució de les diferents tasques i actuacions que comporta la 
participació en la “Quadriennal de Praga 2019”, la comissària de l’exposició ha emès un 
informe mitjançant el qual informa del total de despeses executades a l’any 2018 (30.650,00€) i 
la nova estimació de pressupost per a l’any 2019 (79.350,00€), és a dir una disminució total 
de 20.000,00€, cosa que comporta un reajustament comptable de la despesa autoritzada per 
l’acord de la Junta esmentat al paràgraf anterior. 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018 (despeses executades)  30.650,00€ 
2019 (estimació)  79.350,00€ 
TOTAL  110.000,00€ 

 
S’han realitzat una nova distribució d’imports pels conceptes identificats en el pressupost 
previst a l’Annex I, i per tant, és procedent reajustar la despesa autoritzada en sentit d’alliberar 
crèdit de l’aplicació pressupostària 226.06/99200 del pressupost de l’Institut del Teatre dels 
exercicis següents:  
 

Exercici pressupostari Reajustament Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018  -1.750,00€ 
2019  -18.250,00€ 
TOTAL -20.000,00€ 

 
Per tant, es proposa modificar les despeses contemplades a l’Annex I de l’acord de la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre de data 14 de febrer de 2018 relatiu a l’autorització per a la 
participació de l’Institut del Teatre en la XIV edició de l’exposició internacional anomenada 
“Quadriennal de Praga 2019” que tindrà lloc del 6 al 16 de juny de 2019 i aprovació del 
reajustament comptable corresponent. 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 14 
de febrer de 2018 (núm. registre 31/2018), es va autoritzar la participació de l’Institut del Teatre en la XIV 
edició de l’exposició internacional anomenada “Quadriennal de Praga 2019”  que tindrà lloc del 6 al 16 de 
juny de 2019 i es va aprovar el programa de despeses detallat en el seu Annex I per un import màxim de 
130.000,00€, quantitat que es va imputar al pressupost de l’Institut del Teatre dels següents exercicis 
pressupostaris: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018  32.400,00€ 
2019  97.600,00€ 

 
Vist que finalitzada la primera fase d’execució de les diferents tasques i actuacions que comporta la 
participació en la “Quadriennal de Praga 2019”, la comissària de l’exposició ha emès un informe 
mitjançant el qual informa del total de despeses executades a l’any 2018 (30.650,00€) i la nova estimació 
de pressupost per a l’any 2019 (79.350,00€), cosa que comporta un reajustament comptable de la 
despesa autoritzada per l’acord de la Junta esmentat al paràgraf anterior. 
 
En conseqüència d’aquest fet, es considera procedent modificar el programa de despeses previst en 
l’Annex I de l’acord aprovat per la Junta de Govern de data 14 de febrer de 2018,  en el sentit d’allà con 
diu: 
 
“ 

CONCEPTE Pressupost 
2018 

Pressupost 
2019 

IMPORT MÀX. 

Disseny estands Nacional  (graduats)  6.000,00€ 6.000,00€ 
Treball de recerca entrevistes 7.200,00€       7.200,00€ 
Producció, premuntatge, muntatge Estand 
Nacional 

6.400,00€ 9.600,00€ 16.000,00€ 

Producció, premuntatge, muntatge Estand 
Escoles 

3.200,00€ 4.800,00€ 8.000,00€             

Transport de mercaderies a nivell internacional  7.000,00€ 7.000,00€ 
Empresa de transport i emmagatzematge de 
Praga 

 7.500,00€ 7.500,00€ 

Despeses de transport, descàrrega i magatzem 
dels estands a l’Institut del Teatre quan torni el 
material de Praga 

 1.500,00€ 1.500,00€ 

Assegurances del material exposat  2.000,00€ 2.000,00€ 
Perfomance a l’estand Nacional  1.500,00€ 1.500,00€ 
Site Specific Perfomance Festival  3.000,00€ 3.000,00€ 
Workshop Students section  500,00€ 500,00€ 
Fragments  500,00€ 500,00€ 
Viatges i allotjament Organització + representació 
institucional 

 10.000,00€ 10.000,00€ 

Viatges i allotjament dels alumnes que participen 
en el projecte 

 9.000,00€ 9.000,00€ 

Viatges i allotjament dels graduats que participen 
en el projecte (disseny estand, performance o 
enregistraments) 

 6.000,00€ 6.000,00€ 

Imatge catàleg  1.200,00€ 1.200,00€ 
Producció informàtica catàleg web  5.000,00€ 5.000,00€ 
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Traduccions textos a publicar en web  4.000,00€ 4.000,00€ 
Coordinació de la web  1.500,00€ 1.500,00€ 
Postals o llibret o altre format comunicació pre 
PQ 

 1.000,00€ 1.000,00€ 

Edició entrevistes format digital 7.200,00€  7.200,00€ 
Traducció entrevistes 5.400,00€  5.400,00€ 
Enregistrament i edició d’audiovisual de les 
activitats de Praga 

 3.000,00€ 3.000,00€ 

Quotes de participació, lloguer d’espais expositius 
i taxes 

3.000,00€  3.000,00€ 

Despeses de representació institucional de tot 
l’equip 

 1.000,00€ 1.000,00€ 

Transport de mercaderies a nivell local  1.000,00€ 1.000,00€ 
Assegurances   2.000,00€ 2.000,00€ 
Acreditacions  1.500,00€ 1.500,00€ 
Imprevistos  7.500,00€ 7.500,00€ 
TOTAL 32.400,00 € 97.600,00€ 130.000,00 € 
“ 
Ha de dir: 
 

CONCEPTE Pressupost 
2018 

Pressupost 
2019 

IMPORT MÀX. 

Disseny estands Nacional  (graduats)  6.000,00€ 6.000,00€ 
Treball de recerca entrevistes 7.200,00€       7.200,00€ 
Producció, premuntatge, muntatge Estand 
Nacional 

6.500,00€ 1.432,64€ 7.932,64€ 

Producció, premuntatge, muntatge Estand 
Escoles 

4.250,00€ 1.355,20€ 5.605,20€             

Transport de mercaderies a nivell internacional  5.662,80€ 5.662,80€ 
Empresa de transport i emmagatzematge de 
Praga 

 7.500,00€ 7.500,00€ 

Despeses de transport, descàrrega i magatzem 
dels estands a l’Institut del Teatre quan torni el 
material de Praga 

 1.000,00€ 1.000,00€ 

Assegurances del material exposat  1.000,00€ 1.000,00€ 
Perfomance a l’estand Nacional  0,00€ 0,00€ 
Site Specific Perfomance Festival  0,00€ 0,00€ 
Workshop Students section  0,00€ 0,00€ 
Fragments  0,00€ 0,00€ 
Participació a PQ Talks  1.000,00€ 1.000,00€ 
Viatges i allotjament Organització + representació 
institucional 

 10.554,00€ 10.554,00€ 

Viatges i allotjament dels alumnes que participen 
en el projecte 

 9.420,00€ 9.420,00€ 

Viatges i allotjament dels graduats que participen 
en el projecte (disseny estand, performance o 
enregistraments) 

 2.480,00€ 2.480,00€ 

Imatge catàleg 1.500,00€ 0,00€ 1.500,00€ 
Producció informàtica catàleg web 3.000,00€ 2.000,00€ 5.000,00€ 
Traduccions textos a publicar en web  6.000,00€ 6.000,00€ 
Coordinació de la web  0,00€ 0,00€ 
Postals o llibret o altre format comunicació pre 
PQ 

 0,00€ 0,00€ 
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Edició entrevistes format digital 7.200,00€  7.200,00€ 
Traducció entrevistes 0,00€  0,00€ 
Enregistrament i edició d’audiovisual de les 
activitats de Praga 

 3.000,00€ 3.000,00€ 

Quotes de participació, lloguer d’espais expositius 
i taxes 

0,00€ 1.250,00€ 1.250,00€ 

Despeses de representació institucional de tot 
l’equip 

 500,00€ 500,00€ 

Transport de mercaderies a nivell local  1.000,00€ 1.000,00€ 
Assegurances   2.000,00€ 2.000,00€ 
Acreditacions  1.500,00€ 1.500,00€ 
Imprevistos 1.000,00€ 14.695,36€ 15.695,36€ 
TOTAL 30.650,00€ 79.350,00€ 110.000,00 € 
 
A la vista d’aquesta nova redistribució d’imports en el pressupost previst a l’Annex I, és procedent 
reajustar la despesa autoritzada en sentit d’alliberar crèdit de l’aplicació pressupostària 226.06/99200 del 
pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis següents:  
 

Exercici pressupostari Reajustament Pressupost (IVA 
inclòs) 

2018  -1.750,00€ 
2019  -18.250,00€ 

 
Aquest reajustament de crèdit resta sotmès a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’any 2019 un cop imputada la despesa inicial.  
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció delegada, 
s’eleven a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR, d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva d’aquest dictamen, el programa 
de despeses previst en l’Annex I de l’acord aprovat per la Junta de Govern de data 14 de febrer de 2018 
(núm. registre 31/2018),  en el sentit d’allà con diu: 
 
“ 

CONCEPTE Pressupost 
2018 

Pressupost 
2019 

IMPORT MÀX. 

Disseny estands Nacional  (graduats)  6.000,00€ 6.000,00€ 
Treball de recerca entrevistes 7.200,00€       7.200,00€ 
Producció, premuntatge, muntatge Estand 
Nacional 

6.400,00€ 9.600,00€ 16.000,00€ 

Producció, premuntatge, muntatge Estand 
Escoles 

3.200,00€ 4.800,00€ 8.000,00€             

Transport de mercaderies a nivell internacional  7.000,00€ 7.000,00€ 
Empresa de transport i emmagatzematge de 
Praga 

 7.500,00€ 7.500,00€ 

Despeses de transport, descàrrega i magatzem 
dels estands a l’Institut del Teatre quan torni el 
material de Praga 

 1.500,00€ 1.500,00€ 

Assegurances del material exposat  2.000,00€ 2.000,00€ 
Perfomance a l’estand Nacional  1.500,00€ 1.500,00€ 
Site Specific Perfomance Festival  3.000,00€ 3.000,00€ 
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Workshop Students section  500,00€ 500,00€ 
Fragments  500,00€ 500,00€ 
Viatges i allotjament Organització + representació 
institucional 

 10.000,00€ 10.000,00€ 

Viatges i allotjament dels alumnes que participen 
en el projecte 

 9.000,00€ 9.000,00€ 

Viatges i allotjament dels graduats que participen 
en el projecte (disseny estand, performance o 
enregistraments) 

 6.000,00€ 6.000,00€ 

Imatge catàleg  1.200,00€ 1.200,00€ 
Producció informàtica catàleg web  5.000,00€ 5.000,00€ 
Traduccions textos a publicar en web  4.000,00€ 4.000,00€ 
Coordinació de la web  1.500,00€ 1.500,00€ 
Postals o llibret o altre format comunicació pre 
PQ 

 1.000,00€ 1.000,00€ 

Edició entrevistes format digital 7.200,00€  7.200,00€ 
Traducció entrevistes 5.400,00€  5.400,00€ 
Enregistrament i edició d’audiovisual de les 
activitats de Praga 

 3.000,00€ 3.000,00€ 

Quotes de participació, lloguer d’espais expositius 
i taxes 

3.000,00€  3.000,00€ 

Despeses de representació institucional de tot 
l’equip 

 1.000,00€ 1.000,00€ 

Transport de mercaderies a nivell local  1.000,00€ 1.000,00€ 
Assegurances   2.000,00€ 2.000,00€ 
Acreditacions  1.500,00€ 1.500,00€ 
Imprevistos  7.500,00€ 7.500,00€ 
TOTAL 32.400,00 € 97.600,00€ 130.000,00 € 
“ 
 
Ha de dir: 
 
“ 

CONCEPTE Pressupost 
2018 

Pressupost 
2019 

IMPORT MÀX. 

Disseny estands Nacional  (graduats)  6.000,00€ 6.000,00€ 
Treball de recerca entrevistes 7.200,00€       7.200,00€ 
Producció, premuntatge, muntatge Estand 
Nacional 

6.500,00€ 1.432,64€ 7.932,64€ 

Producció, premuntatge, muntatge Estand 
Escoles 

4.250,00€ 1.355,20€ 5.605,20€             

Transport de mercaderies a nivell internacional  5.662,80€ 5.662,80€ 
Empresa de transport i emmagatzematge de 
Praga 

 7.500,00€ 7.500,00€ 

Despeses de transport, descàrrega i magatzem 
dels estands a l’Institut del Teatre quan torni el 
material de Praga 

 1.000,00€ 1.000,00€ 

Assegurances del material exposat  1.000,00€ 1.000,00€ 
Perfomance a l’estand Nacional  0,00€ 0,00€ 
Site Specific Perfomance Festival  0,00€ 0,00€ 
Workshop Students section  0,00€ 0,00€ 
Fragments  0,00€ 0,00€ 
Participació a PQ Talks  1.000,00€ 1.000,00€ 
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Viatges i allotjament Organització + representació 
institucional 

 10.554,00€ 10.554,00€ 

Viatges i allotjament dels alumnes que participen 
en el projecte 

 9.420,00€ 9.420,00€ 

Viatges i allotjament dels graduats que participen 
en el projecte (disseny estand, performance o 
enregistraments) 

 2.480,00€ 2.480,00€ 

Imatge catàleg 1.500,00€ 0,00€ 1.500,00€ 
Producció informàtica catàleg web 3.000,00€ 2.000,00€ 5.000,00€ 
Traduccions textos a publicar en web  6.000,00€ 6.000,00€ 
Coordinació de la web  0,00€ 0,00€ 
Postals o llibret o altre format comunicació pre 
PQ 

 0,00€ 0,00€ 

Edició entrevistes format digital 7.200,00€  7.200,00€ 
Traducció entrevistes 0,00€  0,00€ 
Enregistrament i edició d’audiovisual de les 
activitats de Praga 

 3.000,00€ 3.000,00€ 

Quotes de participació, lloguer d’espais expositius 
i taxes 

0,00€ 1.250,00€ 1.250,00€ 

Despeses de representació institucional de tot 
l’equip 

 500,00€ 500,00€ 

Transport de mercaderies a nivell local  1.000,00€ 1.000,00€ 
Assegurances   2.000,00€ 2.000,00€ 
Acreditacions  1.500,00€ 1.500,00€ 
Imprevistos 1.000,00€ 14.695,36€ 15.695,36€ 
TOTAL 30.650,00€ 79.350,00€ 110.000,00 € 

“ 
Segon.- En conseqüència del punt anterior, REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa autoritzada per 
acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en data 14 de febrer de 2018 (núm. registre 31/2018) 
en el sentit d’alliberar crèdit de l’aplicació pressupostària 226.06/99200 del pressupost de l’Institut del 
Teatre dels exercicis següents:  
 

Exercici pressupostari Reajustament Pressupost (IVA 
inclòs) 

2018  -1.750,00€ 
2019  -18.250,00€ 

 
Aquest reajustament de crèdit resta sotmès a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’any 2019 un cop imputada la despesa inicial. 
 
Tercer.- INFORMAR del contingut del present dictamen a la Sra. Bibiana Puigdefàbregas Sagristà, com 
a comissària de l’Institut del Teatre en la XIV edició de la “Quadriennal de Praga 2019”, a la Sra. Marta 
Rafa Serra, com a coordinadora general en la XIV edició de la “Quadriennal de Praga 2019” i al Sr. 
Roger Orra Munt que realitza la tasques de direcció tècnica de les accions que desenvolupi l’Institut del 
Teatre en la XIV edició de la “Quadriennal de Praga 2019” 
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7. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i el curs “Producció per a 
tècnics i regidors”  de l’Institut del Teatre.  

 
El President dona la paraula a la Directora General, Sra. Magda Puyo,  per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació el curs i el preu públic  del  
curs “Producció per a tècnics i regidors”  de l’Institut del Teatre. 
 
L’Institut del Teatre considera convenient desenvolupar un curs denominat “Producció per a 
tècnics i regidors” adreçat a personal de regidoria i caps d’àrea tècnica de teatres dependents 
de l’Administració Pública, d’acord amb el programa acadèmic. 
 
En aquest sentit, s’ha considerat necessari establir un preu públic DOS-CENTS NORANTA 
EUROS (290,00€) i condicionant la impartició del curs a uns  ingressos en concepte de les 
matrícules del curs, en el seu conjunt, sumin, com a mínim, un import de 2.610,00 € que 
s’estima que seran suficients per donar cobertura al conjunt de costos del mateix que també 
són de  2.610,00 €. 
 
Per tant, S’APROVA el curs “Producció per a tècnics i regidors”  i S’APROVA el preu públic 
de 290,00€. 
Els docents assignats per a la impartició del curs “Producció per a tècnics i regidors” de l’Institut 
del Teatre són personal de l’Institut del Teatre, i, per tant, les seves dedicacions seran 
retribuïdes d’acord amb la normativa vigent de l’Institut del Teatre. 
Així mateix, es proposa APROVAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs en 
concepte de material fungible, fins a un màxim de 244,68€, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 221.17/99140 del pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2019. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. 
 
L’Institut del Teatre considera convenient desenvolupar un curs adreçat a personal de regidoria i caps 
d’àrea tècnica de teatres dependents de l’Administració Pública. El contingut del curs figura definit a 
l’annex I del present dictamen. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, del qual es desprèn que l’activitat s’autofinançarà, ja que 
les despeses directes i indirectes de l’activitat formativa seran compensades pels ingressos de les 
matrícules, per la qual cosa l’elaboració del curs no suposarà una despesa addicional al pressupost de 
l’Institut del Teatre, sempre i quan els ingressos de les matrícules del curs, en el seu conjunt, sumin, com 
a mínim, un import de DOS MIL SIS-CENTS DEU EUROS (2.610,00 €). 
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Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, així com la 
proposta de preu públic de DOS-CENTS NORANTA EUROS (290,00€) que ha de regir l’esmentat curs i 
que s’adjunta com a annex III a aquest dictamen. 
 
Vist que els docents assignats per a la impartició del curs “Producció per a tècnics i regidors” de l’Institut 
del Teatre són personal de l’Institut del Teatre, i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes d’acord 
amb la normativa vigent de l’Institut del Teatre.  
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), 
aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran establir preus públics 
per la prestació de serveis o per la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que 
no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre, que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, proposar a l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona 
la seva aprovació, i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria 
econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i el Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR el curs “Producció per a tècnics i regidors” de l’Institut del Teatre, d’acord amb el 
programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de DOS MIL SIS-CENTS DEU 
EUROS (2.610,00 €). 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en DOS-CENTS NORANTA EUROS (290,00€) del curs “Producció 
per a tècnics i regidors” de l’Institut del Teatre de conformitat amb la memòria econòmico-financera que 
s’adjunta com a annex III. 
 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs “Producció per a 
tècnics i regidors” de l’Institut del Teatre a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos 
mínims en concepte de matrícules que sumin un import de DOS MIL SIS-CENTS DEU EUROS (2.610,00 
€). 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs en concepte de material 
fungible, fins a un màxim de DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 
(244,68€), a càrrec de l’aplicació pressupostària 221.17/99140 del pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 
2019. 
 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de l’any 2019 s’hi 
consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que  l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs “Producció per a 
tècnics i regidors” de l’Institut del Teatre serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 34200/99140 del 
pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2019. 
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Sisè.- FACULTAR a la Direcció General i a la Gerència de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació de l’esmentat curs.  
 
Setè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en el present dictamen. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del curs “Producció per a tècnics i regidors” de l’Institut del Teatre 
mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre. 
 
 
ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “PRODUCCIÓ PER 
A TÈCNICS I REGIDORS” DE L’INSTITUT DEL TEATRE  
 
PROPOSTA D’ACCIÓ FORMATIVA:  
“Producció per a tècnics i regidors” 

 
Proposta de realització d’una acció formativa adreçada al personal de regidoria i caps d’àrea tècnica de 
teatres dependents de l’Administració Pública. 
 
1. Objectiu i resultats d’aprenentatge  
 
Objectiu general de l’acció: 
 
Millora de la competència en l’àmbit de la producció dels coordinadors tècnics i regidors per afavorir el 
diàleg constructiu i empàtic amb els responsables de producció. 
 
Resultat d’aprenentatge general 
 

• Avalua la viabilitat econòmica d’un espectacle en el marc del projecte artístic, l’economia de 
la producció en curs i els recursos materials i humans necessaris fent el balanç econòmic 
entre ingressos i despeses. 

 
Resultats d’aprenentatge específics 
 

• Identifica els conceptes que configuren el pressupost (actors, autors, equipament tècnic, 
equip artístic, construcció decorats i vestuari, difusió, entre d’altres) aplicant una visió global 
de la producció. 

• Elabora el pressupost d’una producció escènica 
• Analitza els costos de personal tècnic previst per al projecte en curs aplicant les condicions 

laborals (organitzatives i taula salarial) del conveni d’empresa  
• Comprova la viabilitat econòmica final del projecte considerant ingressos i despeses. 
• Descriu els processos de treball del departament de producció. (contractacions, autors, 

liquidacions d’impostos...) 
 
2. Metodologia i desenvolupament 
 
Organitzat en la modalitat de taller pràctic. Realització del projecte de producció d’un espectacle donat. 
Elaboració del pressupost i estudi de la viabilitat econòmica. 
 
El Taller serà conduit per dos docents de l’ESTAE (Producció de companyia, producció de teatre 
d’acolliment) 
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El treball alterna la realització d’exercicis pràctics i estudis del cas amb les sessions d’exposició teòrica. El 
taller es durà a terme a les aules de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre. 
 
Es proporcionarà material i apunts per als assistents. 
 
3. Durada, calendari i modalitat 
 
Durada prevista: 18 hores totals organitzades en 3 sessions de 6 hores.  
Calendari: 7, 8 i 19 de febrer de 2019 
Modalitat: presencial.  
 
4. Nombre d’assistents 
 
Places previstes: 9 
 
5. Docents 
 
Professorat pertanyent al l’equip docent de l’ESTAE. 
 
6. Resum de continguts  
 
 
 

Producció per a tècnics i regidors 

Unitat 1:  
 
Producció  
 

CONCEPTES  
• Marc legal de l’activitat 
• El procés de producció de l’espectacle en viu 
• Difusió i promoció 
• Planificació de la producció 
• Recursos humans (artístics i tècnics) Règims contractuals 
• Recursos materials (espais, equipaments i logística) 
• Previsió d’ingressos. Preu de les localitats. Finança-ment extern  
• Processos de gestió econòmica. (Gestió pressu-postària, 

impostos, drets) 
 
PROCEDIMENTS 

• Anàlisi del projecte  
• Elaboració d’avanç de pressupost genral i balanç ingressos / 

despeses 
 
ACTITUDS 

• Preveure la manera en què nous esdeveniments o situacions 
afectaran les persones i els grups de l’organització. 

• Captar la informació de forma efectiva fins i tot en situacions i 
missatges complexos. 

• Col·laborar i compartir plans de treball, informació i recursos. 
• Posar en valor el rigor en la gestió de fons públics 
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Unitat 2: 
 
Producció tècnica 
 

CONCEPTES  
• Condicions tècniques per a l’explotació d’un espectacle 
• Al fitxa tècnica o rider 
• La negociació de les condicions tècniques. Ràtio cost/qualitat 
• Planificació. Gestió del temps en la producció. 

 
PROCEDIMENTS 

• Confecció del pressupost de la producció 
• Anàlisi de la viabilitat econòmica 

 
ACTITUDS 

• Valorar la dependència entre els medis tècnics al servei de 
l’artista i la qualitat final de l’espectacle. 

• Posar en valor el rigor en la gestió de fons públics  
• Captar la informació de forma efectiva fins i tot en situacions i 

missatges complexos. 
• Col·laborar i compartir plans de treball, informació i recursos. 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “PRODUCCIÓ 
PER A TÈCNICS I REGIDORS” DE L’INSTITUT DEL TEATRE  
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “PRODUCCIÓ 
PER A TÈCNICS I REGIDORS” DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

 
MEMÒRIA ECONÒMICA I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
“PRODUCCIÓ PER A TÈCNICS I REGIDORS”. 
 
 
Introducció 
 
Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que estableix la necessitat 
d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la proposta d’establiment o modificació de preus 
públics; la normativa a la que ens referim és bàsicament el Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març Text (en endavant, TRLLRHL) i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
taxes i preus públics. Cal esmentar, així mateix, l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que 
atribueix a la Junta de Govern la competència en matèria de fixació dels preus públics corresponents als 
serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost. 
 
CONTINGUT DE LA PROPOSTA 
1.- Antecedents. 
2.- Fixació del preu. 
3.- Vigència. 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura. 

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

 
1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per impartir el Curs “Producció per a tècnics i 
regidors”. 
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preu afecta a l’import que s’adjunta i que aprova el preu públic que ha de regir 
per impartir el Curs “Producció per a tècnics i regidors”. 
 
El preu públic que es proposa per impartir el Curs “Producció per a tècnics i regidors”, es fixa en DOS-CENTS 
NORANTA EUROS (290,00 €) per alumne, amb una previsió mínima de 9 alumnes. Els ingressos mínims en 
concepte de matrícules que s’estimen suficients per a donar cobertura al conjunt de costos del mateix i poder 
realitzar el curs són de DOS MIL SIS-CENTS DEU EUROS (2.610,00 €). 
 
3.- Vigència 
 
Aquest preu regirà durant la vigència del curs.  
 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura 
 
En allò que s’assenyala en l’article 47 del TRLLRHL, és preceptiu justificar l’import dels preus públics i 
assenyalar el grau de cobertura dels serveis que es presten. 
 

4.1.- Justificació de la quantia 
 
Vist el que estableixen els articles 41 i següents del TRLLRHL 
 
En el quadre adjunt es detalla el conjunt de costos imputats al càlcul del preu. 
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4.2.- Grau de cobertura 
 
Els costos directes i indirectes derivats de l’activitat són el resultat de la comptabilitat analítica i de les 
previsions d’ingressos. 
 

I. Ensenyaments no reglats 
 
L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:  
 
• Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos (34200/99140).  
 
Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I) i despeses corrents (Capítol II). 
 
• Les despeses indirectes fan referència al percentatge que repercuteix la fórmula als cursos especials 

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

 
La cobertura global prevista del seu cost sobre el preu proposat és la següent: 
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De tot l’anterior, es desprèn que el Curs “Producció per a tècnics i regidors”, s’autofinançarà, atès que les 
despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels ingressos 
de les matrícules, i que la realització de l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de 
l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de DOS MIL SIS-CENTS DEU EUROS (2.610,00 €), 
que permetran la cobertura total de la despesa generada per l’activitat. En conseqüència, l’elaboració del 
curs no suposarà una despesa addicional al pressupost de l’Institut del Teatre.” 
 
 

8. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores del procés selectiu 
d’un màxim de 12 titulats/des de l’Institut del Teatre que han de formar part 
del procés formatiu “IT-TEATRE” i la seva convocatòria. (Edició 2019).  

 
El President dóna la paraula a la Directora General, Sra. Magda Puyo,  per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, orientada a regular la selecció de destinataris 
d’un projecte professionalitzador (IT-TEATRE-edició 2019). 
 
Amb l’objectiu d’impulsar la inserció dels alumnes titulats de l’ESAD en el món laboral i 
professional, l’any 2017 es va aprovar la primera edició del projecte pedagògic anomenat “IT-
TEATRE”. Aquest edició serà la segona. 
 
El projecte està concebut com una oportunitat de pràctica professional per a graduats/des 
de l’ESAD mitjançant la col·laboració amb teatres, per a la producció d’espectacles de nivell 
que es presentaran com a jove companyia de teatre de l’Institut del Teatre en el circuit teatral.  
 
El projecte IT TEATRE ha de proporcionar a l’alumne la possibilitat de fer un aprenentatge 
professional i artístic participant en el procés complet de la creació i producció d’un 
espectacle, acompanyat d’un plantejament pedagògic específic adequat a cada proposta 
artística (aprendre mitjançant l’acció i la creació). 
 
Aquest projecte requereix de la col·laboració de teatres, festivals, mostres i empreses 
públiques i privades, nacionals i internacionals. 
 

  Curs “Producció per a tècnics i 
regidors” 

Costos directes capítol I 1.930,32 

Costos directes capítol II 244,68 

Costos indirectes 435,00 

TOTAL COST  2.610,00 

INGRESSOS 

Curs “Producció per a tècnics i 
regidors” 

Cap. III 2.610,00 

TOTAL INGRESSOS 2.610,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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El projecte estarà conduït per professionals de les arts escèniques en actiu amb la 
col·laboració dels docents especialitzats en les diverses àrees i un/una docent que 
coordinarà la totalitat del projecte.  
 
Per a aquesta tercera edició (any 2019) es preveu la col·laboració, d’una banda,  del GREC, 
Festival de Barcelona, que coproduirà i estrenarà l’espectacle en la seva edició 2019 dins de la 
programació que presentarà al CCCB, que també coproduirà el projecte.   Com és habitual,  
l’espectacle es mostrarà també al Centre Territorial del Vallès (Teatre Alegria, Terrassa) i al 
Centre Territorial d’Osona ( Teatre Laboratori, Vic) de l’Institut del Teatre. 
 
Amb l’objectiu de seleccionar un màxim de 12 graduats titulats de l’ESAD que han de formar 
part del projecte, es proposa l’aprovació de les bases reguladores. 
 
El projecte s’estructura en dues unitats formatives a fi de poder abastar els dos moments 
fonamentals de tot procés creatiu:  

• La gestació i desenvolupament del projecte artístic en tots els seus vessants i, 
• La seva posterior exhibició en públic. 

 
Aquestes dues unitats formatives estan, alhora, estructurades en diversos temes o 
continguts a desenvolupar a fi de donar raó específica i metodològica dels processos de 
treball implicats en cadascun dels dos moments de la creació. 
 
Les bases regulen, principalment,: 
 
- Els requisits dels aspirants 
- Els requisits de sol·licitud i d’admissió 
- La composició de l’òrgan seleccionador 
- Els criteris de valoració 
- Les assegurances i les beques a atorgar. 
 
El/la graduat/da seleccionat/da no abonarà cap import en concepte de matrícula. 
En coherència amb altres projectes de l’IT amb similars objectius i finalitats, es proposa una 
borsa d’ajut de 420,71 € per estudiant. 
 
Es proposa, doncs, autoritzar una despesa màxima de 52.602,91€ que s’imputarà al vigent 
pressupost de l’Institut del Teatre, amb el següent desglossament: 
 

Concepte 

Aplicació 

Orgànic 

Import 

Pressupostària 

Beques 481.02 99003 17.669,82€ 

Quota SS 160.01 99600 1.933,09€ 

Despeses de 
producció 

En funció de la 
naturalesa de la 

despesa 

99001 33.000,00€ 
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Total   52.602,91€ 

    
La valoració econòmica de la despesa relativa a la docència corresponent a aquest projecte 
pedagògic i que restarà inclosa en el POA del curs 2019-20 és de 49.925,41€ d’acord amb el 
següent desglossament: 

    

Concepte 

Aplicació 

Orgànic 

Import 

Pressupostària 

Docència 130.00 99600 20.398,93€ 

Docència 130.02 99600 15.738,18€ 

Docència 150.00 99600 1.867,28€ 

Quota SS 160.00 99600 11.921,02€ 

Total   49.925,41€ 

 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
Actualment, l’Institut del Teatre disposa de quatre escoles: l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), el 
Conservatori Superior de Dansa (CSD), l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
Professional de Dansa (EESA/CPD) i l’Escola Superior de Tècniques de l’Espectacle (ESTAE). 
 
L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), és un centre formatiu d'estudis superiors en art dramàtic, de 
caràcter públic, que valora i estimula la reflexió i la recerca, així com el compromís artístic i la llibertat de 
pensament i creació. 
 
L’ESAD atorga el títol superior en art dramàtic, corresponent al primer cicle o grau de l’espai europeu 
d’educació superior i ofereix formació professionalitzadora en l’àmbit de l’art dramàtic en tres especialitats:  
 

• Interpretació 
• Direcció Escènica i Dramatúrgia 
• Escenografia 
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Els estudis que ofereix l'ESAD de l'Institut del Teatre proporcionen a l'alumne les competències generals 
bàsiques per al desenvolupament òptim de la professió, amb una gamma àmplia i oberta de coneixements 
i habilitats. 
 
L'ESAD ha de garantir la qualitat i l'excel·lència en la formació dels nostres alumnes i ha de liderar el 
panorama de la formació teatral nacional i internacional. Si la fita d'una escola d'art és la invenció i la re 
invenció, essència de qualsevol treball creatiu, l’escola es manifesta oberta i plural, amb una visió 
clarament multidisciplinar i integradora. 
 
D’altra banda, l’Institut del Teatre crea l’any 2004 el Servei de Graduats amb la voluntat contribuir a la 
inserció professional, i a l’excel·lència artística a través de la formació especialitzada dels/es graduats/es 
de les escoles superiors de l'lnstitut del Teatre.  
 
Amb l’objectiu d’impulsar la inserció dels alumnes titulats de l’ESAD en el món laboral i professional, l’any 
2017 es va aprovar la primera edició del projecte pedagògic anomenat “IT-TEATRE”. 
 
El projecte està concebut com una oportunitat de pràctica professional per a graduats/des de l’ESAD 
mitjançant la col·laboració amb teatres, tant nacional com internacionals, per a la producció d’espectacles 
de nivell que es presentaran com a jove companyia de teatre de l’Institut del Teatre en el circuit teatral.  
 
Es tracta d’un model de formació en competències basat en la realització real d’una esdeveniment escènic 
entès com el darrer pas de la formació i com el primer contacte amb la realitat professional. El projecte 
“IT-TEATRE” ha de proporcionar a l’alumne la possibilitat de fer un aprenentatge professional i artístic 
participant en el procés complet de la creació i producció d’un espectacle, acompanyat d’un plantejament 
pedagògic específic adequat a cada proposta artística (aprendre mitjançant l’acció i la creació). 
 
Aquest projecte requereix de la col·laboració de teatres, festivals, mostres i empreses públiques i 
privades, nacionals i internacionals, amb els què s’establiran els convenis de col·laboració pertinents per 
tal de dur a terme el projecte. 
 
El projecte estarà conduït per professionals de les arts escèniques en actiu amb la col·laboració dels 
docents especialitzats en les diverses àrees i un/una docent que coordinarà la totalitat del projecte. 
 
A la vista de l’èxit dels resultats obtinguts, l’Institut del Teatre ha considerat d’interès impulsar una nova 
edició, corresponent a l’any 2019,  del projecte pedagògic “IT-TEATRE”.   
 
Per a aquesta tercera edició (any 2019) es preveu la col·laboració, d’una banda,  del GREC, Festival de 
Barcelona, que coproduirà i estrenarà l’espectacle en la seva edició 2019 dins de la programació que 
presentarà al CCCB, que també coproduirà el projecte.   Com és habitual,  l’espectacle es mostrarà també 
al Centre Territorial del Vallès (Teatre Alegria, Terrassa) i al Centre Territorial d’Osona ( Teatre Laboratori, 
Vic) de l’Institut del Teatre.  
 
Amb l’objectiu de seleccionar un màxim de 12 graduats titulats de l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) 
que han de formar part de la tercera edició del projecte “IT-TEATRE”, es proposa l’aprovació de les bases 
reguladores que regiran l’esmentat procés.  
 
Vist que al projecte de pressupost de l’Institut del Teatre per a l’any 2019 existeix consignació 
pressupostària per fer front a les despeses derivades d’aquest projecte. 
 
Vista la conformitat de la Gerència de l’Institut del Teatre. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Interventora 
Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
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ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el projecte pedagògic ITTEATRE que s’especifica tot seguit: 
 
“ 

ITTEATRE: PROJECTE PEDAGÒGIC 
 
El projecte pedagògic ITTEATRE s’estructura en dues unitats formatives a fi de poder abastar els dos 
moments fonamentals de tot procés creatiu:  

 
• La gestació i desenvolupament del projecte artístic en tots els seus vessants i, 

 
• La seva posterior exhibició en públic. 

 
Aquestes dues unitats formatives estan, alhora, estructurades en diversos temes o continguts a 
desenvolupar a fi de donar raó específica i metodològica dels processos de treball implicats en cadascun 
dels dos moments de la creació. 
 
I.- UNITATS FORMATIVES DEL PROJECTE IT-TEATRE 
 

1. UNITAT FORMATIVA 1: EL PROCÉS CREATIU ARTÍSTIC I PROFESSIONAL 
 

1.1. Objectius: 
 

Ampliació dels coneixements artístics, tècnics i teòrics en un procés de recerca aplicat a 
la creació i representació de l’espectacle. 
Posar en pràctica tots els coneixements i competències adquirits al llarg dels seus 
estudis, comprovar-ne la utilitats i saber adaptar-los a les circumstàncies reals de la 
creació escènica professional.   

 
1.2. Continguts: 

 
a) Recerca contextual i documental teòrico-pràctica del projecte creatiu a desenvolupar. 
b) Formulació i experimentació pràctica del objectius tècnics, ètics i estètics, personals i de 

l’espectacle. 
c) Assumpció de noves aportacions tècniques i creatives al procés d’assaig i de 

l’espectacle i aplicació dels coneixements adquirits  durant els estudis  
d) Adaptació a les diverses metodologies de treball  derivades o provocades  pel procés de 

creació 
e) Valoració dinàmica del procés d’assaig. 

 
 

2. UNITAT FORMATIVA 2:  LA REPRESENTACIÓ PROFESSIONAL: CREACIÓ, REPTETICIÓ, 
EXPERIÈNCIA I APRENENTATGE 
 
2.1. Objectius: 
 
  Experimentació i valoració de les capacitats tècniques i creatives a l’hora de la 

presentació de l’espectacle en públic. 
 
2.2 Continguts  

 
a) Preparació per a la representació: escalfament, concentració, 
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b) Relació amb tots els participants en l’espectacle: convivència professional i 
col·laboració.  

c) Els condicionants físics de l’espectacle: vestuari, maquillatge, llum so i imatge.  
d) La interacció amb el públic: anàlisi de l’experiència i valoració 

 
II.- LECTIVITAT (DEDICACIÓ D’ALUMNES, DIRECTORS/ES I PERSONAL DOCENT IMPLICAT EN EL 
PROJECTE ITTEATRE 

 
1. Hores  lectives dels graduats participants en el projecte ITTEATRE 
 

El procés de treball s’estendrà per un període de 3,5 mesos a raó d’una mitjana de treball de 
25 h/setmanals, cinc dies a la setmana. En aquestes 3,5 mesos queden incloses totes les 
representacions de l’espectacle resultant del projecte de treball desenvolupat per ITTEATRE. 
 

2. Hores lectives dels directors de l’espectacle (personal extern) i del personal docent de 
l’Institut del teatre 

 
Es proposa una dedicació per a la direcció de l’espectacle a desenvolupar per ITTEATRE de 
300 hores per poder abastar el procés de creació, assaig i representació.  En cas que hi hagi 
més d’un director o directora, les hores s’hauran de repartir proporcionalment a la dedicació 
de cadascun dels artistes participants. 
 
Es proposa mantenir la figura de coordinació del projecte ITTEATRE, que ha de 
correspondre a un encàrrec acadèmic de 135 hores de professorat de l’ESAD, consignat al 
Pla d’Ordenació acadèmica corresponent. 
 
Es proposa la participació de dos professors/es  de l’ESAD que faran la funció 
d’acompanyament dels alumnes en el desenvolupament del projecte. D’una banda, un 
professor de l’especialitat d’Escenografia,amb una dedicació de 90 hores. D’una altra, un 
professor de l’especialitat d’Interpretació, amb una dedicació de 45 hores. També en ambdós 
casos, consignades al Pla d’Ordenació acadèmica corresponent. 
 
Es proposa la programació de dues classes magistrals a càrrec d’experts professionals 
externs en les matèries requerides.” 

 
Segon.- APROVAR les bases reguladores que regiran el procés selectiu de 12 titulats/des de l’Institut del 
Teatre que han de formar part del procés pedagògic ITTEATRE (edició 2019), i que s’especifiquen tot 
seguit: 

 
"BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ D’UN MÀXIM DE 12 
TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE HAN DE FORMAR PART DEL PROCÉS 
FORMATIU "IT-TEATRE".  (EDICIÓ 2019) 
 
Primera.- Objecte de les bases  
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la selecció d’un màxim de 12 
graduats/des de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre per a formar part del procés 
pedagògic anomenat “IT-TEATRE”. 
 
Els graduats/des seran titulats/des superiors en Art Dramàtic en les especialitats d’Interpretació, 
Escenografia i/o Direcció i dramatúrgia. El nombre de graduats/des serà el que determinin les necessitats 
del projecte, fins a un màxim de 12 persones. 
 
Es seleccionaran els graduats/graduades següents: 
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-8/10 graduats/graduades en l’especialitat d’Interpretació 
-1/2 graduats/graduades d’Escenografia 
-1/2 graduats/graduades de Direcció i Dramatúrgia 
 
Per a l’edició 2019 els graduats/graduades seleccionats/des participaran en un procès de creació 
encapçalat per l’internacionalment reconegut director i dramaturg Roger Bernat, que en col·laboració amb 
l’equip FFF, del qual formen part Roberto Fratini (dramaturg) Txalo Toloza (assistent de direcció i director 
tècnic), Cristóbal Saavedra (creació sonora) Anna Rovira (creació llum) Marie-Klara Gonzàlez (grafisme) i 
Helena Fabrés Fraylich (coordinació), garantirà per als graduats de l’ESAD participants en el projecte 
ITTeatre 2019 la immersió en l’estètica i la paraticular visió del teatre i de la relació amb el públic i la 
contemporaneïtat que es desprén dels darrers trreballs de Roger Bernat/FFF. 
 
El projecte, DE FOC I DE FLAMA (títol provisional), es fonamentarà en una revisió de les emocions, de 
riure i del plor, com a elements fonamentals de la representació teatral i del vincle que el teatre, com a 
fenòmen cultural i de comunicació, estableix amb l’espectador. O de com la cultura troba la seva plusvàlua  
en la manifestació de les emocions més bàsiques, per part dels intèrprets i també per part dels 
espectadors. 
 

Segona.- Requisit dels aspirants 
 
Per prendre part en aquest procés, caldrà que en la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, els/les interessats/des compleixen les condicions següents: 
 
a) Estar en possessió del Títol Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre en les especialitats a les 

quals s’aspira. 
b) Haver-se graduat en el curs acadèmic 2014-15, 2015-16, 2016-17 o 2017-18 
c) No haver format part del projecte ITNC ni del projecte IT-TEATRE en edicions anteriors. 
 
L’Institut del Teatre garantirà la igualtat en la participació entre els/les graduats/des de l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre, la transparència i la publicitat de la convocatòria.  
 
Tercera.-Presentació de sol·licituds 
 
Els graduats/graduades que desitgin prendre part en la selecció hauran de presentar una sol·licitud tipus 
(Annex I d’aquest dictamen) en el Registre General de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n de 
Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) sens perjudici de poder fer-ho també per qualsevol dels 
altres mitjans previstos a la normativa vigent. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies 
naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB). La presentació de la sol·licitud fora d’aquest termini comporta l’exclusió 
de l’aspirant. 
 
La sol·licitud ha de ser un model normalitzat per aquesta convocatòria que es lliurarà en el Registre 
General de l’Institut del Teatre i es podrà descarregar en el web de l’Organisme (www.institutdelteatre.cat) 
 
A la sol·licitud s’acompanyarà: 
 
a) Fotocòpia del DNI o passaport o document oficial d’identitat corresponent en els supòsits de personal 

estranger. 
 
b) Currículum Vitae del sol·licitant. El currículum formatiu s’ha d’acreditar amb els títols i certificats 

corresponents. El currículum laboral s’ha d’acreditar amb contractes de treball, vida laboral, certificats 
de treball o programes de mà. 
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En el cas que alguna de les sol·licituds tingués cap defecte esmenable, es comunicarà a la persona 
interessada, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, per a la seva esmena en el termini de 10 dies. 
 
Quarta.-Admissió d’aspirants 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de l’Institut del Teatre dictarà 
una resolució en el termini màxim d’un mes, per la qual es declararà aprovada la llista provisional de 
persones admeses i excloses. Aquesta resolució s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre i es 
podrà consultar igualment al web. 
 
Es concedirà un termini per presentar esmenes i possibles reclamacions. Si no s’hi presenten esmenes, 
es considerarà elevada a definitiva la llista provisional, sense que calgui la seva publicació. En cas 
d’estimar-se alguna reclamació, es publicarà l’esmena en els termes abans exposats, sens perjudici de 
notificar individualment les estimacions a les persones afectades. 
 
Posteriorment, la Secretaria General de l’Institut del Teatre convocarà als aspirants que reuneixen els 
requisits per a la realització de la selecció, concretant el lloc, dia i hora de la convocatòria.  
 
Un cop realitzades les proves l’òrgan seleccionador corresponent de l’Institut del Teatre farà difusió, a 
través del servei de graduats/des de l’Institut del Teatre,  dels aspirants seleccionats.  
 
Cinquena.- Òrgan seleccionador 
  
L’òrgan seleccionador estarà integrat per:  
 

- 2 Coordinadors del projecte ITTEATRE o persones en qui deleguin  
- El/la Director/a de l’ESAD o persona en qui delegui 
- 2 Professionals externs designats per al desenvolupament pedagògic i artístic del projecte.  
- El/la Coordinador/a Acadèmic de l’IT o persona en qui delegui. 
- El/la Responsable del Servei de Graduats que actuarà com a Secretari/a de l’òrgan 

seleccionador. 
 
La designació de les persones que formin part d’aquest òrgan seleccionar es produirà per resolució de la 
Directora General i es publicarà al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre. 
 
Aquest òrgan no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels seus 
membres. 
 
Sisena.- Criteris de valoració  
 
Els candidats participants en les proves de selecció podran obtenir una puntuació màxima de 20 punts 
(criteris de valoració general + els criteris per a cada especialitat –interpretació o escenografia o 
escenificació i dramatúrgia-) d’acord amb els criteris següents: 
 
6.1. Avaluació / Valoració curricular general. 
 
L’avaluació del currículum de l’alumne importarà fins a un màxim de 5 punts, distribuïts de la manera 
següent: 
 

a) Valoració del currículum acadèmic a l’Institut del 
Teatre................................................................ Fins a 2 punts. 

b) Valoració de l’experiència artística en altres camps......... Fins a 2 punt. 
c) Valoració d’estudis complementaris al currículum de l’institut del 

teatre............................................................. Fins a 1 punt. 
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6.2. Avaluació/ valoració   específica dels candidats de l’especialitat d’Interpretació. 
 
L’avaluació específica per als graduats de l’especialitat d’Interpretació importarà fins a un màxim de 15 
punts distribuïts de la manera següent: 

 
a) Imaginació creativa i capacitat d’aportar elements de llenguatge i metodològics al procés de 

treball... Fins a 5 punts 
 

b) Capacitat interpretativa: coneixement i domini de les tècniques d’interpretació adequades al 
projecte d’espectacle......  Fins a 4 punts. 

 
c) Capacitat vocal.  Coneixement i domini de les tècniques de la veu adequades al projecte 

d’espectacle....................... Fins a 3 punts. 
 

d) Capacitats físiques. Coneixement i domini de les tècniques corporals adequades al projecte 
d’espectacle..... Fins a 3 punts 

 
6.3. Avaluació específica dels candidats de l’especialitat d’Escenografia. 
 
L’avaluació específica per als graduats de l’especialitat d’Escenografia importarà fins a un màxim de 15 
punts distribuïts de la manera següent: 
 

a) Imaginació creativa i capacitat d’aportar elements de llenguatge i metodològics al procés de 
treball..... Fins a 5 punts. 

b) Capacitat de  recerca, documentació i conceptualització d’un projecte 
escenogràfic........................................ Fins a 4 punts. 

c) Domini dels procediments de  representació tècnica i d’ expressió 
artística............................................. Fins a 3 punts. 

d) Coneixement dels materials i processos constructius..... Fins a 3 punts. 
 
6.4. Avaluació específica dels candidats de l’especialitat d’Escenificació i Dramatúrgia. 
 

a) Imaginació creativa i capacitat d’aportar elements de llenguatge i metodològics al procés de 
treball..... Fins a 5 punts. 

b) Capacitat de recerca, documentació i conceptualització d’un projecte 
d’escenificació..................................... Fins a 4 punts. 

c) Domini dels procediments de la direcció d’actors........ Fins a 3 punts. 
d) Capacitat de gestionar i planificar un procés creatiu...... Fins a 3 punts. 

 
Per a la confecció de la llista de graduat/des que han de formar part del projecte ITTEATRE un cop 
aplicats els criteris de valoració, l’òrgan seleccionar tindrà en compte: 
 

a) La puntuació obtinguda aplicant els criteris de la base sisena. 
b) En cas d’igualtat en la puntuació, prevaldrà el candidat que més anys faci que ha obtingut la 

titulació requerida. 
c) Si persisteix la igualtat, prevaldrà la millor nota mitjana del seu expedient acadèmic a l’Institut del 

Teatre. 
 
En aquesta edició 2019 seran seleccionats: 
 
-Entre 8 i10 graduats/graduades en l’especialitat d’Interpretació 
-Entre 1 i 2 graduats/graduades de l’especialitat d’Escenografia 
-Entre 1i 2 graduats/graduades de l’especialitat de Direcció i Dramatúrgia 
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Setena.- Llista del personal seleccionat 
 
Un cop finalitzat el procés de selecció, l’òrgan de selecció elevarà la llista de seleccionats a la Directora 
General de l’Institut del Teatre i la resolució es farà pública al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre 
(Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona) i al web (www.institutdelteatre,cat).  
 
Contra la resolució administrativa de la selecció es podrà interposar recurs d’alçada davant la Presidència 
de l’Institut del Teatre en el termini de 10 dies, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
En el supòsit de consultes realitzades per internet, i per tal de garantir el respecte i la confidencialitat de 
les dades dels/de les aspirants en el marc del dret fonamental a l’autodeterminació informativa, resultant 
del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i 
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), el 
número corresponent al Registre d’entrada de la sol·licitud presentada en el Registre General de l’Institut 
del Teatre per tal de participar en aquesta selecció, constituirà la referència per a cada aspirant als efectes 
de conèixer els resultats. 
 
Vuitena.-Inscripció al curs 
 
Les persones seleccionades hauran de realitzar la inscripció acadèmica al curs. La inscripció es 
formalitzarà a la Secretaria Acadèmica General de l’Institut del Teatre. 
 
La inscripció acadèmica es formalitzarà dins del període màxim de 7 dies hàbils posteriors a la publicació 
dels resultats del procés de selecció. 
 
El fet de no formalitzar la inscripció en el període indicat comportarà renúncia a la participació del projecte 
formatiu ITTEATRE. 
 
Novena.- Assegurances, i beques. 
 
Les persones que formin part en el projecte formatiu anomenat ITTEATRE, seran becades durant aquesta 
fase i estaran sota la cobertura obligatòria  de la Seguretat Social.   
 
L’import mensual de la beca s’estableix en 420,71 Euros mensuals que percebrà el/la graduat/da en 
concepte d’ajut i s’abonaran a mes vençut mitjançant transferència bancària. 
 
A la percepció per part dels/les graduats/des d’aquestes beques, a causa del seu caràcter de 
perfeccionament professional, se’ls aplicarà els requisits legals regulats en la normativa vigent. 
  
Qualsevol càrrega o impost que pogués generar la beca seria a càrrec del/la beneficiari/a.  
 
El/la graduat/da que participi en el projecte formatiu ITTEATRE i decideixi abandonar-lo un cop iniciat el 
projecte, serà objecte de la instrucció d’un expedient per, si escau, fer la devolució de la totalitat de l’ajut 
atorgat.  
 
Els/les participants es comprometen a una assistència del 100% en les activitats formatives  teòriques i 
pràctiques del projecte. 
 
La durada de la beca del projecte de l’edició 2019 serà d’un màxim de 3,5 mesos  entre el mes d’abril i el 
mes de juliol de 2019.  
 
Desena .- Cessió de drets de propietat intel·lectual i consentiment per a la captació de veu i imatge  
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Els/les aspirants donen el seu consentiment per a la captació de la seva imatge i veu durant les activitats 
teòriques i pràctiques del curs, la fixació i emmagatzematge en suports o sistemes, i la comunicació en 
mitjans de difusió de les activitats realitzades a l’Institut del Teatre. 
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es faran sota el principi d’absència d’afany de lucre i amb l‘única 
finalitat de difondre les activitats que es porten a terme a l’Institut. 
  
L’Institut del Teatre no es fa responsable dels usos no autoritzats realitzats per terceres persones alienes 
a la institució, essent-ne únicament responsables els autors dels mateixos.  
 
 
L’autorització té caràcter gratuït sense que en cap cas pugui donar lloc a reclamació de quantitats en 
concepte dels permisos concedits a l’Institut del Teatre per a la difusió i comunicació dels espectacles.  
 
Els/les aspirants d’aquesta convocatòria, per tant, han estat informats en relació a la normativa d’aplicació:  
 

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

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

• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).  

 
Onzena.- Incidències  
 
Aquestes bases, la seva convocatòria i els actes de tràmit que se’n derivin, si aquests últims decideixen 
directa o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, 
produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, poden ser objecte 
d’impugnació mitjançant la interposició de recurs d’alçada davant la Presidència de l’Institut del Teatre en 
el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 abans referida, a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
 
Els actes i les resolucions de l’òrgan de selecció s’han d’ajustar als criteris que estableix la normativa 
vigent.  
L’òrgan seleccionador actua sota la discrecionalitat tècnica que permeti un judici tècnic per seleccionar als 
titulats/titulades.  
 
L’òrgan seleccionador està facultat per resoldre els dubtes i les discrepàncies durant el desenvolupament 
d’aquest projecte.” 
 
Tercer.- AUTORITZAR una despesa màxima de CINQUANTA-DOS MIL  SIS-CENTS DOS EUROS AMB 
NORANTA-UN CÈNTIMS (52.602,91€) que s’imputarà al pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2019, 
amb el següent desglossament: 
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Concepte 

Aplicació 

Orgànic 

Import 

Pressupostària 

Beques 481.02 99003 17.669,82€ 

Quota SS 160.01 99600 1.933,09€ 

Despeses de 
producció 

En funció de la 
naturalesa de la 

despesa 

99001 33.000,00€ 

Total   52.602,91€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos de l’any 2019. 
 
La valoració econòmica de la despesa relativa a la docència corresponent a aquest projecte pedagògic i 
que s’inclourà al Pla d’Ordenació Acadèmica del curs 2019-20 és de QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS 
VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (49.925,41€), d’acord amb el següent 
desglossament: 

    

Concepte 

Aplicació 

Orgànic 

Import 

Pressupostària 

Docència 130.00 99600 20.398,93€ 

Docència 130.02 99600 15.738,18€ 

Docència 150.00 99600 1.867,28€ 

Quota SS 160.00 99600 11.921,02€ 
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Total   49.925,41€ 

 
 

Quart.- APROVAR la convocatòria per a l’inici del procés selectiu d’un màxim de 12 graduats/des d’art 
Dramàtic de l’Institut del Teatre que han de formar part del procés pedagògic ITTEATRE (edició 2019).
  
Cinquè.- DISPOSAR que la publicació de la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a 
la selecció d’un màxim de 12 graduats/des d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre que han de formar part de 
la tercera edició del procés pedagògic ITTEATRE s’efectuï en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu s/n, i a la pàgina web 
de l’Organisme. 
 
Sisè.- APROVAR la concessió de les beques als/les candidats resultants del procés selectiu, atenent als 
imports i conceptes següents: 
 

• El/la graduat/da seleccionat/da no abonarà cap import en concepte de matrícula. 
• En coherència amb altres projectes de l’IT amb similars objectius i finalitats, es proposa una borsa d’ajut 

de 420,71 euros per estudiant. 
 
Setè.- FACULTAR  al Gerent i a la Directora General de l’Institut del Teatre per a l’aprovació dels actes 
administratius que es derivin del procés selectiu d’un màxim de 12 titulats/des de l’Institut del Teatre que 
han de formar part de la tercera edició del procés pedagògic IT-TEATRE, així com per a altres actuacions 
adients per portar-lo a terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

ANNEX I A L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA 
SELECCIÓ D’UN MÀXIM DE 12 TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE HAN DE FORMAR 
PART DEL PROCÉS FORMATIU “IT-TEATRE” I LA SEVA CONVOCATÒRIA. (EDICIÓ 2019). 
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9. Dictamen que proposa donar-se per assabentat de l’Informe de control 

financer corresponent a l’exercici 2017 de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre. 

 
El President dona la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a donar-se per assabentat de l’Informe de control 
financer corresponent a l’exercici 2017 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
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CONTEXT LEGAL D’OPORTUNITAT I OBLIGACIONS: 
 
El control financer que es realitza anualment sobre l’Organisme s’emmarca en les 
normes següents: 
 
- L’article 220 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que regula la realització d’un control 
financer sobre el funcionament dels serveis de les entitats locals, els seus organismes 
autònoms i societats mercantils dependents. 
 
- L’article 213 de la norma anterior, que estableix que les Entitats Locals exerciran les 
funcions de control intern respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes 
autònoms i de les societats mercantils dependents, en les seves modalitats de funció 
interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes, i funció de 
control d’eficàcia.  
 
- L’article 219 també de la norma anterior, estableix que el control intern previ dels 
ens locals pot limitar-se a la revisió d’una sèrie d’extrems bàsics, si bé amb el 
condicionant que les despeses sotmeses a aquest control previ limitat han de ser 
objecte d’una altra fiscalització de caràcter ple, exercida amb posterioritat. 
 
- La base 69.1 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2017 de 
l’Institut del Teatre estableix que aquest Organisme Autònom adopta el model de 
fiscalització que adopti la pròpia Diputació, essent per aquest exercici el de la 
fiscalització prèvia limitada, la qual serà completada amb la realització del control 
financer mitjançant auditoria de regularitat. 
 
- Així mateix, les bases 69.3 i 81 de les bases d’execució anterior determinen 
l’objecte, l’abast i la finalitat d’aquest control financer. 
 
- Finalment, i d’acord amb allò que preveuen els articles 219.3 i 220.4 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la base 7 de les bases del 
pressupost de l’exercici 2016, procedeix donar compte a la Junta de Govern dels 
informes de control financer, elaborats per la Intervenció. 
 
 
La interventora delegada, Sra. Mª José Villarrubia, exposa la disfunció que es reprodueix en 
totes les escoles, entre les despeses financeres i les pressupostàries. Enguany, no es va poder 
fer tot l’ingrés de les matrícules en el moment en que tocava, comptablement. Es va diferir a 
l’exercici següent, qüestió que es posa de manifest a l’informe de control financer. 
Es refereix també a les hores extres dels treballadors. Caldria evitar aquestes extres, mitjançant 
la contractació de més personal i minimitzar al màxim possible la realització d’aquestes hores. 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’article 220 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL), regula la realització d’un control financer sobre el 
funcionament dels serveis de les entitats locals, els seus organismes autònoms i societats mercantils 
dependents. 
 
Així mateix, l’article 213 del TRLRHL estableix que les Entitats Locals exerciran les funcions de control 
intern respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils 
dependents, en les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria 
de comptes, i funció de control d’eficàcia.  
 
D’altra banda l’article 219 del TRLRHL, estableix que el control intern previ dels ens locals pot limitar-se a 
la revisió d’una sèrie d’extrems bàsics, si bé amb el condicionant que les despeses sotmeses a aquest 
control previ limitat han de ser objecte d’una altra fiscalització de caràcter ple, exercida amb posterioritat. 
 
Vist que d’acord amb la base 69.1 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2017 de l’Institut 
del Teatre, aquest Organisme Autònom adopta el model de fiscalització que adopti la pròpia Diputació, 
essent per aquest exercici el de la fiscalització prèvia limitada, la qual serà completada amb la realització 
del control financer mitjançant auditoria de regularitat. 
 
Vistes, així mateix, les bases 69.3 i 81 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017 de 
l’Institut del Teatre, on es determina l’objecte, l’abast i la finalitat d’aquest control financer. 
 
Vist que d’acord amb allò que preveuen els articles 219.3 i 220.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, i la base 7 de les bases del pressupost de l’exercici 2018 de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre, procedeix donar compte a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre dels informes de 
control financer, elaborats per la Intervenció. 

 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ informe de la Intervenció delegada, 
s’eleven a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, el següent 

 

ACORD 

Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’Informe de control financer corresponent a l’exercici 2017 de 

l’Organisme Autònom Institut del Teatre.” 
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10. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

a. Proposta de calendari de sessions ordinàries de la Junta de Govern i del 
Consell General de l’Institut del Teatre per a l’any 2019. 
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Pren la paraula la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa el seu informe 
dividit en els següents apartats: 
 
- Vestits Montserrat Caballé 
- Festival Internacional d’Escoles de Teatre 
- Liceu. Tancada la participació d’IT Dansa pels propers dos anys. 
- Informe Museu Arts Escèniques detallat a continuació: 
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Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, lliura als presents un resum del calendari de 
les activitats més rellevants, així com de les actuacions previstes. 
 
 

 
 
 
 
11. Precs i preguntes 
 
No se’n formulen. 
 
 
Abans de cloure la sessió el Sr. Martí Pujol desitja als presents unes bones festes. 
 
 
 
 
 
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.  


