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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:  14 de maig de 2019 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  13:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  14:00 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Vicepresident substitut: 

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

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Il·lma. Sra. Ana del Frago Barés 
Sr. Josep Altayó i Morral 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

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

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
Altres assistents: 
 Pía Bosch Codola 
 
S’excusen: 

Excm. Sr. Marc Castells Berzosa 
Il·lm. Sr. Oriol Lladó 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 9 d’abril de 
2019. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 630 al 
877 de l’any 2019.  

 
3. Ratificar les resolucions de la Presidència: Sense assumptes 

 
4. Dictamen que proposa reduir la despesa màxima de la contractació del “Servei de representació i gestió 

artística i tècnica per a les actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia de l’Institut del Teatre”. LOT 1 i LOT 2. 
 

5. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació del ”Servei de manteniment, suport i monitoratge dels equips 
d’electrònica de xarxa de l’Institut del Teatre”. Procediment obert simplificat. Pluralitat de criteris.  

 
6. Dictamen que proposa aprova el conveni marc entre l’Institut del Teatre i la Fundació de l’Escola del Gremi 

de Pastisseria i Museu de la Xocolata.  
 

7. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya, la 
Fundació Politècnica de Catalunya i l'Institut del Teatre per a la participació conjunta en la formació de 
tècniques de les arts de l’espectacle durant el curs 2019-2020.  

 
8. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i els cursos derivats de l’ “Stage Internacional de Dansa” de 

l’Institut del Teatre (edició 2019). 
 

9. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i el curs “La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge” de 
l’Institut del Teatre.  

 
10. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i el curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Teatre Musical)” de 

l’Institut del Teatre. 
 

11. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i el curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (DANSA)” de l’Institut del 
Teatre.  

 
12. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i el curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (DANSA AVANÇAT)” de 

l’Institut del Teatre.  
 

13. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

14. Precs i preguntes 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El President dona 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 9 d’abril de 2019.  
 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 9 d’abril de 2019 amb la convocatòria de la sessió, 
es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva aprovació. 
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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 9 d’abril de 
2019 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els presents. 
  
 
 
2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans 

unipersonals: Decrets del número 630 al 877 de l’any 2019. 
 
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 630 al 877 de l’any 2019. 
 
La Junta de Govern es dona 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 reduir la despesa màxima de la contractació del 

“Servei de representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT 
Dansa – Jove Companyia de l’Institut del Teatre”. LOT 1 i LOT 2. 

 
El President dona la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la reducció de la despesa màxima de la 
contractació del “Servei de representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions 
d’IT Dansa – Jove Companyia de l’Institut del Teatre”. LOT 1 i LOT 2. 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 22 de novembre de 2017 va aprovar 
l’expedient de contractació, del “Servei de representació i gestió artística i tècnica per a les 
actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia de l’Institut del Teatre”, amb un pressupost 
màxim de licitació anual de 27.300,00€, IVA exclòs,  més el 21% d’IVA corresponent, que 
ascendeix a la quantitat de 5.733,00€, desglossat en dos LOTS i en termes de preus unitaris, 
de la manera següent: 
 

 LOT 1: Per a les actuacions d’IT Dansa dins de l’estat espanyol, la quantitat de 
8.400,00€, IVA exclòs, més 1.764,00€) de IVA al 21%. 

 
 LOT 2: Per a les actuacions d’IT Dansa fora de l’estat espanyol, la quantitat de 

18.900,00€, IVA exclòs, més 3.969,00€ de IVA al 21%. 
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Per als dos lots el preu unitari de licitació s’estableix per l’import següent: 
 

Servei 
Import preu 
unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
IVA 

Import 
IVA 

Import preu 
unitari màxim IVA 
inclòs 

Representació i gestió artística i 
tècnica per a cadascuna de les 
representacions que es contractin 

1.050,00 € 21% 220,50€ 1.270,50€ 

 
Posteriorment, la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de 14 de 
febrer de 2018 es va ADJUDICAR, amb efectes 1 de març de 2018, la contractació relativa al 
LOT 1 i al LOT 2 del “Servei de representació i gestió artística i tècnica per a les 
actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia de l’Institut del Teatre” a l’empresa LE TRAIT 
D’UNION, d’acord amb la següent oferta: 
 
LOT 1 
 
Criteri 1- Proposició econòmica 
 

Servei 
 

Import preu 
unitari  
(IVA exclòs) 

IVA 21% 
Import preu 
unitari 
(IVA inclòs) 

Representació i gestió artística i tècnica 
per a cadascuna de les representacions 
que es contractin 238,04 € 49,99 € 288,03 € 

 
Criteri 2- Gestionar més coreografies en espais escènics de les obligades a la clàusula 
5.1 (4 míním/any) : 
 

- No ofereix incrementar coreografies dins de l’Estat espanyol (Gestionar el mínim de 4 
actuacions/any)  

 
LOT 2 
 
Criteri 1- Proposició econòmica 
 

Servei 
 

Import preu unitari  
(IVA exclòs) IVA 21% 

Import preu 
unitari 
 (IVA inclòs) 

Representació i gestió artística i 
tècnica per a cadascuna de les 
representacions que es contractin 238,04 € 49,99 € 288,03 € 

 
Criteri 2- Gestionar més coreografies en espais escènics de les obligades a la clàusula 
5.1 : 
 
Fora de l’Estat espanyol (un mínim de 10 actuacions/any) ofereix: 
 

- Gestionar un mínim de 14 actuacions/anys 
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Es va autoritzar una despesa màxima de 33.033,00€, IVA inclòs, derivada d’aquesta 
contractació, d’acord amb el següent desglossament: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018 27.527,50€ 
2019  5.505,50€ 

 
Ambdós contractes van ser formalitzat en data 1 de març de 2018, amb una vigència d’un any. 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de 13 de novembre de 
2018 es va aprovar la pròrroga dels contractes fixant la vigència des de l’1 de març de 2019 
fins al 29 de febrer de 2020 i amb la mateixa despesa i desglossada en els següents 
exercicis: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2019 27.527,50€ 
2020  5.505,50€ 

 
La Directora d’IT Dansa emès el 13 de març de 2019 ha emès un informe i manifesta: 
 

 Que finalitzada la contractació inicial del servei, només s’ha imputat únicament 
dues actuacions artístiques del LOT 1 al pressupost de l’any 2019  per import 
de 576,06€- IVA inclòs (288,03€/per actuació – A Vilafranca del Penedès i a 
Argentona) i també dues actuacions del LOT 2  per import de 576,06€- IVA 
inclòs-(288,03€/per actuació – A Fribourg (Suïssa) i a St. Etienne du Rouvray 
(FR), per tant, interessa l’alliberament de crèdit per import de -4.353,38€ per tal 
de ser destinat a altres projectes de l’Institut del Teatre que són necessaris per 
a la seva activitat ordinària. 

 Que realitzant una previsió de les actuacions que LE TRAIT UNION gestionarà 
durant l’any 2019 corresponent a la pròrroga de la contractació del LOT 1 i del 
LOT 2, s’observa que les estimacions són de 5 actuacions corresponent al  
LOT 1 i de 16 actuacions corresponent al LOT 2, per tant, derivaria una 
despesa de 6.048,63€ -IVA inclòs- per a l’exercici pressupostària 2019. D’igual 
manera, s’ha considerat necessari l’alliberament de crèdit per import de -
21.478,87€ per tal de ser destinat a altres projectes de l’Institut del Teatre que 
són necessari per a la seva activitat ordinària. 

 
En conseqüència, de tot l’exposat es proposa l’alliberament de crèdit per un import total de -
25.832,25 € en el sentit següent: 
 

 REDUIR La despesa màxima autoritzada per acord de la Junta de Govern  de 
l’Institut del Teatre de data 14 de febrer de 2018 (núm. registre 30/2018) per 
import de -4.353,38€ i,  per tant, alliberar i retornar el crèdit a l’aplicació 
pressupostària esmentada. Aquest import correspon al següent 
desglossament: 

 REDUIR la despesa màxima autoritzada per acord de la Junta de Govern  de 
l’Institut del Teatre de data 13 de novembre de 2018 (núm. registre 144/2018) 
per import de -21.478,87€ i, per tant, alliberar i retornar el crèdit a l’aplicació 
pressupostària esmentada. 
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Així, doncs, la proposta és REDUIR la despesa del contracte del “Servei de representació i 
gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia de l’Institut 
del Teatre” 
 

 REDUIR la despesa màxima aprovada per acord de la Junta de Govern  de l’Institut del 
Teatre de data 14 de febrer de 2018 relativa a la contractació  del LOT 1 i al LOT 2 del  
“Servei de representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT Dansa – 
Jove Companyia de l’Institut del Teatre” ,  en un import de 4.353,38€ -IVA inclòs- i, en 
conseqüència, alliberar i retornar el crèdit a l’aplicació pressupostària 227.99/99230 del 
pressupost de l’Institut del Teatre de 2019. 

 
Aquest import es desglossa en: 

 
o LOT 1: Import de  -1.117,94€ 
o LOT 2: Import de  -3.235,44€ 

 
 REDUIR la despesa màxima aprovada per acord de la Junta de Govern  de l’Institut del 

Teatre de data 13 de novembre de 2018) relativa a la contractació del LOT 1 i el LOT 
2 del  “Servei de representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT 
Dansa – Jove Companyia de l’Institut del Teatre” ,  en un import -21.478,87€ IVA inclòs 
i, en conseqüència, alliberar i retornar el crèdit a l’aplicació pressupostària 
227.99/99230 del pressupost de l’Institut del Teatre de 2019. 

 
Aquest import es desglossa en: 

 
o LOT 1: Import de  -7.029,87€ 
o LOT 2: Import de  -14.449,02€ 

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 22 de novembre de 2017 (núm. registre 
172/2017), es va aprovar l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment 
obert, no subjecte a regulació harmonitzada, del “Servei de representació i gestió artística i tècnica per a 
les actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia de l’Institut del Teatre”, amb un pressupost màxim de 
licitació anual de VINT-I-SET MIL TRES-CENTS EUROS (27.300,00€), IVA exclòs,  més el 21% d’IVA 
corresponent, que ascendeix a la quantitat de CINC MIL SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS 
(5.733,00€), desglossat en dos LOTS i en termes de preus unitaris, de la manera següent: 
 
- LOT 1: Per a les actuacions d’IT Dansa dins de l’estat espanyol, la quantitat de VUIT MIL QUATRE-
CENTS EUROS (8.400,00€), IVA exclòs, més MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS (1.764,00€) 
de IVA al 21%. 
 
- LOT 2: Per a les actuacions d’IT Dansa fora de l’estat espanyol, la quantitat de DIVUIT MIL NOU-
CENTS EUROS (18.900,00€), IVA exclòs, més TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS 
(3.969,00€) de IVA al 21%. 
 
Per als dos lots els preus unitaris de licitació s’estableixen pels imports següents: 
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Servei 
Import preu 
unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
IVA 

Import 
IVA 

Import preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Representació i gestió artística i tècnica 
per a cadascuna de les representacions 
que es contractin 

1.050,00 € 21% 220,50€ 1.270,50€ 

 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de 14 
de febrer de 2018 (núm. registre 30/2018), es va adjudicar, amb efectes 1 de març de 2018, de 
conformitat amb la proposta la Mesa de Contractació de l'Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona reunida el dia 7 de febrer de 2018, la contractació relativa al LOT 1 i al LOT 2 del “Servei de 
representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia de 
l’Institut del Teatre” a l’empresa LE TRAIT D’UNION, amb CIF/N SIRET 49141788700016 
(FR46491417887) i  d’acord amb la següent oferta: 
 
LOT 1 
 
Criteri 1- Proposició econòmica 
 

Servei 
 

Import preu unitari  
(IVA exclòs) IVA 21% 

Import preu 
unitari 
(IVA inclòs) 

Representació i gestió artística i tècnica per 
a cadascuna de les representacions que es 
contractin 238,04 € 49,99 € 288,03 € 

 
Criteri 2- Gestionar més coreografies en espais escènics de les obligades a la clàusula 5.1 (4 
míním/any) : 
 

- No ofereix incrementar coreografies dins de l’Estat espanyol (Gestionar el mínim de 4 
actuacions/any)  

 
LOT 2 
 
Criteri 1- Proposició econòmica 
 

Servei 
 

Import preu unitari  
(IVA exclòs) IVA 21% 

Import preu 
unitari 
 (IVA inclòs) 

Representació i gestió artística i tècnica 
per a cadascuna de les representacions 
que es contractin 238,04 € 49,99 € 288,03 € 

 
Criteri 2- Gestionar més coreografies en espais escènics de les obligades a la clàusula 5.1 : 
 
Fora de l’Estat espanyol (un mínim de 10 actuacions/any) ofereix: 
 

- Gestionar un mínim de 14 actuacions/anys 
Al mateix acte administratiu es va autoritzar una despesa màxima de TRENTA-TRES MIL TRENTA-TRES 
EUROS (33.033,00€), IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, que es farà efectiva a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 227.09/99230 dels pressupostos de l’Institut del Teatre, d’acord amb el següent 
desglossament: 
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Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018 27.527,50€ 
2019  5.505,50€ 

 
Ambdós contractes van ser formalitzat en data 1 de març de 2018, amb una vigència d’un any. 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 13 de novembre de 2018 
(núm. registre 144/2018) es va aprovar la pròrroga del de la contractació relativa al “Servei de 
representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia de l’Institut del 
Teatre” (LOT 1 i LOT 2), durant el període comprès entre l’1 de març de 2019 fins al 29 de febrer de 
2020, adjudicada a l’empresa  LE TRAIT D’UNION, amb CIF/N SIRET 49141788700016 
(FR46491417887), per un pressupost anual màxim de VINT-I-SET MIL TRES-CENTS EUROS 
(27.300,00€), IVA exclòs, expressat en termes de preus unitaris, d’acord amb el següent desglossament: 
 

- LOT 1: Per a les actuacions d’IT Dansa dins de l’estat espanyol, la quantitat màxima de 
VUIT MIL QUATRE-CENTS EUROS (8.400,00€), IVA exclòs, més MIL SET-CENTS SEIXANTA-
QUATRE EUROS (1.764,00€) de IVA al 21%. 
 
- LOT 2: Per a les actuacions d’IT Dansa fora de l’estat espanyol, la quantitat màxima de 
DIVUIT MIL NOU-CENTS EUROS (18.900,00€), IVA exclòs, més  TRES MIL NOU-CENTS 
SEIXANTA-NOU EUROS (3.969,00€) de IVA al 21%. 

 
Per als dos lots i d’acord amb l’oferta del contractista els preus unitaris són:  
 
LOT 1 
 
Criteri 1- Proposició econòmica 
 

Servei 
 

Import preu unitari  
(IVA exclòs) IVA 21% 

Import preu 
unitari 
(IVA inclòs) 

Representació i gestió artística i tècnica per 
a cadascuna de les representacions que es 
contractin 238,04 € 49,99 € 288,03 € 

 
Criteri 2- Gestionar més coreografies en espais escènics de les obligades a la clàusula 5.1 : 
 

- No ofereix incrementar coreografies dins de l’Estat espanyol.  
 
LOT 2 
 
Criteri 1- Proposició econòmica 
 

Servei 
 

Import preu unitari  
(IVA exclòs) IVA 21% 

Import preu 
unitari 
 (IVA inclòs) 

Representació i gestió artística i tècnica 
per a cadascuna de les representacions 
que es contractin 238,04 € 49,99 € 288,03 € 

 
Criteri 2- Gestionar més coreografies en espais escènics de les obligades a la clàusula 5.1 : 
 
Fora de l’Estat espanyol (un mínim de 10 actuacions/any) ofereix: 
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- Gestionar un mínim de 14 actuacions/anys 
 
D’igual manera, al mateix acte administratiu es va autoritzar una despesa màxima de TRENTA-TRES MIL 
TRENTA-TRES EUROS (33.033,00€), IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, que es farà efectiva a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 227.09/99230 dels pressupostos de l’Institut del Teatre, d’acord amb 
el següent desglossament: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2019 27.527,50€ 
2020  5.505,50€ 

 
Vist l’informe de la Directora d’IT Dansa emès el 13 de març de 2019, en la part essencial que interessa 
és el següent: 
 

“ (......) 
 

Revisada la despesa autoritzada per a l’any 2019 relativa a la prestació de serveis del Lot 1 i del 
Lot 2 del  “Servei de representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT Dansa – 
Jove Companyia de l’Institut del Teatre” adjudicat a l’empresa LE TRAIT D’UNION, s’observa el 
següent: 
 

 Que finalitzada la contractació inicial del servei, només s’ha imputat únicament dues 
actuacions artístiques del LOT 1 al pressupost de l’any 2019  per import de 576,06€- 
IVA inclòs (288,03€/per actuació – A Vilafranca del Penedès i a Argentona) i també 
dues actuacions del LOT 2  per import de 576,06€- IVA inclòs-(288,03€/per actuació – 
A Fribourg (Suïssa) i a St. Etienne du Rouvray (FR), per tant, interessa l’alliberament de 
crèdit per import de -4.353,38€ per tal de ser destinat a altres projectes de l’Institut del 
Teatre que són necessaris per a la seva activitat ordinària. 

 Que realitzant una previsió de les actuacions que LE TRAIT UNION gestionarà durant 
l’any 2019 corresponent a la pròrroga de la contractació del LOT 1 i del LOT 2, 
s’observa que les estimacions són de 5 actuacions corresponent al  LOT 1 i de 16 
actuacions corresponent al LOT 2, per tant, derivaria una despesa de 6.048,63€ -IVA 
inclòs- per a l’exercici pressupostària 2019. D’igual manera, s’ha considerat necessari 
l’alliberament de crèdit per import de -21.478,87€ per tal de ser destinat a altres 
projectes de l’Institut del Teatre que són necessari per a la seva activitat ordinària. 

 
En conseqüència, de tot l’exposat es proposa l’alliberament de crèdit i en conseqüència el 
reajustament comptable de l’aplicació pressupostària 227.99/99230 del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre per un import total de -25.832,25 € en el sentit següent: 
 

 Reduir la despesa màxima autoritzada per acord de la Junta de Govern  de l’Institut del 
Teatre de data 14 de febrer de 2018 (núm. registre 30/2018) per import de -4.353,38€ i,  
per tant, alliberar i retornar el crèdit a l’aplicació pressupostària esmentada. Aquest 
import correspon al següent desglossament: 

 Reduir la despesa màxima autoritzada per acord de la Junta de Govern  de l’Institut del 
Teatre de data 13 de novembre de 2018 (núm. registre 144/2018) per import de -
21.478,87€ i, per tant, alliberar i retornar el crèdit a l’aplicació pressupostària 
esmentada. 
 

Es dóna trasllat a la Unitat de Comptabilitat de l’Institut del Teatre per al seu coneixement i per tal 
que procedeixi en les gestions necessàries que se’n deriven.” 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 9 d’abril de 2019 s’han adequat 
les aplicacions pressupostàries de diversos contractes pluriennals i, entre elles, l’aplicació pressupostària 
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que va imputada la despesa corresponent a la contractació del “Servei de representació i gestió artística i 
tècnica per a les actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia de l’Institut del Teatre”. (LOT 1 i LOT 2) en el 
sentit que passa de ser de l’aplicació pressupostària 227.09/99230 a la 227.99/99230. 
 
Vist que d’acord amb l’article 12.a2 dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre va ser la Junta de Govern 
l’òrgan competent per adjudicar el contracte a favor de l’empresa LE TRAIT UNION i va autoritzar la 
despesa corresponent al “Servei de representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT 
Dansa – Jove Companyia de l’Institut del Teatre”, es considera que és el mateix òrgan de govern qui ha 
d’aprovar la reducció de la despesa exposada en el present dictamen. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva 
aprovació, els següents 

ACORDS 
 
Primer.- REDUIR la despesa màxima aprovada per acord de la Junta de Govern  de l’Institut del Teatre 
de data 14 de febrer de 2018 (núm. registre 30/2018) relativa a la contractació  del LOT 1 i al LOT 2 del  
“Servei de representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia de 
l’Institut del Teatre” , d’acord amb l’informe emès per la Directora d’IT Dansa de l’Institut del Teatre de 
data 13 de març de 2019, en un import QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
TRENTA-VUIT CÈNTIMS  (4.353,38€) -IVA inclòs- i, en conseqüència, alliberar i retornar el crèdit a 
l’aplicació pressupostària 227.99/99230 del pressupost de l’Institut del Teatre de 2019. 
 
Aquest import es desglossa en: 
 

 LOT 1: Import de  -1.117,94€ 
 LOT 2: Import de  -3.235,44€ 

 
Segon.- REDUIR la despesa màxima aprovada per acord de la Junta de Govern  de l’Institut del Teatre 
de data 13 de novembre de 2018 (núm. registre 144/2018) relativa a la contractació del LOT 1 i el LOT 2 
del  “Servei de representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia 
de l’Institut del Teatre” , d’acord amb l’informe emès per la Directora d’IT Dansa de l’Institut del Teatre de 
data 13 de març de 2019, en un import VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB 
VUITANTA-SET CÈNTIMS (-21.478,87€) IVA inclòs i, en conseqüència, alliberar i retornar el crèdit a 
l’aplicació pressupostària 227.99/99230 del pressupost de l’Institut del Teatre de 2019. 
 
Aquest import es desglossa en: 
 

 LOT 1: Import de  -7.029,87€ 
 LOT 2: Import de  -14.449,02€ 

 
Tercer.- INFORMAR que la reducció de la despesa màxima tindrà efectes únicament en la despesa 
aprovada corresponent a l’any 2019. 
 
Quart.- NOTIFICAR  a l’empresa  LE TRAIT UNION per al seu coneixement.”  
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació del ”Servei de manteniment, 

suport i monitoratge dels equips d’electrònica de xarxa de l’Institut del 
Teatre”. Procediment obert simplificat. Pluralitat de criteris.  
 

El President dona la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’adjudicació d’un expedient de contractació. 
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La Junta de Govern de l’Institut del Teatre de 12 de febrer de 2019 es va aprovar l’expedient de 
contractació del “Servei de manteniment, suport i monitoratge dels equips d’electrònica de 
xarxa de l’Institut del Teatre”, per un pressupost biennal màxim de licitació de 43.560,00€ IVA 
inclòs. Aquesta despesa es farà  i efectiva amb càrrec de l’aplicació pressupostària 213.02 / 
99040 dels exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2019 12.705,00€ 
2020 21.780,00€ 
2021 9.075,00€ 

 
En data 2 de maig de 2019 es va reunir la Mesa de contractació de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona i es van presentar dues empreses:   
 

EMPRESES 
OFERTA 
ECONOMICA 

  
DIFERÈNCIA 

  
PUNTs 

SUMA 
CRITERIS  
2-3-4-5-6 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

  
ordre 

DISTRIBUIDORA 
INFORMATICA I 
SISTEMES AUXILIARS 
SERTEC 

       
32.220,00 €      3.780,00 €  20,38 10 30,38 2 

IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS SL 

       
24.870,86 €    11.129,14 €  60,00 32,5 92,50 1 

 
D’acord amb la seva oferta, es va proposar l’adjudicació a l’empresa IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS SL, amb efecte 1 de juny de 2019 d’acord amb la seva oferta: 
 
OFERTA ECONÒMICA............................ 24.870,86 € (Sense IVA) 
Iva 21%........................................................5.222,88 € 
Total Iva inclòs...........................................30.093,74 € 
 
Criteri 2: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  
 

Acreditació de la formació del 
treballador adscrit 

Marcar amb una X 

Certificat Aruba Certified 
Mobility Associate (ACMA) o 
Aruba Certified Switching 
Associate (ACSA)- 
OBLIGATORI 

 

Certificat Aruba Certified 
Mobility Professional (ACMP) o 
Aruba Certified Switching 
Professional (ACSP) o Aruba 
Certified Design Professional 

X 
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(ACDP) 
Certificat Aruba Certified 
Mobility Expert (ACMX) o Aruba 
Certified Design Expert 

 

 
Criteri 3: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  
 

Acreditació de la formació del 
treballador adscrit 

Marcar amb una X 

Certificat CCNA Data Center o 
CCNA Routing and Switching- 
OBLIGATORI 

 

Certificat CCNP Data Center o 
CCNP Routing and Switching 

 

Certificat CCIE Data Center o 
CCIE Routing and Switching 

X 

 
Criteri 4: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

Acreditació de la formació del 
treballador adscrit 

Marcar amb una X 

Certificat HPE ASE - Data 
Center Network Integrator V1 o 
HP ASE - FlexNetwork 
Integrator V1.- OBLIGATORI 

 

Certificat HP ASE - FlexNetwork 
Architect V2 

X 

Certificat HPE Master ASE - 
FlexNetwork Solutions V2 

 

 
Criteri 5: MILLORA EN EL TEMPS EN LA FRANJA HORÀRIA DEL SERVEI PER A LA 
RECEPCIÓ DE POSSIBLES INCIDÈNCIES I MILLORA EN EL TEMPS MÀXIM DE 
RESPOSTA CONTEMPLAT A LA CLÀUSULA 3.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
(PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  
 

Servei ofertat Marcar amb una X 

5x8x4 (De dilluns a divendres, 
de 9h-17h, resposta en màxim 4 
hores).- OBLIGATORI 

 

7x12x2 (De dilluns a diumenge, 
de 8h-20h, resposta en màxim 2 
hores) 

 

7x24x1 (De dilluns a diumenge, 
de 0h-24h, resposta en màxim 1 
hora) 

X 
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Criteri 6: MILLORA EN EL TEMPS MÀXIM DE RESOLUCIÓ D’UNA INCIDÈNCIA 
CONTEMPLAT A LA CLÀUSULA 3.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  
 

Servei ofertat Marcar amb una X 

Greu en 24 hores, Moderada en 
48 hores, Lleu en 72 hores.).- 
OBLIGATORI 

 

Greu en 12 hores, Moderada en 
24 hores, Lleu en 48 hores. 

 

Greu en 6 hores, Moderada en 
12 hores, Lleu en 24 hores. 

X 

 
Es proposa autoritzar la despesa biennal de 30.093,74€, IVA inclòs, corresponent a aquesta 
contractació, es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 213.02/99040 del 
pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el següent desglossament: 
 

Exercici 
pressupostari 

Despesa 
(IVA inclòs) 

2019 8.777,34€ 
2020 15.046,87€ 
2021 6.269,53€ 

 
Resulta UN ESTALVI per al pressupost de l’Institut del Teatre de: 
 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 -3.927,66€ 
2019 -6.733,13 € 
2020 -2.805,47€ 

 
Resta en segon lloc l’empresa DISTRIBUÏDORA D’INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS  
SL – SERTEC. 
 
 
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 12 de 
febrer de 2019 (núm. registre 5/2019) es va aprovar l’expedient de contractació del “Servei de 
manteniment, suport i monitoratge dels equips d’electrònica de xarxa de l’Institut del Teatre”, per un 
pressupost biennal màxim de licitació de TRENTA-SIS MIL EUROS (36.000,00€), IVA exclòs, més el 21% 
d’IVA corresponent, per import de SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS (7.560,00€), fent un total de 
QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS (43.560,00€) IVA inclòs.. 
 
Vist que al mateix acord es va autoritzar la despesa màxima biennal d’aquesta contractació, per import de 
QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS (43.560,00€), IVA inclòs, que es farà efectiva 
amb càrrec de l’aplicació pressupostària 213.02 / 99040 dels exercicis següents: 
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Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2019 12.705,00€ 
2020 21.780,00€ 
2021 9.075,00€ 

 
Vista la darrera Acta de la Mesa de contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona 
reunida el dia 2 de maig de 2019, el text de la qual és el següent: 
 
“La secretària de la Mesa dóna compte als membres de la Mesa que, un cop efectuada la comprovació de 
les baixes anormals o desproporcionades, es va observar que l’empresa IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS, S.L, es troba en aquesta situació. Requerida aquesta empresa per la seva justificació, se li 
va donar audiència, la qual va aportar la documentació tècnica que es va trametre a  l’Institut del Teatre  
per la seva valoració. 
 
S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe tècnic de la valoració de la baixa anormal o 
desproporcionada  i proposta d’adjudicació emès per  l’Institut del Teatre  , la part del qual interessa diu el 
següent:  
 
(...) 
Informe de valoració de la baixa anormal o desproporcionada i proposta d’adjudicació del procediment 
obert simplificat amb pluralitat de criteris d’adjudicació relatiu a la contractació per al servei de “Servei de 
manteniment, suport i monitoratge dels equips d’electrònica de xarxa de l’Institut del Teatre”, 
aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre amb data de 12 de febrer de 2019, per un 
pressupost màxim de licitació de TRENTA-SIS MIL EUROS (36.000,00€), IVA exclòs, més el 21% d’IVA 
corresponent, que ascendeix a la quantitat de SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS (7.560,00€), 
fent un total de QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS (43.560,00€) IVA inclòs. 
 
En data 20 de març de 2019 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, va procedir a l’obertura del sobre A corresponent a la documentació administrativa de les 
empreses admeses a la licitació: 
 

 DISTRIBUÏDORA D’INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS, SL – SERTEC 
 IMPALA NETWORK SOLUTIONS, S.L. 

 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu 
seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a 
cadascun d’ells: 
 
 Criteris avaluables de forma automàtica  (100 %)  
 
- Criteri 1: Preu ofertat..............................fins a 60 punts 
 
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament presentades 
respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima puntuació a cap oferta. 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs. S’assignarà la 
màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:  
 

 Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
 

 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més elevada. 
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 Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica 
de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de 
quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 

 
 Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 

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

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

- Criteri 2: Millora en la formació del treballador adscrit a l’execució del contracte descrita en la 
clàusula 6 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta contractació 
........................................................... Fins a 5 punts 

 
Acreditació de la formació del 

treballador adscrit 
Puntuació atorgada 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Associate (ACMA) o Aruba Certified 
Switching Associate (ACSA)- 
OBLIGATORI 

0 punts 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Professional (ACMP) o Aruba 
Certified Switching Professional 
(ACSP) o Aruba Certified Design 
Professional (ACDP) 

2,5 punts 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Expert (ACMX) o Aruba Certified 
Design Expert 

5 punts 

 
S’assignaran 0 punts als licitadors que ofereixin que el treballador adscrit a l’execució del contracte 
disposa del  Certificat Aruba Certified Mobility Associate (ACMA) o Aruba Certified Switching Associate 
(ACSA), s’assignaran 2,5 punts als licitadors que ofereixin que el treballador adscrit a l’execució del 
contracte disposa del  Certificat Aruba Certified Mobility Professional (ACMP) o Aruba Certified Switching 
Professional (ACSP) o Aruba Certified Design Professional (ACDP) i s’assignaran 5 punts als licitadors 
que ofereixin que el treballador adscrit a l’execució del contracte disposa del   
Certificat Aruba Certified Mobility Expert (ACMX) o Aruba Certified Design Expert. 
 

- Criteri 3: Millora en la formació del treballador adscrit a l’execució del contracte descrita en la 
clàusula 6 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta contractació 
........................................................... Fins a 5 punts 

 
Acreditació de la formació del 

treballador adscrit 
Puntuació atorgada 

Certificat CCNA Data Center o 0 punts 
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CCNA Routing and Switching- 
OBLIGATORI 
Certificat CCNP Data Center o 
CCNP Routing and Switching 

2,5 punts 

Certificat CCIE Data Center o CCIE 
Routing and Switching 

5 punts 

 
S’assignaran 0 punts als licitadors que ofereixin que el treballador adscrit a l’execució del contracte 
disposa del Certificat CCNA Data Center o CCNA Routing and Switching, s’assignaran 2,5 punts als 
licitadors que ofereixin que el treballador adscrit a l’execució del contracte disposa del Certificat CCNP 
Data Center o CCNP Routing and Switching i s’assignaran 5 punts als licitadors que ofereixin que el 
treballador adscrit a l’execució del contracte disposa del  Certificat CCIE Data Center o CCIE Routing and 
Switching. 
 

- Criteri 4: Millora en la formació del treballador adscrit a l’execució del contracte descrita en la 
clàusula 6 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta contractació 
........................................................... Fins a 10 punts 

 
Acreditació de la formació del 

treballador adscrit 
Puntuació atorgada 

Certificat HPE ASE - Data Center 
Network Integrator V1 o HP ASE - 
FlexNetwork Integrator V1.- 
OBLIGATORI 

0 punts 

Certificat HP ASE - FlexNetwork 
Architect V2 

5 punts 

Certificat HPE Master ASE - 
FlexNetwork Solutions V2 

10 punts 

 
S’assignaran 0 punts als licitadors que ofereixin que el treballador adscrit a l’execució del contracte 
disposa del Certificat HPE ASE - Data Center Network Integrator V1 o HP ASE - FlexNetwork Integrator 
V1, s’assignaran 5 punts als licitadors que ofereixin que el treballador adscrit a l’execució del contracte 
disposa del  Certificat HP ASE - FlexNetwork Architect V2 i s’assignaran 10 punts als licitadors que 
ofereixin que el treballador adscrit a l’execució del contracte disposa del  Certificat HPE Master ASE - 
FlexNetwork Solutions V2. 
 

- Criteri 5: Millora en el temps en la franja horària del servei per a la recepció de possibles 
incidències i millora en el temps màxim de resposta contemplat a la clàusula 3.3. Plec de 
Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta contractació 
.................................................................................................... Fins a 10 punts 

 

Servei ofertat Puntuació atorgada 

5x8x4 (De dilluns a divendres, de 
9h-17h, resposta en màxim 4 
hores).- OBLIGATORI 

0 punts 

7x12x2 (De dilluns a diumenge, de 
8h-20h, resposta en màxim 2 hores) 

5 punts 

7x24x1 (De dilluns a diumenge, de 
0h-24h, resposta en màxim 1 hora) 

10 punts 

 
S’assignaran 0 punts als licitadors que ofereixin un temps de resposta de les possibles incidències de 
5x8x4 (De dilluns a divendres, de 9h-17h, resposta en màxim 4 hores), s’assignaran 5 punts als licitadors 
que ofereixin un temps de resposta de les possibles incidències de 7x12x2 (De dilluns a diumenge, de 8h-
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20h, resposta en màxim 2 hores) i s’assignaran 10 punts als licitadors que ofereixin un temps de resposta 
de les possibles incidències de 7x24x1 (De dilluns a diumenge, de 0h-24h, resposta en màxim 1 hora). 
 

- Criteri 6: Millora en el temps màxim de resolució d’una incidència contemplat a la clàusula 3.3. 
Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta contractació 
.................................................................................................... Fins a 10 punts 

 

Servei ofertat Puntuació atorgada 

Greu en 24 hores, Moderada en 48 
hores, Lleu en 72 hores.).- 
OBLIGATORI 

0 punts 

Greu en 12 hores, Moderada en 24 
hores, Lleu en 48 hores. 

5 punts 

Greu en 6 hores, Moderada en 12 
hores, Lleu en 24 hores. 

10 punts 

 
S’assignaran 0 punts als licitadors que ofereixin el temps màxim de resolució d’una incidència com Greu 
en 24 hores, Moderada en 48 hores, Lleu en 72 hores.), S’assignaran 5 punts als licitadors que ofereixin 
el temps màxim de resolució d’una incidència com Greu en 12 hores, Moderada en 24 hores, Lleu en 48 
hores i S’assignaran 10 punts als licitadors que ofereixin el temps màxim de resolució d’una incidència 
com Greu en 6 hores, Moderada en 12 hores, Lleu en 24 hores. 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona/Organisme es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
A continuació, es detallen les ofertes presentades per les empreses licitadores: 
 

 DISTRIBUÏDORA D’INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS, SL – SERTEC 
 

1) CRITERI 1: OFERTA ECONÒMICA............................ 32.220,00€ (Sense IVA) 
 

2) Criteri 2: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
(PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 
Acreditació de la formació del 

treballador adscrit 
Marcar amb una X 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Associate (ACMA) o Aruba Certified 
Switching Associate (ACSA)- 
OBLIGATORI 

X 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Professional (ACMP) o Aruba 
Certified Switching Professional 
(ACSP) o Aruba Certified Design 
Professional (ACDP) 

X 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Expert (ACMX) o Aruba Certified 
Design Expert 

X 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues o més, 
s’atorgaran 0 punts. 
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3) Criteri 3: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
(PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 
Acreditació de la formació del 

treballador adscrit 
Marcar amb una X 

Certificat CCNA Data Center o 
CCNA Routing and Switching- 
OBLIGATORI 

X 

Certificat CCNP Data Center o 
CCNP Routing and Switching 

 

Certificat CCIE Data Center o CCIE 
Routing and Switching 

 

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

4) Criteri 4: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
(PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 
Acreditació de la formació del 

treballador adscrit 
Marcar amb una X 

Certificat HPE ASE - Data Center 
Network Integrator V1 o HP ASE - 
FlexNetwork Integrator V1.- 
OBLIGATORI 

X 

Certificat HP ASE - FlexNetwork 
Architect V2 

X 

Certificat HPE Master ASE - 
FlexNetwork Solutions V2 

 

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

5) Criteri 5: MILLORA EN EL TEMPS EN LA FRANJA HORÀRIA DEL SERVEI PER A LA 
RECEPCIÓ DE POSSIBLES INCIDÈNCIES I MILLORA EN EL TEMPS MÀXIM DE RESPOSTA 
CONTEMPLAT A LA CLÀUSULA 3.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 

Servei ofertat Marcar amb una X 

5x8x4 (De dilluns a divendres, de 
9h-17h, resposta en màxim 4 
hores).- OBLIGATORI 

X 

7x12x2 (De dilluns a diumenge, de 
8h-20h, resposta en màxim 2 hores) 

 

7x24x1 (De dilluns a diumenge, de 
0h-24h, resposta en màxim 1 hora) 

 

 
6) Criteri 6: MILLORA EN EL TEMPS MÀXIM DE RESOLUCIÓ D’UNA INCIDÈNCIA 

CONTEMPLAT A LA CLÀUSULA 3.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  
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Servei ofertat Marcar amb una X 

Greu en 24 hores, Moderada en 48 
hores, Lleu en 72 hores.).- 
OBLIGATORI 

 

Greu en 12 hores, Moderada en 24 
hores, Lleu en 48 hores. 

 

Greu en 6 hores, Moderada en 12 
hores, Lleu en 24 hores. 

X 

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

 IMPALA NETWORK SOLUTIONS, S.L. 
 

1) CRITERI 1: OFERTA ECONÒMICA............................ 24.870,86 (Sense IVA) 
 

2) Criteri 2: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
(PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 
Acreditació de la formació del 

treballador adscrit 
Marcar amb una X 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Associate (ACMA) o Aruba Certified 

Switching Associate (ACSA)- 
OBLIGATORI 

 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Professional (ACMP) o Aruba 

Certified Switching Professional 
(ACSP) o Aruba Certified Design 

Professional (ACDP) 

X 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Expert (ACMX) o Aruba Certified 

Design Expert 

 

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

3) Criteri 3: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
(PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 
Acreditació de la formació del 

treballador adscrit 
Marcar amb una X 

Certificat CCNA Data Center o 
CCNA Routing and Switching- 
OBLIGATORI 

 

Certificat CCNP Data Center o 
CCNP Routing and Switching 

 

Certificat CCIE Data Center o CCIE 
Routing and Switching 

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

4) Criteri 4: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
(PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 
Acreditació de la formació del 

treballador adscrit 
Marcar amb una X 

Certificat HPE ASE - Data Center 
Network Integrator V1 o HP ASE - 
FlexNetwork Integrator V1.- 
OBLIGATORI 

 

Certificat HP ASE - FlexNetwork 
Architect V2 

X 

Certificat HPE Master ASE - 
FlexNetwork Solutions V2 

 

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

5) Criteri 5: MILLORA EN EL TEMPS EN LA FRANJA HORÀRIA DEL SERVEI PER A LA 
RECEPCIÓ DE POSSIBLES INCIDÈNCIES I MILLORA EN EL TEMPS MÀXIM DE RESPOSTA 
CONTEMPLAT A LA CLÀUSULA 3.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 

Servei ofertat Marcar amb una X 

5x8x4 (De dilluns a divendres, de 
9h-17h, resposta en màxim 4 
hores).- OBLIGATORI 

 

7x12x2 (De dilluns a diumenge, de 
8h-20h, resposta en màxim 2 hores) 

 

7x24x1 (De dilluns a diumenge, de 
0h-24h, resposta en màxim 1 hora) 

X 

 
6) Criteri 6: MILLORA EN EL TEMPS MÀXIM DE RESOLUCIÓ D’UNA INCIDÈNCIA 

CONTEMPLAT A LA CLÀUSULA 3.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 

Servei ofertat Marcar amb una X 

Greu en 24 hores, Moderada en 48 
hores, Lleu en 72 hores.).- 
OBLIGATORI 

 

Greu en 12 hores, Moderada en 24 
hores, Lleu en 48 hores. 

 

Greu en 6 hores, Moderada en 12 
hores, Lleu en 24 hores. 

X 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues o més, 
s’atorgaran 0 punts. 
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Revisades les ofertes presentades per les empreses licitadores i en el moment de concedir la puntuació 
als licitadors, s’ha observat que l’empresa DISTRIBUÏDORA D’INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS, 
SL – SERTEC ha posat més d’una creu en l’oferta relativa al criteri 2 i 4.  
 
Davant d’aquest fet, en data 25 de març de 2019 des de l’Institut del Teatre promotor de la contractació de 
referència, ha emès un informe relatiu a la interpretació dels criteris d’adjudicació. 
 
La lectura de l’esmentat informe va ser realitzada a la Mesa de Contractació de la Diputació de Barcelona 
en data 3 d’abril de 2019 i que tot seguit, en la seva part essencial,  es reprodueix a continuació: 
 
“Revisades les ofertes presentades per les empreses licitadores i en el moment de concedir la puntuació 
als licitadors, s’ha observat que l’empresa DISTRIBUÏDORA D’INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS, 
SL – SERTEC ha posat més d’una creu en l’oferta relativa al criteri 2 i 4.  
 
Davant d’aquest fet, des de l’Institut del Teatre promotor de la contractació de referència, es fa constar la 
interpretació que dóna a la puntuació als criteris 2 i 4 i, és la següent: 
 

a) La clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives contempla els criteris 
d’adjudicació, i en concret, contempla que la puntuació màxima del criteri 2 serà de 5 
punts. Així mateix, contempla que la puntuació màxima del criteri 4 serà de 10 punts. 

b) D’igual manera, la clàusula 1.1. del.11 del Plec de Clàusules Administratives contempla 
la manera de puntuació, que és: 

 
 Per al criteri 2: 

 
“S’assignaran 0 punts als licitadors que ofereixin que el treballador adscrit a l’execució del contracte 
disposa del  Certificat Aruba Certified Mobility Associate (ACMA) o Aruba Certified Switching Associate 
(ACSA), s’assignaran 2,5 punts als licitadors que ofereixin que el treballador adscrit a l’execució del 
contracte disposa del  Certificat Aruba Certified Mobility Professional (ACMP) o Aruba Certified Switching 
Professional (ACSP) o Aruba Certified Design Professional (ACDP) i s’assignaran 5 punts als licitadors 
que ofereixin que el treballador adscrit a l’execució del contracte disposa del  Certificat Aruba Certified 
Mobility Expert (ACMX) o Aruba Certified Design Expert.” 
 

 Per al Criteri 4: 
 
“S’assignaran 0 punts als licitadors que ofereixin que el treballador adscrit a l’execució del contracte 
disposa del Certificat HPE ASE - Data Center Network Integrator V1 o HP ASE - FlexNetwork Integrator 
V1, s’assignaran 5 punts als licitadors que ofereixin que el treballador adscrit a l’execució del contracte 
disposa del  Certificat HP ASE - FlexNetwork Architect V2 i s’assignaran 10 punts als licitadors que 
ofereixin que el treballador adscrit a l’execució del contracte disposa del  Certificat HPE Master ASE - 
FlexNetwork Solutions V2.” 
 

c) Al model d’oferta, a més, contempla expressament que “En cas de no marcar cap opció 
al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues o més, s’atorgaran 0 
punts.” 

 
Dit això, l’Institut del Teatre considera que l’empresa DISTRIBUÏDORA D’INFORMÀTICA I SISTEMES 
AUXILIARS, SL – SERTEC era coneixedora que no es podia concedir més de 5 punts al criteri 2 i més de 
10 punts al criteri 4, d’acord amb la clàusula 1.11 del PCAP. A més, en la seva oferta resta clarament 
identificat que en cas de marcar amb dues creus es concediria 0 punts, interpretant que l’oferta seria 
nul·la. L’empresa va signar la seva oferta amb aquesta llegenda. 
 
És per tant, que l’Institut del Teatre considera que la puntuació del criteri 2 i 4 no pot ser acumulativa i, per 
tant, és de tot just que se li concedeixi 0 punts a l’empresa DISTRIBUÏDORA D’INFORMÀTICA I 
SISTEMES AUXILIARS, SL – SERTEC, promovent, per tant, la igualtat de tracte dels licitadors en la 



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

 

 

contractació pública contemplat a l’article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant, LCSP) per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicat al BOE 272, 
de 9 de novembre de 2017). 
 

 D’altra banda, a la vista del resultat de les ofertes presentades, s’aprecia  que l’oferta de 
l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS, S.L. per un import de 24.870,86€ (IVA 
exclòs) resulta anormal o desproporcionada d’acord amb la clàusula 1.15 del PCAP, 
on s’ha de complir de forma acumulativa que en el criteri 1 relatiu al “Preu” es doni 
alguna de les situacions previstes a l’article 85 del Reglament General de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, i 

 
 Que en el criteri 2,3,4,5 i 6 s’hagi obtingut una puntuació igual o superior a 10 punts. 

 
Per tot l’exposat i, tal i com preveu l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicat al BOE 272, de 9 de 
novembre de 2017), es proposa es concedeixi audiència a l’esmentada empresa perquè en el termini de  
5 dies hàbils a comptar des de  l’enviament del requeriment justifiqui la valoració de l’oferta i concreti 
les condicions de la mateixa.” 
 
A la vista del resultat final de les ofertes presentades,  la Mesa aprecia que l’oferta de l’empresa IMPALA 
NETWORK SOLUTIONS, S.L. per un import de 24.870,86€ (IVA exclòs) resulta anormal o 
desproporcionada d’acord amb la clàusula 1.15 del PCAP, per tant, tal i com preveu l’article 149.4 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 2017), s’acorda concedir audiència a 
l’esmentada empresa perquè justifiqui la valoració de l’oferta i concreti les condicions de la mateixa. 
 
L’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS, S.L., ha presentat dins el termini la justificació escaient. El 
contingut de la mateixa s’estima la circumstància que ha donat lloc a la baixa oferta. L’empresa IMPALA 
NETWORK SOLUTIONS, S.L, argumenta: 
 

1. Que tot i que es demanava un únic import econòmic, l’oferta es composa de diferents partides:  
material, llicencies, serveis, etc i justifica el següent: 

 
- Serveis de manteniment correctiu equipament.   
  
Gran part del equipament a mantenir, no es pot contractar amb el fabricant degut a l’estat d’obsolescència 
que tenen. IMPALA degut als 25 anys d’història disposa d’un gran stock d’equipament de xarxa equivalent 
al que disposa l’Institut del teatre, preparat per poder-se fer servir en cas de problema hardware.  Referent 
a l’altre equipament d’electrònica de xarxa i seguretat, com HP, Cisco, i Fortinet: IMPALA disposa de les 
millors condicions de compra degut al compromís que tenim amb aquests fabricants. Compromís que es 
reflexa en la formació del nostre personal i la consecució dels següents estatus: Gold Partner de Cisco 
Systems, Gold Partner de Fortinet, Silver Parner de Aruba / HP. Aquests compromisos ens donen una 
avantatja competitiva tant tècnica com sobretot econòmica, versus altres integradors que no han tingut 
aquesta aposta.   - Serveis de manteniment preventiu equipament.   
  
Els serveis de manteniment preventiu es basen en serveis professionals, i sobretot en la posada en 
funcionament d’una plataforma de monitorització.  L’optimització dels costos d’aquesta partida es basen 
en proposar una plataforma de monitorització compartida amb molts dels clients d’IMPALA, per lo que els 
costos de la plataforma ja estan amortitzats.   
 
- Pentinat i Sanejament de Racks.   
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IMPALA disposa de personal propi, amb més de 25 anys d’experiència, amb l’entorn de infraestructures 
físiques, cablejats, sales tècniques, Datacenter, etc. Aquesta àmplia experiència la podem corroborar amb 
els múltiples acords amb fabricants punters en aquest àmbit, com Commscope/Systimax, Brand.Rex, 
Multimedia Connect, Datwyler, etc. Això en dona una avantatja molt competitiva a l’hora de poder 
optimitzar i ajustar costos.   
 
Finalment indicar que IMPALA, és una empresa familiar amb 25 anys d’Història, que no disposa de deutes 
bancaries, ja que tot el immobilitzat està pagat, i es ja de propietat.   
 
A la vista d’aquests arguments presentats, es considera que l’empresa IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS, S.L. ha presentat dins el termini la justificació escaient. El contingut de la mateixa estima la 
circumstància que ha donat lloc a la baixa oferta.  
 
Vistos els arguments, es considera que l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS, S.L. acredita 
suficientment el preu ofert.  
 
Les raons esgrimides en l’informe i la documentació aportada acrediten un alt reconeixement per part dels 
fabricants requerits per part de l’Institut del Teatre i per tant una gran autonomia en la política de preus de 
l’empresa. Alhora, la possibilitat de realitzar els serveis de manteniment preventiu mitjançant una 
plataforma pròpia de monitorització, sense costos de desenvolupament, els dona també molt de marge 
per ajustar els costos vinculats a aquesta prestació de serveis.  
 
Per tot això s’explica i es justifica la quantitat ofertada i s’elimina la possible consideració de baixa 
anormal, considerant que l’oferta pot ser normalment complerta, per la qual cosa es recomana considerar 
la seva valoració 
 
El resum de la puntuació i l’ordre de de classificació de les empreses dels criteris a tenir en compte a 
l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més avantatjosa és el següent: 

 

EMPRESES 
OFERTA 

ECONOMICA 
  
DIFERÈNCIA 

  
PUNTs 

SUMA 
CRITERIS  
2-3-4-5-6 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

  
ordre 

DISTRIBUIDORA 
INFORMATICA I 
SISTEMES AUXILIARS 
SERTEC 

       32.220,00 
€      3.780,00 €  20,38 10 30,38 2 

IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS SL 

       24.870,86 
€    11.129,14 €  60,00 32,5 92,50 1 

LLINDAR   25.776,00   10.224,00 55,12    
 
Un cop realitzada la valoració i analitzada la baixa desproporcionada o anormal, el sotasignant Cap de la 
Unitat d’Informàtica i Audiovisuals de l’Institut del Teatre proposa a la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Presidència de la Diputació de Barcelona, l’adjudicació de la contractació corresponent a la “Servei de 
manteniment, suport i monitoratge dels equips d’electrònica de xarxa de l’Institut del Teatre”,  a 
l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS, S.L., amb NIF B60696721, d’acord amb la seva oferta: 
 

1) CRITERI 1: OFERTA ECONÒMICA............................ 24.870,86 (Sense IVA) 
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2) Criteri 2: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
(PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 
Acreditació de la formació del 

treballador adscrit 
Marcar amb una X 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Associate (ACMA) o Aruba Certified 

Switching Associate (ACSA)- 
OBLIGATORI 

 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Professional (ACMP) o Aruba 

Certified Switching Professional 
(ACSP) o Aruba Certified Design 

Professional (ACDP) 

X 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Expert (ACMX) o Aruba Certified 

Design Expert 

 

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

3) Criteri 3: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
(PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 
Acreditació de la formació del 

treballador adscrit 
Marcar amb una X 

Certificat CCNA Data Center o 
CCNA Routing and Switching- 
OBLIGATORI 

 

Certificat CCNP Data Center o 
CCNP Routing and Switching 

 

Certificat CCIE Data Center o CCIE 
Routing and Switching 

X 

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

4) Criteri 4: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
(PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 
Acreditació de la formació del 

treballador adscrit 
Marcar amb una X 

Certificat HPE ASE - Data Center 
Network Integrator V1 o HP ASE - 
FlexNetwork Integrator V1.- 
OBLIGATORI 

 

Certificat HP ASE - FlexNetwork 
Architect V2 

X 

Certificat HPE Master ASE - 
FlexNetwork Solutions V2 
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En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues o més, 
s’atorgaran 0 punts. 
 

5) Criteri 5: MILLORA EN EL TEMPS EN LA FRANJA HORÀRIA DEL SERVEI PER A LA 
RECEPCIÓ DE POSSIBLES INCIDÈNCIES I MILLORA EN EL TEMPS MÀXIM DE RESPOSTA 
CONTEMPLAT A LA CLÀUSULA 3.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 

Servei ofertat Marcar amb una X 

5x8x4 (De dilluns a divendres, de 
9h-17h, resposta en màxim 4 
hores).- OBLIGATORI 

 

7x12x2 (De dilluns a diumenge, de 
8h-20h, resposta en màxim 2 hores) 

 

7x24x1 (De dilluns a diumenge, de 
0h-24h, resposta en màxim 1 hora) 

X 

 
6) Criteri 6: MILLORA EN EL TEMPS MÀXIM DE RESOLUCIÓ D’UNA INCIDÈNCIA 

CONTEMPLAT A LA CLÀUSULA 3.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 

Servei ofertat Marcar amb una X 

Greu en 24 hores, Moderada en 48 
hores, Lleu en 72 hores.).- 
OBLIGATORI 

 

Greu en 12 hores, Moderada en 24 
hores, Lleu en 48 hores. 

 

Greu en 6 hores, Moderada en 12 
hores, Lleu en 24 hores. 

X 

 
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació per import de 30.093,74€, es farà efectiva a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 213.02/99040 dels exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2019  7.254,00 
2020 12.435,43 
2021  5. 181,43 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2020 i 2021 s’hi 
consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu. 
 
(...) 
De conformitat amb el que estableixen els articles, del 145 al 151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, la Mesa acorda acceptar per unanimitat l’informe tècnic emès 
pel Cap de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals de l’Institut del Teatre i considera oportú proposar a 
l’òrgan de contractació competent l’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat, amb més d’un 
criteri d’adjudicació relatiu al “Servei de manteniment, suport i monitoratge dels equips d’electrònica 
de xarxa de l’Institut del Teatre”, a l’empresa  IMPALA NETWORK SOLUTIONS, S.L, amb NIF NIF 
B60696721, d’acord amb la seva oferta: 
 
OFERTA ECONÒMICA............................ 24.870,86 € (Sense IVA) 
Iva 21%........................................................5.222,88 € 
Total Iva inclòs...........................................30.093,74 € 
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Criteri 2: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 
Acreditació de la formació del 

treballador adscrit 
Marcar amb una X 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Associate (ACMA) o Aruba Certified 

Switching Associate (ACSA)- 
OBLIGATORI 

 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Professional (ACMP) o Aruba 

Certified Switching Professional 
(ACSP) o Aruba Certified Design 

Professional (ACDP) 

X 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Expert (ACMX) o Aruba Certified 

Design Expert 

 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues o més, 
s’atorgaran 0 punts. 
 
Criteri 3: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  
 

Acreditació de la formació del 
treballador adscrit 

Marcar amb una X 

Certificat CCNA Data Center o 
CCNA Routing and Switching- 
OBLIGATORI 

 

Certificat CCNP Data Center o 
CCNP Routing and Switching 

 

Certificat CCIE Data Center o CCIE 
Routing and Switching 

X 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues o més, 
s’atorgaran 0 punts. 
 
Criteri 4: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  
 

Acreditació de la formació del 
treballador adscrit 

Marcar amb una X 

Certificat HPE ASE - Data Center 
Network Integrator V1 o HP ASE - 
FlexNetwork Integrator V1.- 
OBLIGATORI 

 

Certificat HP ASE - FlexNetwork 
Architect V2 

X 

Certificat HPE Master ASE - 
FlexNetwork Solutions V2 
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En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues o més, 
s’atorgaran 0 punts. 
 
Criteri 5: MILLORA EN EL TEMPS EN LA FRANJA HORÀRIA DEL SERVEI PER A LA RECEPCIÓ DE 
POSSIBLES INCIDÈNCIES I MILLORA EN EL TEMPS MÀXIM DE RESPOSTA CONTEMPLAT A LA 
CLÀUSULA 3.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  
 

Servei ofertat Marcar amb una X 

5x8x4 (De dilluns a divendres, de 
9h-17h, resposta en màxim 4 
hores).- OBLIGATORI 

 

7x12x2 (De dilluns a diumenge, de 
8h-20h, resposta en màxim 2 hores) 

 

7x24x1 (De dilluns a diumenge, de 
0h-24h, resposta en màxim 1 hora) 

X 

 
Criteri 6: MILLORA EN EL TEMPS MÀXIM DE RESOLUCIÓ D’UNA INCIDÈNCIA CONTEMPLAT A LA 
CLÀUSULA 3.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  
 

Servei ofertat Marcar amb una X 

Greu en 24 hores, Moderada en 48 
hores, Lleu en 72 hores.).- 
OBLIGATORI 

 

Greu en 12 hores, Moderada en 24 
hores, Lleu en 48 hores. 

 

Greu en 6 hores, Moderada en 12 
hores, Lleu en 24 hores. 

X 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues o més, 
s’atorgaran 0 punts. 
 
Resta en segon lloc l’empresa DISTRIBUIDORA INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS SERTEC. 
 
Essent les 13 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.” 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 159 i concordants de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), per a procedir a 
l’adjudicació de la contractació de referència. 
 
Atès que s’ha de procedir al reajustament de la imputació pressupostària aprovada inicialment en la 
present contractació, per ajustar-la a l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
 
Vist el que disposa l’article 12.a2 dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern per aprovar i adjudicar contractes de serveis d’import superior a 60.101,00 €. 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció Delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ADJUDICAR, amb efecte 1 de juny de 2019, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona reunida el dia 2 de maig de 2019, la 
contractació relativa al “Servei de manteniment, suport i monitoratge dels equips d’electrònica de 
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xarxa de l’Institut del Teatre” a l’ empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS SL, amb NIF B6069671 
d’acord amb les seves oferta: 
 
OFERTA ECONÒMICA............................ 24.870,86 € (Sense IVA) 
Iva 21%........................................................5.222,88 € 
Total Iva inclòs...........................................30.093,74 € 
 
Criteri 2: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  

 
Acreditació de la formació del 

treballador adscrit 
Marcar amb una X 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Associate (ACMA) o Aruba Certified 

Switching Associate (ACSA)- 
OBLIGATORI 

 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Professional (ACMP) o Aruba 

Certified Switching Professional 
(ACSP) o Aruba Certified Design 

Professional (ACDP) 

X 

Certificat Aruba Certified Mobility 
Expert (ACMX) o Aruba Certified 

Design Expert 

 

 
Criteri 3: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  
 

Acreditació de la formació del 
treballador adscrit 

Marcar amb una X 

Certificat CCNA Data Center o 
CCNA Routing and Switching- 
OBLIGATORI 

 

Certificat CCNP Data Center o 
CCNP Routing and Switching 

 

Certificat CCIE Data Center o CCIE 
Routing and Switching 

X 

 
Criteri 4: MILLORA EN LA FORMACIÓ DEL TREBALLADOR ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DESCRITA EN LA CLÀUSULA 6 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  
 

Acreditació de la formació del 
treballador adscrit 

Marcar amb una X 

Certificat HPE ASE - Data Center 
Network Integrator V1 o HP ASE - 
FlexNetwork Integrator V1.- 
OBLIGATORI 

 

Certificat HP ASE - FlexNetwork 
Architect V2 

X 

Certificat HPE Master ASE - 
FlexNetwork Solutions V2 
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Criteri 5: MILLORA EN EL TEMPS EN LA FRANJA HORÀRIA DEL SERVEI PER A LA RECEPCIÓ DE 
POSSIBLES INCIDÈNCIES I MILLORA EN EL TEMPS MÀXIM DE RESPOSTA CONTEMPLAT A LA 
CLÀUSULA 3.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  
 

Servei ofertat Marcar amb una X 

5x8x4 (De dilluns a divendres, de 
9h-17h, resposta en màxim 4 
hores).- OBLIGATORI 

 

7x12x2 (De dilluns a diumenge, de 
8h-20h, resposta en màxim 2 hores) 

 

7x24x1 (De dilluns a diumenge, de 
0h-24h, resposta en màxim 1 hora) 

X 

 
Criteri 6: MILLORA EN EL TEMPS MÀXIM DE RESOLUCIÓ D’UNA INCIDÈNCIA CONTEMPLAT A LA 
CLÀUSULA 3.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ  
 

Servei ofertat Marcar amb una X 

Greu en 24 hores, Moderada en 48 
hores, Lleu en 72 hores.).- 
OBLIGATORI 

 

Greu en 12 hores, Moderada en 24 
hores, Lleu en 48 hores. 

 

Greu en 6 hores, Moderada en 12 
hores, Lleu en 24 hores. 

X 

 
Segon.- DISPOSAR que la despesa biennal de TRENTA MIL NORANTA-TRES EUROS AMB 
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (30.093,74€), IVA inclòs, corresponent a aquesta contractació, es farà 
efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 213.02/99040 del pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord 
amb el següent desglossament: 
 

Exercici 
pressupostari 

Despesa 
(IVA inclòs) 

2019 8.777,34€ 
2020 15.046,87€ 
2021 6.269,53€ 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2020 i 2021 s’hi 
consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu. 
 
Tercer.- REAJUSTAR la despesa aprovada per dictamen de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de 
12 de febrer de 2019, per ajustar-la a l’oferta presentada per l’adjudicatari, de conformitat amb el següent 
desglossament: 
 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 -3.927,66€ 
2019 -6.733,13 € 
2020 -2.805,47€ 

 
Quart.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona 
reunida el dia 2 de maig de 2019, d’acord amb el detall següent:  
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Resta en segon lloc l’empresa DISTRIBUÏDORA D’INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS  SL - SERTEC,. 
 
Cinquè.- COMUNICAR als adjudicataris que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l’endemà de la 
recepció de la present resolució, hauran de concórrer a formalitzar el contracte. 
 
Sisè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte, així com la formalització del contracte, en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè.- COMUNICAR la contractació esmentada al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de la Disposició Addicional segona de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació.” 
 
 
 
6. Dictamen que proposa aprova el conveni marc entre l’Institut del Teatre i la 

Fundació de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la Xocolata.  
 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació d’un conveni marc. 
 
El Museu de la Xocolata és un equipament dinàmic impulsat pel Gremi Provincial de 
Pastisseria de Barcelona, que té com a missió facilitar a la comunitat l’accés al coneixement de 
la història d’aquest producte, per tal que es reconegui en ella, a través d’una política 
d’adquisició i d’acolliment de diferent material i de la difusió del patrimoni de la tradició artística 
del treball en xocolata, la memòria de la cultura i els valors artesanals de la pastisseria 
catalana. 
 
L’Institut del Teatre i el Museu de la Xocolata constaten que la mútua col·laboració i coordinació 
han de permetre un millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels 
objectius que ambdues es proposen. 
 
És objecte del present conveni marc de col•laboració entre l’Institut del Teatre de la Diputació 
de Barcelona i la Fundació de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la Xocolata la 
col·laboració en activitats de promoció de la cultura i les arts de l’espectacle, així com en altres 
assumptes d’interès comú relacionats amb el camp artístic i cultural, per tal de crear projectes 
comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les institucions. 
 
Objectius específics: 
 

1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència i recerca en matèries d’interès comú per a ambdues 

institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques professionals 

que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
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5. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, fons bibliogràfic, 
publicacions, fons documentals i videogràfics, i d’altres materials d’interès per a ambdues 
institucions. 

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

7. Col•laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès comú. 
8. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 

 
Per al desenvolupament de les activitats les parts formalitzaran convenis específics que 
contindran una descripció del projecte, el nom del representant de cadascuna de les parts, 
les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació dels recursos 
necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  les fonts de 
finançament. 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre 
anys a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar 
expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
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, el Museu de la Xocolata és un equipament dinàmic impulsat pel Gremi Provincial de 
Pastisseria de Barcelona, que té com a missió facilitar a la comunitat l’accés al coneixement de la història 
d’aquest producte, per tal que es reconegui en ella, a través d’una política d’adquisició i d’acolliment de 
diferent material i de la difusió del patrimoni de la tradició artística del treball en xocolata, la memòria de la 
cultura i els valors artesanals de la pastisseria catalana. 
 
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un millor 
aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es proposen. 
 
Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin adaptar-
se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
Vistes la Base 63 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2019, de 
les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no comportin drets o 
obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta 
de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 20 
d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la competència per a 
l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de 
destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació de 
l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la Xocolata, que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE l’INSTITUT DEL TEATRE I LA FUNDACIÓ 
DE L’ESCOLA DEL GREMI DE PASTISSERIA I MUSEU DE LA XOCOLATA 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
D’una part, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) 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. 
 
I de l’altra, 
 
LA FUNDACIÓ DE L’ESCOLA DEL GREMI DE PASTISSERIA I MUSEU DE LA XOCOLATA, 
representat pel Sr. Rossend Guitart i Busquet, amb DNI 39334090-L, en qualitat de Gerent, situat 
al carrer Comerç, 36 de Barcelona (08003) i amb NIF G-61700720. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i 
 

M A N I F E S T E N 
 

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

 
II. Que el Museu de la Xocolata és un equipament dinàmic impulsat pel Gremi Provincial 

de Pastisseria de Barcelona, que té com a missió facilitar a la comunitat l’accés al 
coneixement de la història d’aquest producte, per tal que es reconegui en ella, a través 
d’una política d’adquisició i d’acolliment de diferent material i de la difusió del patrimoni 
de la tradició artística del treball en xocolata, la memòria de la cultura i els valors 
artesanals de la pastisseria catalana. 
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III. Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació ha de 

permetre un millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels 
objectius que ambdues es proposen. 

 
IV. Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual 

puguin adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 

V. Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern  de 
l’Institut del Teatre de data ........................ 

 
VI. Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col•laboració entre l’Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona i la Fundació de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la Xocolata 
en activitats de promoció de la cultura i les arts de l’espectacle, així com en altres assumptes 
d’interès comú relacionats amb el camp artístic i cultural, per tal de crear projectes comuns i 
assolir els objectius propis de cadascuna de les institucions. 
 
Segon.- Obligacions de les parts 
 
Són objectius d’aquest conveni marc:  
 

1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència i recerca en matèries d’interès comú per a ambdues 

institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques 

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

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

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

7. Col•laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès comú. 
8. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 

 
Tercer.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte segon, les parts formalitzaran 
convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom del representant de 
cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació 
dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  
les fonts de finançament, així com la resta de requeriments legals oportuns.  Aquests convenis 
específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de govern. 
 
Quart.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per 
aquella de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà 
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constar la col•laboració entre ambdues entitats en el material de promoció, de difusió i 
de publicitat de l’activitat, mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
 
Cinquè. Establiment d’una Comissió Mixta 
 
Per facilitar els projectes específics i el seu seguiment, es constituirà una Comissió 
Mixta integrada per representants del Museu de la Xocolata i de l’Institut del Teatre. La 
tasca de la Comissió Mixta és proposar col·laboracions en temes acadèmics, culturals, 
científics i tecnològics d’interès comú, preparar els projectes específics i aclarir els 
dubtes que puguin plantejar-se en la interpretació i l’execució d’aquest conveni marc i 
dels projectes específics. 
 
Sisè. Confidencialitat 
 
Ambdues parts reconeixen el caràcter estrictament confidencial de la informació següent: 
 
-La que hagin rebut de l’altra part amb motiu del projecte objecte d’aquest conveni i que 
hagi estat identificada com a confidencial, llevat que ja la coneguessin prèviament i ho 
puguin acreditar o sigui de coneixement públic o arribi al coneixement públic. 
 
-Tota la que sigui resultat del desenvolupament del projecte comú objecte d’aquest 
conveni Marc. 
 
Per tant, les parts s’obliguen a no difondre la informació confidencial sense el 
consentiment de l’altra part, així com a garantir el compliment d’aquest obligació per part 
de totes les persones al seu càrrec que participen en el projecte. 
 
Setè.- Clàusula de Protecció de dades de Caràcter Personal 
 
Si es produís l’accés a dades de caràcter personal, com a conseqüència de l’execució del 
present conveni, tan sols podran  ser aplicats o utilitzats única i exclusivament per el 
compliment de les finalitats objecte del mateix, no podent ser cedits o lliurats a tercers sota 
cap títol, ni tan sols als mers efectes de conservació. 
 
En tot cas, les parts hauran d’adoptar mesures d’índole tècnica i organitzatives  
necessàries, en especial les que reglamentàriament es determinen, en aplicació de la Llei 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per garantir la seguretat de les dades de 
caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, 
haguda compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades subministrades i els 
riscos als qual són exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. 
 
Vuitè.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre 
anys a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar 
expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 
 
Novè. Modificació del conveni  
 
El present conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en 
relació al seu objecte i contingut. Per escrit per ambdues parts, es podrà procedir a la 
modificació dels termes de col·laboració estipulats en el present conveni, així com a la 
inclusió de tots els annexos que poguessin resultar necessaris per a la seva adequada 
interpretació i el seu seguiment. 
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Totes les modificacions d'aquest conveni s'efectuaran mitjançant una addenda signada 
per les parts. 
 
Desè.- Causes d’extinció del conveni  
 
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució: 
 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del mateix. 
b) L’acord unànime de tots els signataris. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algunes de les entitats 

signatàries. 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal 
que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es considerin 
incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i a la resta de parts signatàries. 
Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteixi l’incompliment, la part que el va dirigir 
haurà de notificat a les parts signatàries la concurrència de la causa de la resolució i s’entendrà 
resolt el conveni.  
 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altre causa diferents de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis. 

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

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundació de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la 
Xocolata.” 
 
 
 
7. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre la 

Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Politècnica de Catalunya i 
l'Institut del Teatre per a la participació conjunta en la formació de tècniques 
de les arts de l’espectacle durant el curs 2019-2020.  
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El President dona la paraula a la Directora General, per tal que exposi els antecedents 
de l’expedient, consistent en l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb la UPC i la 
FPC. 
 

En data 1 d’octubre del 1997 es va signar el primer conveni de col·laboració amb la UPC 
per tal d’impartir, a partir del curs 97-98, el programa de Tècniques de les Arts de 
l'Espectacle, estudis a nivell d'un cicle superior de formació, amb una durada total de 2 cursos 
lectius.  
 
Posteriorment, a partir de l’any 1999, aquesta col·laboració ha tingut continuïtat en el marc de 
l’activitat de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE). 
 
És objecte del present conveni la col·laboració i participació conjunta en la formació inicial 
i contínua de les Tècniques de les Arts de l’Espectacle, durant el curs acadèmic 2018-19, 
desenvolupada en tres línies: 
 

A. Formació inicial: realització dels estudis de Tècniques de les Arts de l'Espectacle a 
nivell de cicle superior de formació. 

 
B. Formació contínua: formació permanent relacionada amb la tecnologia de l’espectacle 

i altres àrees de la gestió i explotació d’espectacles, adreçada a professionals amb 
necessitat de reciclar-se. 

 
C. Centre de Referència Nacional (CRN): desenvolupament de projectes i tasques que li 

poden pertocar a l’ESTAE com a CRN dins de l’Àrea Professional d’Arts Escèniques. 
 
La formació per a cadascuna de les línies comptarà amb els recursos docents (professorat i 
coordinació) i materials (espais i altres) que destinarà cada entitat per al bon desenvolupament 
de l’activitat: 
 

A. FORMACIÓ INICIAL: ESTUDIS DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L'ESPECTACLE. 
 
Els estudis es desenvolupen amb la previsió futura d’emparar-se en la disposició addicional 
32 de la LOE (Llei Orgànica d’Educació) que preveu l’establiment de Cicles de Formació 
Professional per a les tècniques de l’espectacle, i s’ajusten als perfils professionals definits per 
l‘INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales) i l’ICQP (Institut Català de 
Qualificacions Professionals). 
 
Els estudis tindran una càrrega lectiva de 2.010 hores distribuïdes en quatre semestres. Una 
part de les hores es realitzarà en finalitzar els estudis en forma de pràctiques en empreses. 
Es contemplen tres especialitats: luminotècnia, maquinària escènica i so. Les especialitats a 
impartir seran determinades pels òrgans competents de l’IT. Els estudis donaran lloc a una 
titulació de “Tècniques de les Arts de l’Espectacle en l’especialitat (luminotècnia, 
maquinària escènica o so)” conjunta de l’IT i l’FPC. 
 
Els estudis seran impartits per professorat de l’IT i per professorat de la UPC, d’entre els 
quals l’FPC en designarà un Coordinador General i un Coordinador d’Estudis. 
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Per a la realització dels cursos s’utilitzaran els espais de l'IT, a la seu del Centre Territorial del 
Vallès, a Terrassa. La UPC cedirà els espais, aules i laboratoris, i l’FPC cedirà el campus 
virtual, necessaris tots ells per impartir aquelles matèries tècniques que no es puguin impartir a 
la seu del Centre Territorial del Vallès. 
 

B. FORMACIÓ CONTÍNUA: 
 
Les activitats de l'ESTAE inclouen projectes de formació permanent relacionada amb la 
tecnologia de l’espectacle i altres àrees de la gestió i explotació d’espectacles.  
Aquests estudis estan adreçats als professionals amb necessitat de reciclar-se en les 
tecnologies i en les tècniques de gestió aplicades a les arts de l’espectacle. 
Les accions formatives conjuntes seran aprovades per la Comissió Acadèmica de Seguiment 
tal com s’estableix en el pacte quart del conveni. 

 
C. CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL (CRN) 

 
El 26 d’abril de 2011, la Comissió Permanent del Consejo General de la Formación 
Profesional va qualificar l’ESTAE com a Centre de Referència Nacional dins la Família 
Professional d’Arts i Artesanies, (Àrea Professional d’Arts Escèniques), d’acord amb les 
disposicions del Real Decreto 229/2008, de 15 de Febrero, por el que se regulan los Centros 
de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional. 
 
La candidatura va ser proposada per la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació, 
Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial) a la Direcció 
General de Formació Professional del Ministeri d’Educació i a la Direcció General del SEPE 
(Ministeri de Treball). 
Com a CRN, l’ESTAE desenvoluparà les tasques que se li encomanen en virtut d’allò establert 
a l’Art. 3 i 4 de l’esmentat RD.  
 
Els projectes a desenvolupar seran presentats per tal de valorar la seva viabilitat a la Comissió 
Acadèmica regulada en el pacte quart del conveni. 

 
Compromisos econòmics  
L’aportació econòmica de l’IT al present conveni s’estableix d’acord amb els següents 
paràmetres: 

 
A.- Formació inicial:  

La previsió econòmica derivada d’aquesta formació per a l’any acadèmic 2019-20 resulta la 
quantitat total de 123.868,68 €, que serà liquidada, per part de l’IT, en els següents 
terminis: 

 
 Dos pagaments de 17.043,00 € a la UPC, als mesos de setembre 2019 i març 2020. 
 Quatre pagaments de 22.445,67 € a l’FPC, als mesos de novembre 2019 i gener, maig 

i juliol 2020. 
 

A la finalització del conveni es procedirà a fer una liquidació de la formació inicial que es 
resoldrà en l’última factura. 
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El compromís econòmic assumit per l’Institut del Teatre derivat del present conveni anirà 
imputat a càrrec dels exercicis següents: 

 
Exercici 
pressupostari  

Import 

2019 39.488,67€ 

2020 84.380,01€ 

 
B.- Formació contínua i C.- Centre de Referència Nacional. 
 

Quan la UPC i/o l’FPC aportin recursos en concepte de docència i/o d’espais, ja sigui per 
a la formació contínua com per a la programació d’activitats, projectes o accions de 
l’ESTAE en qualitat de CRN, s’elaborarà un pressupost en el qual es reflectiran aquests 
conceptes. La viabilitat econòmica dels projectes comuns així definits serà aprovada pels 
respectius òrgans de direcció de l’IT i de l’FPC. 

 
Prèvia presentació de factura, l’IT abonarà a la FPC les despeses corresponents a les 
prestacions efectuades per la UPC o l’FPC en concepte d’espais, docència o altres que 
se’n derivin. 

 
Per tal de vetllar pel bon funcionament pedagògic i la qualitat d’aquests estudis es crearà una 
Comissió Acadèmica de Seguiment constituïda per quatre membres: el Director i el Cap 
d’Estudis de l’ESTAE de l’IT, i el Coordinador General i el Coordinador d’Estudis designats per 
l’FPC. 
 
El present conveni tindrà vigència des del 12 de setembre de 2019 i fins al 31 d’agost de 
2020, ambdós inclosos, dates que es corresponen amb el curs acadèmic 2018-19. 
 
En conseqüència, es proposa autoritzar la despesa de 123.868,68€, dels quals 39.488,67€ 
aniran a càrrec del pressupost de 2019, i 84.380,01 € amb càrrec al del 2020. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 

“L’Institut del Teatre i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), mitjançant la Fundació 
Politècnica de Catalunya, institució creada per la UPC per al foment i la promoció de les activitats de 
formació permanent dels professionals de les empreses, i dels sectors econòmics i socials, venen 
col·laborant des de fa molts anys.  
 
En data 1 d’octubre del 1997 es va signar el primer conveni de col·laboració per tal d’impartir, a partir 
del curs 97-98, el programa de Tècniques de les Arts de l'Espectacle, estudis a nivell d'un cicle 
superior de formació, amb una durada total de 2 cursos lectius. Posteriorment, a partir de l’any 1999, 
aquesta col·laboració ha tingut continuïtat en el marc de l’activitat de l’Escola Superior de Tècniques 
de les Arts de l’Espectacle (ESTAE), programa que ha estat valorat molt positivament per ambdues 
institucions, possibilitant la seva continuïtat en el marc de l’activitat pedagògica de l’esmentada 
escola. 
 
Les entitats implicades han anat subscrivint cada curs escolar un conveni per a la realització de la 
formació, tot atenent els interessos comuns que comparteixen i que tot seguit es detallen: 
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a) El títol expedit té un reconeixement acadèmic per part de l’Institut del Teatre i de la Universitat 

Politècnica de Catalunya i, per tant, és signat conjuntament pel Director/-a General de l’Institut del 
Teatre i pel Rector/-a de la UPC. 

b) La UPC és l’única institució de nivell universitari en l’àmbit de la formació en les àrees científiques i 
tecnològiques del municipi de Terrassa. 

c) L’ESTAE ha estat qualificada pel Consejo Nacional de la Formación Profesional (26/04/2011) com a 
Centre de Referència Nacional en la Família Professional d’Arts i Artesanies, Àrea Professional 
d’Arts escèniques, gràcies a la qualitat de la seva oferta formativa resultat, entre d’altres factors, de 
la participació en el projecte formatiu d’una institució com la UPC. 

d) La UPC, mitjançant la Fundació Politècnica de Catalunya, desenvolupa un programa d’estudis 
innovador i en evolució, el qual complementa el programa docent de l’IT pel que fa a les àrees 
tecnològiques. En aquest sentit, la UPC col·labora amb l’IT, aportant els seus centres especialitzats 
(especialment els laboratoris dels què l’IT no disposa) així com una part dels efectius docents que 
col·laboren amb l’equip docent de l’ESTAE, desenvolupant i mantenint viu un pla d’estudis innovador 
en ràpida evolució. 

e) El marc general en què s’inscriuen els estudis objecte d’aquest programa de formació és el de les 
arts escèniques. Les circumstàncies que incideixen en aquest fet artístic determinen i puntualitzen 
l’enfocament i la manera d’impartir-los, i fan necessària en tot moment la transmissió de la filosofia 
global que han de compartir totes les professions que intervenen en la realització d’un espectacle en 
viu. 
Es pretén la formació de «gent de teatre», amb una sòlida preparació teòrica i tècnica que ha 
d’incloure d’una manera equilibrada els dos àmbits que li són propis: el teatral i el tecnològic. 
Ambdós camps són imprescindibles, i els coneixements que ha de rebre l’alumne, des de cadascun 
d’aquests camps, cal que siguin en tots els casos especialitzats i concrets. 
No es tracta de formar dissenyadors ni creadors artístics, sinó de formar tècnics amb un alt 
coneixement de les arts, que siguin capaços d’entendre i d’intervenir en els treballs que altres 
professions de l’espectacle han definit i creat. Són professions tècniques al servei de la creació 
artística. És per això que l’àmbit natural on s’han d’aprendre aquestes disciplines és el de les escoles 
d’arts escèniques. La pertinença de l’ESTAE a l’Institut del Teatre apareix com una necessitat i, 
alhora, com un tret distintiu. D’altra banda, la dimensió científica i tecnològica de les professions 
tècniques de l’espectacle requereix de la participació d’una institució educativa en aquest àmbit que 
tingui alhora capacitat per a la innovació i desenvolupament dels plans d’estudis per dissenyar,  
impartir i actualitzar el programa formatiu que millor s’adapti al perfil professional del tècnic de 
l’espectacle en estreta col·laboració amb l’IT.   
 

f) Per últim, no es pot oblidar que el Reial Decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el 
Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior, determina els quatre nivells que l’integren i 
que comprenen les formacions de Tècnic Superior (corresponents a Programa de Formació Inicial de 
l’ESTAE) 
 
1.- Nivell 1: tècnic superior. 
2.- Nivell 2: grau. 
3.- Nivell 3: màster. 
4.- Nivell 4: doctor. 
 
L’Institut del Teatre ha signat un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament dels títols oficials de Tècnic de l’Espectacle en viu amb nivell de 
Cicle Formatiu de Grau Superior. El desenvolupament del programa d’estudis d’aquests títols es farà 
amb la col·laboració dels docents de la UPC que col·laboren amb l’equip docent de l’ESTAE. 
 
En els darrers anys, s’ha establert les correspondències entre els estudis universitaris de grau i els 
cicles formatius de grau superior determinant  les disminucions de la càrrega lectiva per als 
estudiants que continuïn la seva formació cursant un grau.  
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Vist que el darrer conveni entre l’IT, la UPC i la FPC va ser signat en data 3 de setembre de 2018, on  
es regula la col·laboració per a la realització del programa de formació de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle, establint la seva vigència des del 12 de setembre de 2018 i fins al 31 d’agost de 2019, 
dates que corresponen al curs acadèmic 2018-2019. 
 
Vist que totes tres institucions manifesten la seva voluntat de continuar la línia de col·laboració 
iniciada, per aquest motiu acorden la formalització d’un nou conveni de col·laboració per a la 
realització dels estudis de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, relatiu a la participació conjunta  
per a la formació de les Tècniques de les Arts de l’Espectacle durant el curs 2019-2020 en tres línies 
d’actuació: la formació inicial, la formació contínua i els projectes i tasques que li poden pertocar a 
l’ESTAE en la seva condició de Centre de Referència Nacional. 
 
Vist que per a la realització dels cursos de formació inicial es disposa de crèdit hàbil i suficient a 
l’aplicació pressupostària 99140/226.99 en el vigent pressupost de l’Institut del Teatre, i que pel que 
fa al pressupost de 2020 restarà supeditat a la condició suspensiva de la seva aprovació.  
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, aprovat en sessió ordinària de data 
20 d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) de data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de 
l’Institut del Teatre, l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la 
competència per a l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a 
una pluralitat de destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent i de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe 
de la Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR el conveni de col·laboració entre la Fundació Politècnica de Catalunya, la 
Universitat Politècnica de Catalunya i l’Institut del Teatre, per a la “Participació conjunta de la 
formació inicial i contínua de les Tècniques de les Arts de l’Espectacle, durant el curs 2019-2020”, 
d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:  

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, 
LA FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA I L’INSTITUT DEL TEATRE PER A LA 
PARTICIPACIO CONJUNTA EN LA FORMACIÓ DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE 
L'ESPECTACLE DURANT EL CURS ACADÈMIC 2019-2020. 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (en endavant, UPC), representada pel Prof. 
Francesc Torres Torres, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Catalunya que actua en 
nom i representació d’aquesta, en virtut d'allò que disposen l'article 20 de la Llei Orgànica 6/2001 
d’Universitats, de 21 de desembre i l'article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, aprovats per l’acord del Govern GOV/43/2012, de 29 de maig i de conformitat amb el 
nomenament per Reial Decret 1025/2017, de 7 de desembre, del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, amb domicili al carrer Jordi Girona, 31 de Barcelona i NIF Q0818003F. 
 
La FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA (en endavant, FPC), representada pel seu 
president, Prof. Francesc Torres Torres, amb domicili al carrer Badajoz, 73 de Barcelona i CIF 
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G60664000, d’acord amb les facultats conferides a l’article 28 dels vigents estatuts de la 
Fundació. 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant, IT), representat 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. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la UPC és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de 
l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències. Des del rigor intel·lectual, l’esperit crític, la transversalitat 
en el coneixement, la innovació docent i l’emprenedoria, la UPC forma persones i professionals 
competents amb capacitats i habilitats per fer front als reptes presents i futurs. 
 
II. Que l’FPC és la institució promoguda per la UPC per al foment i la promoció de les activitats 
de formació permanent dels professionals de les empreses i dels sectors econòmics i socials de 
Catalunya. 
 
III. Que l'IT és un organisme autònom de la Diputació de Barcelona des de 1990. La seva missió 
és la formació de professionals de les arts escèniques i la documentació, promoció i difusió de la 
cultura teatral. La Junta de Govern de l’IT, en data 23 de març de 1999, va aprovar la creació de 
l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (en endavant, ESTAE), per tal de fer 
possible el desenvolupament d’una línia d’estudis de formació professional de Tècniques de les 
Arts de l’Espectacle, vinculades a la producció i exhibició d'espectacles en viu: luminotècnia, 
maquinària escènica i so. 
 
IV. Que la UPC i l’IT vénen treballant conjuntament d’ençà l’any 1997. En un primer inici en la 
impartició, durant el curs 97-98, del programa de Tècniques de les Arts de l'Espectacle, estudis a 
nivell de cicle superior de formació, amb una durada total de 2 cursos lectius i gestionats per 
l’FPC. A partir de 1999 aquesta línia de col·laboració ha tingut la seva continuïtat en el marc de la 
l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE), a través del conveni signat 
en data 12 de desembre del 2000, per a la realització dels estudis de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle, amb vigència inicial per al curs acadèmic 2000-01, i pròrroga tàcita amb revisió 
econòmica per a cada curs acadèmic. En els darrers anys s’han anat aprovant convenis 
específics per als consecutius cursos. 
 
V. Que la UPC, l’FPC i l’ESTAE han estat col·laborant durant els darrers anys, amb una valoració 
molt positiva, per tal d’establir mecanismes de col·laboració comuna en els camps de la formació 
inicial i permanent, l’extensió tecnològica i la millora del potencial de les empreses i dels sectors 
econòmics i socials de Catalunya, per la qual cosa estan desenvolupant la seva activitat 
mitjançant programes i activitats d'estudi i formació contínua per tal d’aconseguir la màxima 
incidència en el procés de transformació i millora tecnològica, així com en la creació, l’establiment 
i la gestió de noves activitats que, en general, puguin contribuir a la realització dels objectius 
marcats per les tres institucions. 
 
VI. Que les tres institucions manifesten la seva voluntat de continuar la línia de col·laboració 
iniciada, i per aquest motiu acorden la formalització d’un nou conveni de col·laboració, amb la 
finalitat d’implementar el conjunt d’accions que en relació amb aquest projecte portaran a terme 
les tres institucions per al curs acadèmic 2019-2020. 
 
VII. Que l’expedient que recull la minuta del conveni, el qual incorpora la memòria justificativa 
preceptiva, ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 
................. 
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Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
És objecte del present conveni la col·laboració i participació conjunta en la formació inicial i 
contínua de les Tècniques de les Arts de l’Espectacle, durant el curs acadèmic 2019-2020, 
desenvolupades en tres línies: 
 

A. Formació inicial: realització dels estudis de Tècniques de les Arts de l'Espectacle a nivell 
de cicle superior de formació. 

B. Formació contínua: formació permanent relacionada amb la tecnologia de l’espectacle i 
altres àrees de la gestió i explotació d’espectacles, adreçada a professionals amb 
necessitat de reciclar-se. 

C. Centre de Referència Nacional (CRN): desenvolupament de projectes i tasques que li 
poden pertocar a l’ESTAE com a CRN dins de l’Àrea Professional d’Arts Escèniques. 

 
Que de conformitat amb el que estableix l’article 48.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic, el present conveni millora l’eficiència de la gestió pública atès que la 
unificació i posada en comú dels recursos econòmics, recursos humans i recursos tècnics per 
part de les tres institucions per assolir l’objectiu comú, en concret, la formació inicial i contínua de 
les Tècniques de les Arts de l’Espectacle, durant el curs acadèmic 2019-2020, produeix uns 
resultats satisfactoris d’utilitat pública. 
 
Segon. Actuacions i obligacions de les parts 
 
La formació per a cadascuna de les línies es definirà en els següents aspectes i  comptarà amb 
els recursos docents (professorat i coordinació) i materials (espais i altres) que destinarà cada 
entitat per al bon desenvolupament de l’activitat: 
 
A. FORMACIÓ INICIAL: ESTUDIS DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L'ESPECTACLE. 
 
A.1.- Contingut dels estudis 
 
El disseny dels cursos i el seu contingut són els que s'estableixen en els resultats del projecte 
FIRCTE (Formació inicial i reconeixement de competències de tècnics de l'espectacle), inclòs en 
el programa Leonardo da Vinci de la Comissió Europea, que ha estat promogut per l'Institut del 
Teatre i que compta com a socis amb: l’Institut Supérieur des Techniques Spectacle (ISTS) 
d'Avignon; el Centre de Formation Professionnelle des Techniciens du Spectacle, (CFPTS) de 
Bagnolet; l’École Supérieur d'Art Dramatique del Théâtre National Strasbourg (TNS) 
d'Strasbourg, el Teatro alla Scala de Milà i l’Escola de Formaçáo Teatral-Centro Cultural d'Evora 
(EFTE), i en el qual ha intervingut també la UPC. 
 
Els estudis es desenvolupen amb la previsió futura d’emparar-se en la disposició addicional 32 
de la LOE (Llei Orgànica d’Educació) que preveu l’establiment de Cicles de Formació 
Professional per a les tècniques de l’espectacle, i s’ajusten als perfils professionals definits per 
l‘INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales) i l’ICQP (Institut Català de 
Qualificacions Professionals). 
 
Els estudis tindran una càrrega lectiva de 2.010 hores distribuïdes en quatre semestres. Una part 
de les hores es realitzarà en finalitzar els estudis en forma de pràctiques en empreses. 
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L’estructura dels estudis queda reflectida en el document que consta com Annex I a aquest 
conveni. 
 
Es contemplen tres especialitats: luminotècnia, maquinària escènica i so. Les especialitats a 
impartir seran determinades pels òrgans competents de l’IT. L’IT es reserva el dret de modificar 
aquesta distribució si el bon funcionament acadèmic dels cursos així ho aconsellés. Si aquesta 
modificació suposés un increment dels imports totals autoritzats per aquest conveni, s’iniciaran 
els procediments corresponents per a la seva aprovació. 
 
Es podran desenvolupar altres perfils segons els treballs del projecte FIRCTE o les necessitats 
del mercat. 
 
Es podran organitzar procediments de reconeixement de les competències professionals 
adquirides per l’experiència laboral conduents a l’obtenció de la titulació esmentada a l’apartat 
A.3, a través del procediment que fixin i desenvolupin de mutu acord les parts signants. 
 
A.2.- Accés als estudis 
 
Per accedir a aquest programa de formació es requerirà la titulació que sigui exigible per a 
l’accés als Cicles de Formació Professional Superior. També podran accedir-hi aquells 
professionals que, sense acomplir els requisits acadèmics establerts, demostrin les capacitats 
bàsiques i les tècniques específiques necessàries per cursar-los amb aprofitament. 
 
A.3.- Titulació 
 
Els estudis de Tècniques de les Arts de l’Espectacle donaran lloc a una titulació de “Tècniques de 
les Arts de l’Espectacle en l’especialitat (luminotècnia, maquinària escènica o so)” conjunta de l’IT 
i l’FPC. 
 
A.4.- Recursos 
 
Professorat: Els estudis seran impartits per professorat de l’IT i per professorat de la UPC, 
segons consta en l’Annex II, d’entre els quals l’FPC en designarà un Coordinador General i un 
Coordinador d’Estudis. Tot allò que faci referència a la participació del professorat de l’IT en els 
estudis objecte del present conveni, serà aprovat pels òrgans competents de l’IT, a proposta de 
la direcció de l’ESTAE. 
 
Els espais: Per a la realització dels cursos s’utilitzaran els espais de l'IT, a la seu del Centre del 
Vallès, a Terrassa. La UPC cedirà els espais, aules i laboratoris, i l’FPC cedirà el campus virtual, 
necessaris tots ells per impartir aquelles matèries tècniques que no es puguin impartir a la seu 
del Centre del Vallès, indicat en l’Annex II “Assignatures, hores lectives i espais UPC (ESTAE) 
curs 2019-2020”. 
 
B. FORMACIÓ CONTÍNUA: 
 
B.1.- Contingut 
 
Les activitats de l'ESTAE inclouen projectes de formació permanent relacionada amb la 
tecnologia de l’espectacle i altres àrees de la gestió i explotació d’espectacles. 
 
Les parts signants es comprometen a donar consideració preferent a l’altra entitat en matèria de 
programació de formació permanent relacionada amb la tecnologia de l'espectacle, amb la 
participació de professionals de les tres institucions. 
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Les accions formatives conjuntes seran aprovades per la Comissió Acadèmica de Seguiment tal 
com s’estableix en el pacte quart d’aquest conveni. 
 
B.2.- Destinataris dels estudis 
 
Aquests estudis estan adreçats als professionals amb necessitat de reciclar-se en les tecnologies 
i en les tècniques de gestió aplicades a les arts de l’espectacle. 
 
C. CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL (CRN) 
 
El 26 d’abril de 2011, la Comissió Permanent del Consejo General de la Formación Profesional, 
va qualificar l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) del l’IT, com a 
Centre de Referència Nacional dins la Família Professional d’Arts i Artesanies, (Àrea Professional 
d’Arts Escèniques) d’acord amb les disposicions del Real Decreto 229/2008, de 15 de Febrero, 
por el que se regulan los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación 
profesional. 
 
La candidatura va ser proposada per la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació, 
Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial) a la Direcció 
General de Formació Professional del Ministeri d’Educació i a la Direcció General del SEPE 
(Ministeri de Treball). 
 
Tenint en compte que en tot l’àmbit espanyol només es qualifica un centre de referència per àrea, 
la qualificació com a CRN representa la posada en valor i reconeixement de l’excel·lència 
assolida per l’escola. 
 
Com a CRN, l’ESTAE desenvoluparà les tasques que se li encomanen en virtut d’allò establert a 
l’Art. 3 i 4 de l’esmentat RD. 
 
Els projectes a desenvolupar seran presentats per tal de valorar la seva viabilitat a la Comissió 
Acadèmica regulada en el pacte quart d’aquest conveni. 
 
Tercer. Compromisos econòmics 
 
L’aportació econòmica de l’IT al present conveni s’estableix d’acord amb els següents 
paràmetres: 
 
A.- Formació inicial: 
 
La previsió econòmica derivada d’aquesta formació per a l’any acadèmic 2019-2020 resulta la 
quantitat total de 123.868,68 €, i ha estat fixada amb el límit previst a l’article 48.6 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic que serà liquidada, a l’FPC i a la UPC 
respectivament per part de l’IT, en els següents terminis: 
 

 Dos pagaments de 17.043,00 € a la UPC, als mesos de setembre 2019 i març 2020 
en concepte de docència i/o d’espais i d’altres despeses que es derivin. 

 Quatre pagaments de 22.445,67 € a l’FPC, als mesos de novembre 2019 i gener, 
maig i juliol 2020, en concepte de docència i/o d’espais i d’altres despeses que es 
derivin. 

 
A la finalització del present conveni es procedirà a fer la liquidació del conveni prevista a l’article 
52 de la Llei 40/2015, amb objecte de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de 
les parts. 
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El compromís econòmic assumit per l’Institut del Teatre derivat del present conveni anirà imputat 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 99140/226.99 dels exercicis següents: 
 

Exercici 
pressupostari 

Import 

2019 39.488,67€ 

2020 84.380,01€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació 
adequada i suficient en el corresponent pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2020. 
 
L’Institut del Teatre informarà a la UPC i a la FPC de la realització del corresponent compromís 
de despesa en el pressupost del 2020 derivat de la signatura del present conveni. 
 
B.- Formació contínua i C.- Centre de Referència Nacional. 
 
Quan la UPC i/o l’FPC aportin recursos en concepte de docència i/o d’espais, ja sigui per a la 
formació contínua com per a la programació d’activitats, projectes o accions de l’ESTAE en 
qualitat de CRN, s’elaborarà un pressupost en el qual es reflectiran aquests conceptes. La 
viabilitat econòmica dels projectes comuns així definits serà aprovada pels respectius òrgans de 
direcció de l’IT i de l’FPC. 
 
L’IT abonarà a la FPC les despeses corresponents a les prestacions efectuades per la UPC o 
l’FPC en concepte d’espais, docència o altres que se’n derivin. 
 
Quart. Comissió de Seguiment 
 
Per tal de vetllar pel bon funcionament pedagògic i la qualitat d’aquests estudis es crearà una 
Comissió de Seguiment constituïda per quatre membres: el Director i el Cap d’Estudis de 
l’ESTAE de l’IT, i el Coordinador General i el Coordinador d’Estudis designats per l’FPC. 
 
La Comissió de Seguiment actuarà com a òrgan assessor i de consulta per al desenvolupament 
de les activitats de formació expressades en aquest conveni i per a la interpretació i atenció  a 
qualsevol incidència en l’execució de les obligacions del conveni, i a tal efecte es reunirà com a 
mínim un cop al trimestre. 
 
En cas de resolució la Comissió de Seguiment prevista a l’acord quart proposarà la liquidació del 
conveni en la que es determinarà el nivell d’execució i les obligacions econòmiques derivades, 
liquidació que serà aprovada per l’òrgan competent. 
 
Aquesta comissió es reunirà sempre que es proposi la participació conjunta en una activitat de 
formació contínua o per desenvolupar accions relacionades amb el Centre de Referència 
Nacional (CRN) per tal de valorar la viabilitat de la proposta i adoptar la decisió d’acceptar-la o 
rebutjar-la. 
 
Cinquè. Termini de vigència del conveni 
 
El present conveni tindrà vigència des del 12 de setembre de 2019 i fins al 31 d’agost de 2020, 
ambdós inclosos, dates que es corresponen amb el curs acadèmic 2019-2020. 
 
Sisè.  Modificacions del conveni 
 
El present conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació al 
seu objecte i contingut. En virtut d’acord escrit per les tres parts, es podrà procedir a la 
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modificació dels termes de col·laboració estipulats en el present conveni, així com a la inclusió de 
tots els annexos que poguessin resultar necessaris per a la seva adequada interpretació i el seu 
seguiment. 
 
Totes les modificacions d'aquest conveni s'efectuaran mitjançant una addenda signada per les 
parts. 
 
Setè. Publicitat i presència de logotips 
 
Les parts signants es comprometen que en tota la documentació i publicitat que es generi en 
relació a l’objecte d’aquest conveni es doni un tracte equitatiu de les imatges corporatives 
corresponents, mitjançant la inclusió dels seus logotips. 
 
Vuitè. Règim jurídic 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà  les entitats signatàries de conformitat amb 
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per la normativa vigent 
sobre relacions interadministratives, en concret per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de normativa que 
sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Novè. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 
 
Les parts restaran obligades al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, i de protecció de dades personals. 
 
Desè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 
Són causes de resolució: 
 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del 
mateix. 

b) L’acord unànime de tots els signataris. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algunes de les 

entitats signatàries. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal 
que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es considerin 
incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i a la resta de parts signatàries. 
 
Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteixi l’incompliment, la part que el va dirigir 
haurà de notificat a les parts signatàries la concurrència de la causa de la resolució i s’entendrà 
resolt el conveni amb la corresponent liquidació esmentada al pacte quart.  La resolució del 
conveni per aquesta causa podrà derivar una indemnització dels perjudicis causats si així 
s’hagués previst. 
 

a) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 

b) La manca de consignació pressupostària per assumir el compromís econòmic de 
l’Institut del Teatre per a l’anualitat 2020. 
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c) Per qualsevol altre causa diferent de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis. 

 
Onzè. Litigis i controvèrsies 
 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir 
en el desenvolupament d’aquest conveni. Les qüestions litigioses que malgrat tot es produeixin 
en la seva interpretació i compliment seran de coneixement i competència dels tribunals o jutjats 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona. 
 
Dotzè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les 
dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) 
seran publicades a les webs de les respectives entitats públiques per la qual cosa les entitats 
signatàries es donen per informades. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per quadruplicat, 
en el lloc i la data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) la 
despesa pluriennal de TRENTA-QUATRE MIL VUITANTA-SIS EUROS (34.086,00€) que anirà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 99140/226.99 d’acord amb el següent desglossament: 
 

Exercici Import 
2019 17.043,00€ 
2020 17.043,00€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació 
adequada i suficient en el corresponent pressupost de l’any 2020. 
  
Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) la 
despesa pluriennal de VUITANTA-NOU MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (89.782,68€) que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
99140/226.99 d’acord amb el següent desglossament: 
 

Exercici Import 
2019 22.445,67€ 
2020 67,337,01€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació 
adequada i suficient en el corresponent pressupost de l’any 2020. 
 
Quart-  APROVAR els annexos que s’acompanyen al present acord, referits a: 
 
 Annex I “Càrrega lectiva per semestres per a la Formació inicial” 
 Annex II “Assignatures,  hores lectives i espais per a la Formació inicial.  

 
Cinquè.- FACULTAR la Direcció General i la Gerència de l’Institut del Teatre indistintament per al 
desplegament dels presents acords, i especialment dels cursos previstos en les línies de Formació 
contínua i de Centre de Referència Nacional, previstes als apartats b) i c) del pacte segon del 
conveni. 
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Sisè.-  NOTIFICAR aquests acords a les entitats que subscriuen aquest conveni. 
 
 
ANNEX I REFERIT AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA, LA FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA I 
L'INSTITUT DEL TEATRE, PER A LA PATICIPACIÓ CONJUNTA EN LA FORMACIÓ DE 
TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE DURANT EL CURS ACADÈMIC 2019-2020. 
 
CÀRREGA LECTIVA DE LA FORMACIÓ INICIAL 
 
  LUM     MAQ     SO     

                  

PRIMER CURS 1er 2on 3er 4art   1er 2on 3er 4art   1er 2on 3er 4art   

                 

1R  SEMESTRE COMÚ                 

                 

101 Història i teoria de les arts escèniques I 60       60 60       60 60       60 

103 Música 15    15 15    15 15    15 

104 Introducció a la luminotècnia 30       30 30       30 30       30 

105 Introducció a la maquinària escènica 30    30 30    30 30    30 

106 Introducció al so 30       30 30       30 30       30 

107 Prevenció de riscos laborals I 30     30 30     30 30    30 

117 Taller 1 30       30 30       30 30       30 

139 Taller 8.1 5    5 5    5 5    5 

150 Teoria de circuits 45       45 45       45 45       45 

151 Electrotècnia 30    30 30    30 30    30 

152 Electrònica  45       45 45       45 45       45 

153 Mecànica I 60    60 60    60 60    60 

154 Informàtica 30       30 30       30 30       30 

155 Tècniques de representació gràfica I 60       60 60       60 60       60 

                 

2N SEMESTRE LUMINOTÈCNIA                

                 

207 Prevenció de riscos laborals II   15     15         0         0 

250  Instal·lacions receptores de BT   45     45         0         0 

251 Sistemes digitals programables I   45   45     0     0 

252 Pràctiques Instal·lacions receptores de BT   30     30         0         0 

206 Rigging (L+S)   15   15     0     0 

210 Equips i línies elèctriques a l’edifici teatral   45     45         0         0 

211 Nocions bàsiques del disseny d'iluminació   30   30     0     0 

212 Projectors I    30     30         0         0 

217 Taller 2 (luminotècnia)   45   45     0     0 

218 Taller 3A (luminotècnia)   60     60         0         0 

219 Taller 8.2 (luminotècnia)   25   25     0     0 

253 Teoria de la llum i fonts de llum   60     60         0         0 

256 Tècniques de representació gràfica II (lum)   60   60     0     0 

261 Percepció visual   30     30         0         0 

2N SEMESTRE MAQUINÀRIA                 
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207 Prevenció de riscos laborals II         0   15     15         0 

250  Instal·lacions receptores de BT         0   45     45         0 

251 Sistemes digitals programables I      0  45   45     0 

252 Pràctiques Instal·lacions receptores de BT         0   30     30         0 

220 Construcció i acabats: fusteria      0  30   30     0 

221 Construcció i acabats: metal·listeria         0   30     30         0 

222 Maquinària escènica: cortinatges I      0  30   30     0 

223 Maquinària escènica: elements escenogràfics         0   30     30         0 

224 Maquinària escènica: Rigging      0  30   30     0 

225 Nocions bàsiques del disseny escenogràfic         0   15     15         0 

227 Taller 2 (maquinària)      0  45   45     0 

228 Taller 3 (maquinària)         0   60     60         0 

229 Taller 8.2 (maquinària)      0  25   25     0 

257 Mecànica II         0   45     45         0 

258 Tècniques de representació gràfica II (maquinària)         0   60     60         0 

                 

2N SEMESTRE SO                 

                 

207 Prevenció de riscos laborals II         0         0   15     15 

250 Instal·lacions receptores de BT         0         0   45     45 

251 Sistemes digitals programables I      0     0  45   45 

252 Pràctiques Instal·lacions receptores de BT         0         0   30     30 

206 Rigging (L+S)      0     0  15   15 

232 Fonts sonores i mescladors I         0         0   30     30 

233 Instal·lacions per a so      0     0  30   30 

234 MIDI i informàtica musical I         0         0   30     30 

235 Nocions bàsiques del disseny de so      0     0  15   15 

236 Processadors         0         0   30     30 

237 Sistemes de comunicació      0     0  15   15 

247 Taller 2 (so)         0         0   45     45 

248 Taller 3 (so)      0     0  60   60 

249 Taller 8.2 (so)         0         0   25     25 

259 Processament del senyal      0     0  45   45 

260 Acústica i percepció auditiva         0         0   60     60 

                 

SEGON CURS 1º 2º 3º 4º   1º 2º 3º 4º   1º 2º 3º 4º   

                 

1R  SEMESTRE LUMINOTÈCNIA                 

                 

301 Història i teoria de les arts escèniques II     30   30         0         0 

303 L'edifici teatral     30   30         0         0 

307 Prevenció de riscos laborals III    15  15     0     0 

308 Producció i gestió / FOL     30   30         0         0 

310 Equips de regulació (dimmers i taules)    45  45     0     0 

312 Projectors II     45   45         0         0 

315 Taller 4 (luminotècnia)    60  60     0     0 

316 Taller 5 (luminotècnia)     45   45         0         0 
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317 Taller 6 (luminotècnia)    45  45     0     0 

318 Taller 7 (luminotècnia)     45   45         0         0 

319 Taller 8.3 (luminotècnia)    30  30     0     0 

351 Convertidors estàtics d'energia elèctrica     45   45         0         0 

353 Regulació de màquines    45  45     0     0 

354 Sistemes digitals programables II (luminotècnia)     30   30         0         0 

355 Sistemes de control     30   30         0         0 

                 

2N SEMESTRE LUMINOTÈCNIA                 

                 

401 Pràctiques d'empresa/EPTE       360 360         0         0 

407 Taller 9 (luminotècnia)       45 45         0         0 

                 

1R  SEMESTRE MAQUINÀRIA                 

                 

301 Història i teoria de les arts escèniques II         0     30   30         0 

303 L'edifici teatral         0     30   30         0 

307 Prevenció de riscos laborals III      0   15  15     0 

308 Producció i gestió / FOL         0     30   30         0 

320 Construcció i acabats: materials sintètics      0   30  30     0 

321 Construcció i acabats: pintura         0     30   30         0 

322 Maquinària escènica: cortinatges II      0   15  15     0 

323 Maquinària escènica: joc escenotècnic         0     45   45         0 

324 Materials tèxtils      0   15  15     0 

325 Taller 4 (maquinària)         0     60   60         0 

326 Taller 5 (maquinària)      0   45  45     0 

327 Taller 6 (maquinària)         0     45   45         0 

328 Taller 7 (maquinària)      0   45  45     0 

329 Taller 8.3 (maquinària)         0     30   30         0 

353 Regulació de màquines      0   45  45     0 

356 Autòmats programables (maquinària)         0     30   30         0 

357 Hidràulica i pneumàtica         0     30   30         0 

                 

2N SEMESTRE MAQUINÀRIA                 

                 

401 Pràctiques d'empresa/EPTE         0       360 360         0 

408 Taller 9 (maquinària)         0       45 45         0 

                 

1R  SEMESTRE SO                

                 

301 Història i teoria de les arts escèniques II         0         0     30   30 

303 L'edifici teatral         0         0     30   30 

307 Prevenció de riscos laborals III      0     0   15  15 

308 Producció i gestió / FOL         0         0     30   30 

330 Amplificació         0         0     30   30 

331 Electroacústica      0     0   30  30 

332 Fonts sonores i mescladors II         0         0     45   45 

334 MIDI i informàtica musical II      0     0   15  15 
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335 Música per a so         0         0     15   15 

336 Reproductors/enregistradors      0     0   30  30 

337 Tècniques espacials         0         0     15   15 

345 Taller 4 (so)      0     0   60  60 

346 Taller 5 (so)         0         0     45   45 

347 Taller 6 (so)      0     0   45  45 

348 Taller 7 (so)         0         0     45   45 

349 Taller 8.3 (so)      0     0   30  30 

352 Sistemes digitals programables II (so)         0         0     30   30 

355 Sistemes de control         0         0     30   30 

 
 
                

2N SEMESTRE SO                 

                 

401 Pràctiques d'empresa/EPTE         0         0       360 360 

409 Taller 9 (so)         0         0       45 45 

                 

TOTAL UPC PER SEMESTRE I ESPECIALITAT 270 270 150 0 690 270 225 105 0 600 270 225 60 0 555 

                 

TOTAL IT PER SEMESTRE I ESPECIALITAT 230 265 420 405 1320 230 310 465 405 1410 230 310 510 405 1455 

                 

 HORES TOTALS ELS DOS CURSOS 500 535 570 405 2010 500 535 570 405 2010 500 535 570 405 2010 
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ANNEX II REFERIT AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA, LA FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA I L'INSTITUT DEL TEATRE, PER A LA 
PARTICIPACIÓ CONJUNTA EN LA FORMACIÓ DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE DURANT 
EL CURS ACADÈMIC 2019-2020. 
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8. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i els cursos derivats de l’ 
“Stage Internacional de Dansa” de l’Institut del Teatre (edició 2019). 

 
El President dona la paraula a la Directora General, per tal que exposi els antecedents 
de l’expedient, consistent en l’aprovació de cursos.  
 
El Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre ha considerat d’interès pedagògic 
proposar la realització d’una nova edició de l’Stage Internacional de Dansa adreçat a 
estudiants, tant externs com interns a l’Institut del Teatre, i que tindrà com a objectius: 
- Generar un marc de visibilitat dels estudis de dansa 
- Crear relacions internacionals amb creadors/es de prestigi i reconeixement internacional en 
el marc de la dansa i les arts escèniques actuals 
- Generar vincles entre els estudiants de dansa de les diferents escoles de l’Institut del 
Teatre 
- Posar en forma els estudiants de l’Institut del Teatre abans de començar el curs amb les  
classes regulars després de les vacances, per millorar el seu rendiment tècnic i el seu nivell 
general 
- Conèixer les noves tendències i llenguatges. 
 
Els cursos  derivats de l’ “Stage Internacional de Dansa” s’autofinançaran, atès que les 
despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels 
ingressos de les matrícules, i que la realització dels esmentats cursos quedarà condicionada 
a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, entre els tres cursos de l’ “Stage Internacional de 
Dansa”, com a mínim, d’uns ingressos de 8.975,00 € que permetran la cobertura total de la 
despesa. 
 
Es proposa doncs establir els preus públics en concepte de matrícula dels cursos derivats de 
l’“Stage Internacional de Dansa” que es detallen tot seguit: 
 

 Per a un curs de l’Stage Internacional de Dansa: 150,00 € per alumne. 
 Per a dos cursos de l’Stage Internacional de Dansa: 220,00 € per alumne. 
 Per a tres cursos de l’Stage Internacional de Dansa: 290,00 € per alumne. 

 
La docència que s’imparteix en els cursos està assignada a personal docent extern a l’Institut 
del Teatre, i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes com a col·laboracions docents, 
valorades en un màxim de 7.430,00€. 
 
Els cursos tenen un cost total de 7.430,00€ en concepte d’honoraris, locomoció i 
allotjaments dels docents. 
 
 
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 
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gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. 
 
Vist que el Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre ha considerat d’interès pedagògic 
proposar la realització d’una nova edició de l’Stage Internacional de Dansa adreçat a estudiants, tant 
externs com interns a l’Institut del Teatre, i que tindrà com a objectiu generar un marc de visibilitat dels 
estudis de dansa, crear relacions internacionals amb creadors/es de prestigi i reconeixement internacional 
en el marc de la dansa i de les arts escèniques actuals, generar vincles entre els/les estudiants de dansa 
de les diferents escoles de l’Institut del Teatre, posar en forma els/les estudiants de l’Institut del Teatre 
abans de començar el curs amb les classes regulars després de les vacances, per millorar el seu 
rendiment tècnic i el seu nivell general i, per últim, conèixer les noves tendències i llenguatges. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II del qual es desprèn que els cursos  derivats de l’ “Stage 
Internacional de Dansa” de l’Institut del Teatre, s’autofinançaran, atès que les despeses directes i 
indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i 
que la realització dels esmentats cursos quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, 
entre els tres cursos de l’“Stage Internacional de Dansa”, com a mínim, d’uns ingressos de VUIT MIL NOU-
CENTS SETANTA-CINC EUROS (8.975,00 €) que permetran la cobertura total de la despesa generada 
per l’activitat. En conseqüència, la realització dels cursos no suposarà una despesa addicional per al 
pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-financera, que 
s’adjunta com a annex III, i que proposa uns preus públics en concepte de matrícula dels cursos derivats de 
l’ “Stage Internacional de Dansa” de l’Institut del Teatre que es detallen tot seguit: 
 

 Per a un curs de l’Stage Internacional de Dansa: CENT CINQUANTA EUROS (150,00 €) per 
alumne/-a. 

 Per a dos cursos de l’Stage Internacional de Dansa: DOS-CENTS VINT EUROS (220,00 €) per 
alumne/-a. 

 Per a tres cursos de l’Stage Internacional de Dansa: DOS-CENTS NORANTA EUROS (290,00 €) 
per alumne/-a. 

 
La docència que s’imparteix en els cursos està assignada a personal docent extern a l’Institut del Teatre, i, 
per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes com a col·laboracions docents, valorades en un màxim 
de SET MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS (7.430,00€). 
 
L’Institut del Teatre assumirà la despesa indirecta que generarà la impartició dels esmentats cursos, 
relativa als consums dels serveis bàsics i al funcionament per a la realització de l’activitat, valorada en 
1.486,00€. 
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), 
aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran establir preus públics 
per la prestació de serveis o per realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no 
es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, la proposta de la seva aprovació a l’òrgan corresponent de la 
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Diputació de Barcelona, i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la 
memòria econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Interventora Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR els cursos derivats de l’ “Stage Internacional de Dansa” de l’Institut del Teatre (edició 
2019), d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I. Els cursos tenen un cost total de 
VUIT MIL NOU-CENTS SETZE EUROS (8.916,00€). 
 
Segon.- APROVAR el preu públic en concepte de matrícula dels cursos  derivats de l’ “Stage Internacional de 
Dansa” de l’Institut del Teatre (edició 2019), de conformitat amb la memòria econòmico-financera que 
s’adjunta com a annex III, el qual no inclou l’assegurança escolar, i que es fixa en els següents: 
 

 Per a un curs de l’Stage Internacional de Dansa: CENT CINQUANTA EUROS (150,00 €) per 
alumne/-a. 

 Per a dos cursos de l’Stage Internacional de Dansa: DOS-CENTS VINT EUROS (220,00 €) per 
alumne/-a. 

 Per a tres cursos de l’Stage Internacional de Dansa: DOS-CENTS NORANTA EUROS (290,00 €) 
per alumne/-a. 

 
Tercer.- CONDICIONAR la realització dels cursos, per raons econòmiques i organitzatives, a l’obtenció per 
part de l’Institut del Teatre, entre els tres cursos de l’“Stage Internacional de Dansa”, d’uns ingressos mínims 
en concepte de matrícules, que sumin un import de VUIT MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS 
(8.975,00€). 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució dels esmentats cursos en concepte 
d’honoraris, locomoció i allotjaments dels docents fins a un màxim de SET MIL QUATRE-CENTS 
TRENTA EUROS  (7.430,00€) que anirà amb càrrec de l’aplicació pressupostària 226.21/99120 del vigent 
pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules dels cursos de l’ “Stage 
Internacional de Dansa” de l’Institut del Teatre, serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 34200/99120 
del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació dels cursos  derivats de l’ “Stage Internacional de Dansa” de 
l’Institut del Teatre (edició 2019). 
  
Setè.- DONAR trasllat a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en la present resolució. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic dels cursos derivats de l’ “Stage Internacional de Dansa” de 
l’Institut del Teatre, que s’aprova en el present dictamen, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el tauler d’edictes de l’Institut del Teatre. 
 
ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC I DELS CURSOS  DERIVATS DE L’ “STAGE 
INTERNACIONAL DE DANSA” DE L’INSTITUT DEL TEATRE (EDICIÓ 2019) 
 

PROGRAMA STAGE INTERNACIONAL DE DANSA (2019) 
 
Projecte: STAGE INTERNACIONAL DE DANSA  
Dates: del 2 al 6 de setembre de 2019  
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Nombre de cursos: 3 (els 3 cursos formen part d’un pack, on els estudiants poden escollir fer-ne 1, 2 o 3)  
 
Convidats i horaris:  
 
Curs 1 amb Andrew de Lotbinière Harwood 
Curs 2 amb Milan Herich 
Curs 3 amb Antonis Strouzas, Fighting Monkeys  
 
Objectius: L’objectiu de fer un “Stage internacional de dansa ” obert tant a estudiants de fora del Institut 
del Teatre com a alumnat propi és:  
 

1. Generar un marc de visibilitat dels estudis de dansa i del CSD específicament. 
2. Crear relacions internacionals amb creadors/es de prestigi i reconeixement internacional en el 

marc de la dansa i les arts escèniques actuals.  
3. Generar vincles entre els estudiants de dansa de les diferents escoles (CPD, CSD, IT Dansa)  
4. Conèixer les noves tendències i llenguatges. 

 
Informació dels continguts, dels professors i dels tallers:  
 
ANDREW  HARWOOD 
 
Andrew de Lotbinière Harwood és un pioner i mestre de la  improvisació de contacte reconegut 
internacionalment. Va iniciar la seva carrera de dansa el 1975 i des de fa més de quaranta-tres anys es va 
dedicar a la investigació, l'educació, el desenvolupament i la difusió de la improvisació de contacte i la 
composició en temps real com a disciplines de moviment sofisticades i com a  forma artística. 
Anteriorment director artístic d'AH HA Productions (2000-2014), la seva obra ha evolucionat a través de 
col·laboracions contínues amb molts ballarins de renom (Nancy Stark Smith, Steve Paxton, Peter 
Bingham, Benoît Lachambre, Marc Boivin, Lin Snelling, Chris Aiken, Ray Chung i Lisa. Nelson i Kirstie 
Simson entre molts altres) i a través de diverses investigacions sobre el rendiment, la composició, el 
disseny espacial i les tècniques de moviment. Ha desenvolupat un llenguatge personal que ha compartit 
arreu del món des del 1976. Va rebre el prestigiós  premi del Consell de Canadà Premi Jacqueline 
Lemieux el 2000. 
 
Descripció del taller 
 
TALLER INTENSIU DE  CONTACTE IMPROVISATION – amb ANDREW DE LOTBINIÈRE HARWOOD 
 
Aquest taller intensiu convida els participants a reconsiderar la nostra percepció del que són essencials de 
la Contact Improvisació en centrar-nos en algunes facetes específiques i fonamentals de la CI, com ara: 
sensació, espai, temps i les nostres relacions amb els altres ballarins. Les habilitats perceptuals que 
impliquen els sistemes somaticosensorials, com ara "veure" a través de la pell o "degustar" el pes, 
s’examinaran i s’integraran en el conjunt més gran d’habilitats físiques essencials com: moure's mentre es 
manté el pes d’una altra ballarina, caient i aterrant de forma segura des de qualsevol nivell, modulant el to 
del cos i sent omnipresent mentre ballem amb una parella. S'inclouran tècniques de llançament, treball 
pràctic i nombroses partitures per ballar, escalfar-se i també converses i  debats. El taller pretén facilitar el 
desenvolupament d'una presència intensa i subtil en les nostres danses en solitari, en duo i en trio, tot 
mantenint-nos atents a la constant evolució del clima creatiu generat en les nostres composicions de grup. 
 
MILAN HERICH 
 
Nascut a Eslovàquia, Milà va començar els seus primers passos de ball a la companyia de dansa infantil 
tradicional eslovaca Dumbier i es va graduar al Conservatori de Dansa Banska Bystrica. 
Posteriorment, el 2002 va continuar la seva formació de dansa a la prestigiosa escola P.A.R.T.S sota la 
direcció d'Anna Teresa de Keersmaeker, a Brussel·les. 



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

 

 

Va treballar amb diferents coreògrafs i companyies com Ultima Vez / Wim Vandekeybus a la creació de 
Puur (2005), Booting Looting (2013) i Sidi Larbi Cherkaoui per crear el programa Myth (2007). Des de fa 
més de 19 anys col·labora contínuament amb David Zambrano com a ajudant de classes i tallers i com a 
intèrpret en les obres. Milà va crear juntament amb David Zambrano "A Solo for Mr.Folk" fent 
presentacions a Europa i Amèrica Llatina. També  és cofundador de Les SlovaKs Dance Collective creant 
les obres Opening Night (2007) Journey Home (2009) El concert, concert en directe de música tradicional 
i cant (2010) i el seu darrer espectacle Fragments. 
Des del 2013 també ha col·laborat amb el coreògraf Anton Lachky sobre les creacions Mind Gap i Side 
Effects.Durant molts anys ha estat entrenant i coreografiant-se en obres de la reconeguda companyia 
circense Rasposo a les produccions Morsure (2014) i La Dévorée (2017). Al final del 2018 va dirigir i 
coreografiar una actuació completa de la nit junt amb Petr Forman "Turning a new leaf" per a l'escola de 
circ ESAC de Brussel·les. 
 
Descripció del taller 
FLYING LOW – amb MILAN HERICH 
 
Aquest taller se centra principalment en la relació dels ballarins amb el terra. La classe utilitza patrons de 
moviment simples que impliquen la respiració, la velocitat i l'alliberament d'energia a tot el cos per tal 
d'activar la relació entre el centre i les articulacions, movent-se dins i fora del terra de manera eficient. La 
classe inclou frases relacionades amb el treball i el moviment, que exploren les lleis primàries de la física: 
cohesió i expansió.  El treball de  les espirals ajuden els ballarins a  moure’s dins i fora del terra i a 
desplaçar-se per l’espai. Per activar aquestes espirals, els estudiants troben el seu  centre i mouen totes 
les articulacions  connectades a aquest. Els braços, les cames, les mans, els dits dels peus, els colzes i 
els peus es converteixen en extensions del centre. Les espirals impulsen la classe per tota la sala, tant a 
terra com en posició vertical. Aquesta és la tècnica del vol  “ Fliying Low” 
 
ANTONIS STROUZAS 
 
Antonis Strouzas va començar a practicar arts marcials als 14 anys. Després d'anys de ballar va ser 
acceptat a l'Acadèmia de Gimnàstica grega. Graduat amb un diploma Especialitzat en Gimnàstica, Tae 
Kwon Do i Tir, a l'edat de 24 anys.  
El seu esforç continu per al desenvolupament acadèmic i atlètic el posa al programa de postgrau de 
l'Acadèmia de Gimnàstica amb un enfocament en "Maximització d'Eficiència i Qualitat de Vida en 
l'Exercici". Al llarg d'aquests anys també ha estat contínuament investigant i experimentant amb diversos 
esports de combat com Judo, Boxa, Grecorromano i Lluita Lliure, Kick Boxing i tai-txi Chuan.  
El 2006 va començar a estudiar a l'Escola Estatal de Dansa a Atenes sota la tutela de Jozef Frucek i 
Linda Kapetanea. Això li va presentar una oportunitat única per investigar la combinació i fluïdesa del 
moviment entre les arts marcials i la dansa. Després de graduar de l'Escola Estatal de Dansa i, fins ara, 
ha estat treballant sota la direcció de Josef en el Fighting Monkey Practice 
 
Descripció del taller 
FIGHTING MONKEY PRACTICE -  amb  ANTONIS STROUZAS 
  
Aquest és un taller  que serveix com a introducció als estudis de Fighting Monkey Research. Serà  una 
introducció general a les qualitats i idees que hem desenvolupat durant els últims 15 anys de la nostra  
pràctica /recerca que anomenem F.M.  És  una pràctica per a ballarins, artistes, artistes d’arts marcials i 
persones interessades en el desenvolupament humà. 
Experimentaràs principalment “situacions de moviment” i mètodes d'entrenament irregulars per provocar i 
augmentar el valor adaptatiu dels teus hàbits de comportament i la teva planificació estratègica. 
Treballarem en estructures complexes per millorar les teves  qualitats de moviment i augmentar la teva  
variabilitat creativa. T’ ajudarem a comprendre els principis subjacents del moviment humà,  i com l'estrès 
i la pressió afecten la nostra percepció, comportament i accions. També portarem atenció a ser  
creativament adaptables en situacions complexes. El curs té com objectiu fomentar la improvisació, la 
imaginació i la creativitat. Els anteriors són vitals per a la resolució de problemes. El que és vital per a 
l'adaptabilitat, la longevitat i la sostenibilitat és Jugar jocs.  Exposar-se a les dificultats. 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC I DELS CURSOS  DERIVATS DE L’ “STAGE 
INTERNACIONAL DE DANSA” DE L’INSTITUT DEL TEATRE (EDICIÓ 2019). 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC I DELS CURSOS  DERIVATS DE L’ “STAGE 
INTERNACIONAL DE DANSA” DE L’INSTITUT DEL TEATRE (EDICIÓ 2019). 
 
“ 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DELS PREUS PÚBLICS PER ALS 
CURSOS DERIVATS DE L’STAGE INTERNACIONAL DE DANSA (EDICIÓ 2019) 

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

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

 
1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar els preus públics que han de regir per a les matrícules dels cursos derivats de 
l’Stage Internacional de Dansa (edició 2019) de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preus afecta als imports que s’adjunten i que aprova els preus públics que ha de 
regir per a les matrícules dels cursos derivats de l’Stage Internacional de Dansa (edició 2019) de l'Organisme 
Autònom Institut del Teatre.  
 
L’Stage Internacional de Dansa està estructurat en tres cursos impartits pels professors Andrew Harwood, 
Milan Herich i Antonis Strouzas. S’estableixen tres preus segons el nombre de cursos per als quals es 
matriculi cada alumne. 
 
El preu públic que es proposa per matricular-se d’un curs de l’Stage Internacional de Dansa es fixa en CENT 
CINQUANTA EUROS (150,00 €) per alumne. 
 
El preu públic que es proposa per matricular-se de dos cursos de l’Stage Internacional de Dansa es fixa en 
DOS-CENTS VINT EUROS (220,00 €) per alumne. 
 
El preu públic que es proposa per matricular-se dels tres cursos de l’Stage Internacional de Dansa  es fixa en 
DOS-CENTS NORANTA EUROS (290,00 €) per alumne. 
 
Els ingressos mínims en concepte de matrícules que s’estimen suficients per a donar cobertura al conjunt de 
costos dels cursos i poder realitzar l’Stage Internacional de Dansa són de VUIT MIL NOU-CENTS SETANTA-
CINC EUROS (8.975,00 €). El càlcul dels ingressos es detalla en el quadre adjunt. 
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A l’import de les matrícules dels alumnes de cursos reglats s’ha aplicat el 25 % de descompte i a les 
matrícules dels graduats s’ha aplicat el 20% de descompte previst a la tarifa adjunta a l’Ordenança fiscal de 
l’Institut del Teatre.      
 
3.- Vigència 
 
Aquests preus regiran durant la vigència de l’Stage Internacional de Dansa (edició 2019).  
 
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 dels preus. 
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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 (34200/99120).  
 
 Les despeses fan referència a honoraris, viatges i allotjament de col·laboradors docents (Capítol II). 
 
 Les despeses indirectes fan referència al percentatge que repercuteix la fórmula als cursos especials 

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

 
La cobertura global prevista del seu cost sobre els preus proposats és la següent: 
 
 

 

  
 
DESPESES 

Cursos derivats de l’Stage Internacional 
de Dansa (edició 2019) 

Costos directes capítol II 7.430,00 

Costos indirectes 1.486,00 

TOTAL COST  8.916,00 

INGRESSOS 

Cursos derivats de l’Stage Internacional 
de Dansa (edició 2019) 

Cap. III 8.975,00 

TOTAL INGRESSOS 8.975,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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De tot l’anterior, es desprèn que els cursos derivats de l’Stage Internacional de Dansa (edició 2019), 
s’autofinançaran, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran 
compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització dels esmentats cursos quedarà 
condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de VUIT MIL 
NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS (8.975,00 €), que permetran la cobertura total de la despesa 
generada per l’activitat. En conseqüència, l’elaboració de l’Stage Internacional de Dansa  no suposarà una 
despesa addicional al pressupost de l’Institut del Teatre.”  
 
 
 
9. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i el curs “La serigrafia tèxtil en 

el disseny del personatge” de l’Institut del Teatre.  
 
El President dona la paraula a la Directora General, per tal que exposi els antecedents 
de l’expedient, consistent en l’aprovació d’una oferta formativa de curs no reglat. 

 

L’Institut del Teatre ha considerat d’interès impartir el curs “La serigrafia tèxtil en el disseny del 
personatge”  que s’adreça a persones interessades en l’ampliació del seus coneixements sobre 
el disseny del personatges i/o la caracterització: alumnes de l’Institut del Teatre de les diferents 
escoles, professionals del disseny de personatge o la caracterització a l’escena en viu o 
enregistrada, estudiants externs d’altres arts i dissenys interessats en el disseny escènic i en 
especial el disseny del personatge. 
 
El curs s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta 
activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització de 
l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a 
mínim, d’uns ingressos de 1.627,50€ que permetran la cobertura total de la despesa 
generada per l’activitat.  
 
Es proposa un preu públic de 210,00€ en concepte de matrícula del curs. 
 
La docència per a la impartició del curs “La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge” serà 
impartida per una professional externa a l’Institut del Teatre i, per la qual cosa comportarà una 
col·laboració docent addicional per import de 720,00€. 
 
El curs té un cost total de 1.584,00€. 
 
Es proposa, doncs, autoritzar la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs fins a un 
màxim de 1.320,00€ distribuïda segons el dtall següent: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Col·laboració docent d’una 
professional externa a l’Institut del 
Teatre  

22618/99003 720,00 € 

Material Fungible 22199/99003 600,00€ 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. 
 
L’Institut del Teatre ha considerat d’interès impartir el curs “La serigrafia tèxtil en el disseny del 
personatge”  que s’adreça a persones interessades en l’ampliació del seus coneixements sobre el disseny 
del personatges i/o la caracterització: alumnes de l’Institut del Teatre de les diferents escoles, 
professionals del disseny de personatge o la caracterització a l’escena en viu o enregistrada, estudiants 
externs d’altres arts i dissenys interessats en el disseny escènic i en especial el disseny del personatge. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, del qual es desprèn que el curs “La serigrafia tèxtil en el 
disseny del personatge” de l’Institut del Teatre s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes 
derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i que la 
realització de l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a 
mínim, d’uns ingressos de MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.627,50€) 
que permetran la cobertura total de la despesa generada per l’activitat.  
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-financera, que 
s’adjunta com a annex III, i que proposa un preu públic de DOS-CENTS DEU EUROS  (210,00€) en 
concepte de matrícula del curs “La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge” de l’Institut del Teatre. 
 
Vist que la docència per a la impartició del curs “La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge” serà 
impartida per una professional externa a l’Institut del Teatre i, per la qual cosa comportarà una 
col·laboració docent addicional per import de 720,00€.  
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), 
aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran establir preus públics 
per la prestació de serveis o per realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no 
es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, la proposta de la seva aprovació a l’òrgan corresponent de la 
Diputació de Barcelona, i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la 
memòria econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
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ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR el curs “La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge” de l’Institut del Teatre, 
d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de MIL CINC-CENTS 
VUITANTA-QUATRE EUROS (1.584,00€) el qual inclou un import de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE 
EUROS (264,00€)  en concepte de despesa indirecta per la utilització dels espais i les despeses de 
consums i funcionament per a la realització de l’activitat. 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en DOS-CENTS DEU EUROS  (210,00€) en concepte de matrícula 
del curs  “La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge” de l’Institut del Teatre, de conformitat amb la 
memòria econòmico-financera que s’adjunta com a annex III. 
 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs “La serigrafia tèxtil 
en el disseny del personatge” de l’Institut del Teatre a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns 
ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS 
AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.627,50€). 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs en concepte d’honoraris de 
personal docent i de material fungible, fins a un màxim de MIL TRES-CENTS VINT EUROS  (1.320,00€) a 
càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de l’Institut del Teatre: 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 
Col·laboració docent d’una professional 
externa a l’Institut del Teatre  

22618/99003 720,00 € 

Material Fungible 22199/99003 600,00€ 
 
Cinquè- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del  curs “La serigrafia tèxtil en el 
disseny del personatge”  de l’Institut del Teatre serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 34200/99003 
del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació del  curs “La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge” de 
l’Institut del Teatre. 
 
Setè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en la present resolució. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del curs “La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge” de 
l’Institut del Teatre que s’aprova en el present dictamen mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el tauler d’edictes de l’Institut del Teatre. 
 
 
 
ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS  “LA SERIGRAFIA TÈXTIL EN EL DISSENY DEL 
PERSONATGE”  DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 

 
DADES GENERALS DE L’ENSENYAMENT  

 
NOM DEL CURS: "La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge”. 
 
Tipus de curs: (postgrau, d’especialització...) Curs especialitzat 
Nombre de crèdits: (Màster =o> de 60 crèdits / 
Diploma de Postgrau =o> de 30 crèdits / 
Certificat entre 29 i 1 crèdits) 

16 hores 
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Director/a: Marta López 
Coordinador/a: Anna Solanilla  (IT Estudis de Postgrau) 
Nombre d’anys acadèmics:  
Núm. Crèdits impartits cada any: (si escau)  
Curs acadèmic inici de docència: 2018-19 
Modalitat de docència:    
(presencial, semipresencial, a distància) 

Presencial 

Núm. D’edicions impartides:  
Any acadèmic darrera edició impartida:  
Nom darrera edició impartida: “La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge” 
Admet alumnes no titulats: si 
Pràctiques externes:   
Data inici docència:   18 de juny 2019 

Data final docència: 21 de juny 2019 
Preveu preinscripció: No 
Nombre d’alumnes previstos: Mínim 9, màxim 10 
Data inici matriculació:  03/06/19 
Data final matriculació: 07/06/19 
Adreçat a: Persones interessades en l’ampliació del seus coneixements 

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

Requisits d’accés: no en té 
Descripció resumida d’objectius:  Dur a terme un projecte serigràfic sobre tèxtil. S'ensenyaran 

els processos i materials necessaris per a estampar sobre 
tèxtil, i les possibilitats que te la tècnica a l'hora d'aplicar-ho 
sobre diferents peces d’indumentària. 

 Donar eines a l'alumne/a perquè sigui capaç       de 
planificar i executar un disseny sobre el suport tèxtil. 

 Ensenyar a preparar una planxa de serigrafia i a estampar 
sobre teixit. 

 Ensenyar les diverses variants de l'aplicacio de la serigrafia 
en la indumentària. 

 Experimentar sobre els teixits i el color. 

Descomptes per alumnes, professors, 
graduats.... 

20% graduats IT i 25 % estudiants IT 

 
LLOC D’IMPARTICIÓ 
 
Nom del Centre Institut del Teatre 
Adreça Plaça Margarida Xirgu, s/n  
Codi postal 08004 
Població Barcelona 
País Espanya 
Telèfon 932 273 900 
Correu electrònic i.teatre@institutdelteatre.cat  
Pàgina internet www.institutdelteatre.cat 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS DE  CURS  “LA SERIGRAFIA TÈXTIL EN EL 
DISSENY DEL PERSONATGE” DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS CURS  “LA SERIGRAFIA TÈXTIL EN EL DISSENY 
DEL PERSONATGE” DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 
“ 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS “LA 
SERIGRAFIA TÈXTIL EN EL DISSENY DEL PERSONATGE” DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT 
DEL TEATRE. 

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

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

 
1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per a la matrícula del curs “La serigrafia tèxtil en 
el disseny del personatge” de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preu afecta a l’import que s’adjunta i que aprova el preu públic que ha de regir 
per a la matrícula del curs “La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge” de l'Organisme Autònom Institut 
del Teatre.  
 
El preu públic que es proposa per al curs “La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge”, es fixa en DOS-
CENTS DEU EUROS  (210,00 €) per alumne. 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 MIL SIS-
CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.627,50 €). En el càlcul dels ingressos s’ha 
contemplat 4 alumnes externs i 5 alumnes de l’Institut del Teatre. 
 

9 Número alumnes 

4 Alumnes externs 840,00 

5 Alumnes IT 787,50 

Ingressos Totals 1.627,50 
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A l’import de les matrícules dels alumnes de cursos reglats s’ha aplicat el 25 % de descompte previst a la 
tarifa adjunta a l’Ordenança fiscal de l’Institut del Teatre.      
 
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. 
 

 
4.2.- Grau de cobertura 
 
Els costos directes i indirectes derivats de l’activitat són el resultat de la comptabilitat analítica i de les 
previsions d’ingressos. 
 

II. Ensenyaments no reglats 
 
L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:  
 
 Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos (34200/99003).  
 
 Les despeses fan referència a honoraris de col·laboradors docents o serveis professionals i a despeses 

diverses (Capítol II). 
 
 Les despeses indirectes fan referència al percentatge que repercuteix la fórmula als cursos especials 

aprovada en la tarifa vigent que inclou la utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament 
per a la realització de l’activitat. 
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La cobertura global prevista del seu cost sobre el preu proposat és la següent: 
 
 

 
De tot l’anterior, es desprèn que el curs “La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge”, s’autofinançarà, 
atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades 
pels ingressos de les matrícules, i que la realització de l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció 
per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS 
AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.627,50 €), que permetran la cobertura total de la despesa generada per 
l’activitat. En conseqüència, l’elaboració del curs no suposarà una despesa addicional al pressupost de 
l’Institut del Teatre.”  
 
 
 
10. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i el curs d’estiu “ENDANSA’IT 

2019 (Teatre Musical)” de l’Institut del Teatre. 
 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de la proposta, consistent en l’aprovació d’un curs no reglat. 
 

En el marc del curs d’estiu ENDANSA’IT, la Coordinació del projecte Dansa en Xarxa i la 
Direcció del  Conservatori Professional de Dansa, proposen iniciar un curs d’estiu de Teatre 
Musical, adreçat a alumnes amb interès en aquesta matèria que tinguin una edat compresa 
entre els 9 a als 16 anys. El curs es farà en dos grups de treball que es diferenciaran segons 
criteri dels docents que l’imparteixen una vegada comenci el curs. Cada grup treballarà: Una 
escena de text, dues coreografies amb cançó i una coreografia coral d’ambdós grups junts. 
 
El curs s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta 
activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització de 
l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a 
mínim, d’uns ingressos de 4.620,00€,  que permetran la cobertura total de la despesa 
generada per l’activitat.  
 
Es proposa un preu públic de 220,00€ en concepte de matrícula del curs. 
 
La docència que participa en el curs està assignada a professionals externs a l’Institut del 
Teatre, la qual cosa comportarà col·laboracions docents addicionals per import de 3.620,00€. 

  
 
DESPESES 

 
Curs “La serigrafia tèxtil en el 

disseny del personatge” 

Costos directes capítol II 1.320,00 

Costos indirectes 264,00 

TOTAL COST  1.584,00 

 
 
INGRESSOS 

 
Curs “La serigrafia tèxtil en el 

disseny del personatge” 

Cap. III 1.627,50 

TOTAL INGRESSOS 1.627,50 

Percentatge cobertura 100,00% 
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A més, l’Institut del Teatre assumirà la despesa corresponent al regidor de sala a través del 
contracte administratiu que té formalitzat amb l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE 
FOCUS, SA, per import de 110,00€. 
 
El curs té un cost total de 4.344,00€. 
 
Es proposa, doncs, autoritzar la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs fins a un 
màxim de 3.620,00€, distribuïda segons el dtall següent: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 
 

Honoraris dels docents 
externs a l’Institut del 
Teatre (col·laboracions 
docents) 

22621/99130 3.620,00€ 

Regidor de sala 22799/99210 110,00€ 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. 
 
En el marc del curs d’estiu ENDANSA’IT, la Coordinació del projecte Dansa en Xarxa i la Direcció del  
Conservatori Professional de Dansa, proposen iniciar un curs d’estiu de Teatre Musical, adreçat a 
alumnes amb interès en aquesta matèria que tinguin una edat compresa entre els 9 a als 16 anys. El curs 
es farà en dos grups de treball que es diferenciaran segons criteri dels docents que l’imparteixen una 
vegada comenci el curs. Cada grup treballarà: Una escena de text, dues coreografies amb cançó i una 
coreografia coral d’ambdós grups junts. 
  
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II del qual es desprèn que el curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2019 (Teatre Musical)” de l’Institut del Teatre s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes 
derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i que la 
realització de l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a 
mínim, d’uns ingressos de QUATRE MIL SIS-CENTS VINT EUROS (4.620,00€),  que permetran la 
cobertura total de la despesa generada per l’activitat.  
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-financera, que 
s’adjunta com a annex III, i que proposa un preu públic de DOS-CENTS VINT  EUROS (220,00 €) en 
concepte de matrícula del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Teatre Musical)” de l’Institut del Teatre. 
 
La docència que participa en el curs està assignada a professionals externs a l’Institut del Teatre, la qual 
cosa comportarà col·laboracions docents addicionals per import de TRES MIL SIS-CENTS VINT EUROS 
(3.620,00€). 
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A més, l’Institut del Teatre assumirà la despesa corresponent al regidor de sala a través del contracte 
administratiu que té formalitzat amb l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, per import de 
110,00€.  
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), 
aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran establir preus públics 
per la prestació de serveis o per realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no 
es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, la proposta de la seva aprovació a l’òrgan corresponent de la 
Diputació de Barcelona, i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la 
memòria econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR el curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Teatre Musical)” de l’Institut del Teatre, d’acord 
amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de QUATRE MIL TRES-
CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS (4.344,00€) el qual inclou un import de SET-CENTS VINT-I-
QUATRE EUROS (724,00€)  en concepte de despesa indirecta per la utilització dels espais i les despeses 
de consums i funcionament per a la realització de l’activitat. 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en DOS-CENTS VINT EUROS (220,00€) en concepte de matrícula 
del d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Teatre Musical)” de l’Institut del Teatre, de conformitat amb la memòria 
econòmico-financera que s’adjunta com a annex III. 
 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs d’estiu 
“ENDANSA’IT 2019 (Teatre Musical)” de l’Institut del Teatre a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns 
ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de QUATRE MIL SIS-CENTS VINT 
EUROS (4.620,00€). 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs fins a un màxim de TRES 
MIL  SIS-CENTS VINT EUROS (3.620,00€), i que anirà a càrrec de les aplicacions del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre que es deglossen a continuació: 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 
 

Honoraris dels docents 
externs a l’Institut del 
Teatre (col·laboracions 
docents) 

22621/99130 3.620,00€ 

Regidor de sala 22799/99210 110,00€ 
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Cinquè- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del  curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2019 (Teatre Musical)” de l’Institut del Teatre serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 34200/99130 
del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació del  curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Teatre Musical)” de 
l’Institut del Teatre. 
 
Setè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en la present resolució. 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Teatre Musical)” de l’Institut 
del Teatre que s’aprova en el present dictamen mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler 
d’edictes de l’Institut del Teatre. 
 
 
 
ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS D’ESTIU “ENDANSA’IT 2019 (TEATRE MUSICAL)” 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 

DADES GENERALS DE L’ENSENYAMENT  
 
NOM DEL CURS: TEATRE MUSICAL (EDICIÓ 2019) 
 

CURS D’ESTIU  
El curs d’estiu de Teatre Musical que proposem està adreçat a alumnes amb interès en aquesta matèria 
que tinguin una edat compresa entre els 9 a als 16 anys. 
 
El curs es farà en dos grups de treball que es diferenciaran segons criteri dels docents que l’imparteixen 
una vegada comenci el curs. 
 
El curs tindrà una duració de 20 hores per als alumnes. 
 
Cada grup treballarà: 

‐ Una escena de text. 
‐ Dues coreografies amb cançó. 
‐ Una coreografia coral d’ambdós grups junts. 
‐  

Dates: del 1 al 12 de juliol 
Horari: de 15 a 17 hores. El divendres 12 de juliol es farà la presentació dels tallers a l’espai Scanner. 
Equip docent: 
David Pintó: Director i professor d’interpretació. 25 hores 
Bealia Guerra: Coreògrafa. 25 hores 
Laia Piró: Coordinadora del curs i professora de tècnica vocal. 28 hores. 
Places limitades: 20 alumnes mínim i 28 alumnes màxim. 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS D’ESTIU “ENDANSA’IT 2018 (TEATRE MUSICAL)” 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS D’ESTIU “ENDANSA’IT 2018 (TEATRE MUSICAL)” 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 
“ 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
D’ESTIU “ENDANSA’IT 2019 (TEATRE MUSICAL)”. 
 
 
Introducció 
 
Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que estableix la necessitat 
d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la proposta d’establiment o modificació de preus 
públics. La normativa a la què ens referim és bàsicament el Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març Text (en endavant, TRLLRHL) i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
taxes i preus públics. Cal esmentar, així mateix, l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que 
atribueix a la Junta de Govern la competència en matèria de fixació dels preus públics corresponents als 
serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost. 
 
CONTINGUT DE LA PROPOSTA 
1.- Antecedents. 
2.- Fixació del preu. 
3.- Vigència. 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura. 

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

 
1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per a la matrícula del curs d’estiu ENDANSA’IT 
2019 (Teatre Musical)” de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preu afecta a l’import que s’adjunta i que aprova el preu públic que ha de regir 
per a la matrícula del curs d’estiu ENDANSA’IT 2019 (Teatre Musical)” de l'Organisme Autònom Institut del 
Teatre.  
 
El preu públic que es proposa per al curs d’estiu ENDANSA’IT 2019 (Teatre Musical)”, es fixa en DOS-CENTS 
VINT  EUROS (220,00 €) per alumne. Els ingressos mínims en concepte de matrícules que s’estimen 
suficients per a donar cobertura al conjunt de costos del mateix i poder realitzar el curs són de QUATRE MIL 
SIS-CENTS VINT EUROS (4.620,00 €). En el càlcul dels ingressos s’ha contemplat 12 alumnes externs i 
12 alumnes de l’Institut del Teatre. 

 

24 Número alumnes 

12 Alumnes externs 2.640,00 

12 Alumnes IT 1.980,00 

Ingressos Totals 4.620,00 
 
A l’import de les matrícules dels alumnes de cursos reglats s’ha aplicat el 25 % de descompte previst a la 
tarifa adjunta a l’Ordenança fiscal de l’Institut del Teatre.      
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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. 
 
 

 
 
4.2.- Grau de cobertura 
 
Els costos directes i indirectes derivats de l’activitat són el resultat de la comptabilitat analítica i de les 
previsions d’ingressos. 
 

III. Ensenyaments no reglats 
 
L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:  
 
 Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos (34200/99130).  
 
 Les despeses fan referència a honoraris de col·laboradors externs i a despeses de regidor de sala 

(Capítol II). 
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 Les despeses indirectes fan referència al percentatge que repercuteix la fórmula als cursos especials 
aprovada en la tarifa vigent que inclou la utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament 
per a la realització de l’activitat. 

 
La cobertura global prevista del seu cost sobre el preu proposat és la següent: 
 
 

 
De tot l’anterior, es desprèn que el curs d’estiu ENDANSA’IT 2019 (Teatre Musical)”, s’autofinançarà, atès 
que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels 
ingressos de les matrícules, i que la realització de l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per 
part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de QUATRE MIL SIS-CENTS VINT EUROS 
(4.620,00€), 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.”  
 
 
 
11. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i el curs d’estiu “ENDANSA’IT 

2019 (DANSA)” de l’Institut del Teatre.  
 
El President dona la paraula a la Directora General, per tal que exposi els antecedents 
de l’expedient, consistent en l’aprovació d’una oferta formativa d’un curs no reglat. 

 
Des de l’Escola d’Ensenyament Secundari Artístic/Conservatori Professional de Dansa 
(EESA/CPD) de l’Institut del Teatre es vol impulsar cursos d’Estiu per tal de reforçar i orientar 
els alumnes dels primers cursos.  
 
El curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa)“ estarà adreçat principalment als futurs alumnes del 
Conservatori Professional de Dansa (CPD). S’estableixen dues franges diferenciades, nivell 0 i 
1, i nivell 2 per a alumnes que han cursat 1r i 2n curs per a cada especialitat segons el següent 
detall: 
 

 Nivell 0 mixt: Adreçat a alumnes de 9 a 11 anys, que encara no tenen l’edat o el nivell 
per presentar-se a les PPAA del CPD. Es treballaran les tres especialitats: Dansa 
Clàssica Dansa Contemporània i Dansa Espanyola. Impartit per docents de CPD. 

 
 Nivell 1 de CLA, CON:  Adreçat a alumnes de 11 i 12 anys, que s’han presentat a les 

PPAA. Impartit per docents de CPD. 
 

  
 

Curs d’estiu ENDANSA’IT 
2019 (Teatre Musical)” 

Costos directes capítol II 3.620,00 

Costos indirectes 724,00 

TOTAL COST  4.344,00 

INGRESSOS 

Curs d’estiu ENDANSA’IT 
2019 (Teatre Musical)” 

Cap. III 4.620,00 

TOTAL INGRESSOS 4.620,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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 Nivell 1 ESP: Adreçat als alumnes que han cursat 1r curs de Dansa Espanyola al CPD i 
alumnes que s’han presentat a les PPAA d’enguany i externs de 11 a 13 anys. 

 
 Nivell 2 de CLA, CON: Adreçat a alumnes que han cursat 1r i 2n curs d’especialitat al 

CPD i en segona instància, a alumnes externs entre 13 i 15 anys. Aquest nivell serà 
Impartit per docents convidats i docents interns. 

 
 Nivell 2 de ESP:  Adreçat a alumnes que han cursat 2n i 3er curs d’especialitat al CPD i 

en segona instància, a alumnes externs entre 14 i 16 anys. Aquest nivell serà Impartit 
per docents interns i externs. 

 
El curs s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta 
activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització de 
l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a 
mínim, d’uns ingressos de 20.212,50€ que permetran la cobertura total de la despesa 
generada per l’activitat.  
 
Es proposa un preu públic de 275,00 € en concepte de matrícula del curs. 
 
La docència que participa en el curs està assignada, d’una banda, al personal docent i de 
suport a la docència (instrumentistes) de l’Institut del Teatre, i, per tant, les seves dedicacions 
seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent, valorades en un màxim de 8.703,14€ i, 
d’altra banda, a professionals externs a l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà 
col·laboracions docents addicionals per import de 7.637,50€. 
. 
A més, l’Institut del Teatre assumirà la despesa corresponent al muntatge i desmuntatge de la 
tarima necessària per al desenvolupament del curs per import de 640,00€ i la despesa de 
tècnics per import de 577,50€. Aquesta darrera despesa s’assumirà a través del contracte 
administratiu que té formalitzat amb l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA 
 
El curs té un cost total de 19.608,77€. 
 
Es proposa, doncs, autoritzar la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs fins a un 
màxim de 16.340,64€, distribuïda segons el dtall següent: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 
 

Retribucions dels docents i del 
personal de suport a la 
docència de l’Institut del Teatre  

15100/99600 8.703,14€ 

Honoraris dels docents externs 
a l’Institut del Teatre 
(col·laboracions docents) 

22621/99130 6.420,00€ 

Muntatge i desmuntage tarima 22799/99210 640,00€ 
Tècnics 22799/99210 577,50€ 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. 
 
Des de l’Escola d’Ensenyament Secundari Artístic/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de 
l’Institut del Teatre es vol impulsar cursos d’Estiu per tal de reforçar i orientar els alumnes dels primers 
cursos.  
 
El curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa)“ estarà adreçat principalment als futurs alumnes del Conservatori 
Professional de Dansa (CPD). S’estableixen dues franges diferenciades, nivell 0 i 1, i nivell 2 per a alumnes 
que han cursat 1r i 2n curs per a cada especialitat segons el següent detall: 
 

‐ Nivell 0 mixt: Adreçat a alumnes de 9 a 11 anys, que encara no tenen l’edat o el nivell per 
presentar-se a les PPAA del CPD. Es treballaran les tres especialitats: Dansa Clàssica Dansa 
Contemporània i Dansa Espanyola. Impartit per docents de CPD. 
 

‐ Nivell 1 de CLA, CON:  Adreçat a alumnes de 11 i 12 anys, que s’han presentat a les PPAA. 
Impartit per docents de CPD. 
 

‐ Nivell 1 ESP: Adreçat als alumnes que han cursat 1r curs de Dansa Espanyola al CPD i alumnes 
que s’han presentat a les PPAA d’enguany i externs de 11 a 13 anys. 
 

‐ Nivell 2 de CLA, CON: Adreçat a alumnes que han cursat 1r i 2n curs d’especialitat al CPD i en 
segona instància, a alumnes externs entre 13 i 15 anys. Aquest nivell serà Impartit per docents 
convidats i docents interns. 
 

‐ Nivell 2 de ESP:  Adreçat a alumnes que han cursat 2n i 3er curs d’especialitat al CPD i en 
segona instància, a alumnes externs entre 14 i 16 anys. Aquest nivell serà Impartit per docents 
interns i externs. 
 

La diferenciació de les edats i cursos dels nivells 1 i 2 de Dansa Espanyola (respecte a les del nivell 1 i 2  
Dansa Clàssica i Contemporània) es deuen a les indicacions del col·lectiu docent del Departament de 
Dansa Espanyola, coneixedors del alumnat i de les seves especificitats formatives de a seva especialitat 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, del qual es desprèn que el curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2019 (Dansa)“ de l’Institut del Teatre s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes 
derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i que la 
realització de l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a 
mínim, d’uns ingressos de VINT MIL DOS-CENTS DOTZE  EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 
(20.212,50€) que permetran la cobertura total de la despesa generada per l’activitat.  
 
En el càlcul dels ingressos s’ha contemplat 42 alumnes externs i 42 alumnes de l’Institut del Teatre.  
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-financera, que 
s’adjunta com a annex III, i que proposa un preu públic de DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS 
(275,00€) en concepte de matrícula del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa)“ de l’Institut del Teatre. 
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La docència que participa en el curs està assignada, d’una banda, al personal docent i de suport a la 
docència (instrumentistes) de l’Institut del Teatre, i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes 
d’acord amb la normativa vigent, valorades en un màxim de VUIT MIL SET-CENTS TRES EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS  (8.703,14€) i, d’altra banda, a professionals externs a l’Institut del Teatre, la qual 
cosa comportarà col·laboracions docents addicionals per import de SET MIL SIS-CENTS TRENTA-SET 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (7.637,50€). 
 
A més, l’Institut del Teatre assumirà la despesa corresponent al muntatge i desmuntatge de la tarima 
necessària per al desenvolupament del curs per import de 640,00€ i la despesa de tècnics per import de 
577,50€. Aquesta darrera despesa s’assumirà a través del contracte administratiu que té formalitzat amb 
l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA 
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), 
aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran establir preus públics 
per la prestació de serveis o per realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no 
es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, la proposta de la seva aprovació a l’òrgan corresponent de la 
Diputació de Barcelona, i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la 
memòria econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR el curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa)“ de l’Institut del Teatre, d’acord amb el 
programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de DINOU MIL SIS-CENTS VUIT 
EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (19.608,77€) el qual inclou un import de TRES MIL DOS-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (3.268,13€)  en concepte de despesa indirecta per la 
utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament per a la realització de l’activitat. 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS  (275,00€)  en concepte de 
matrícula del d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa)“ de l’Institut del Teatre, de conformitat amb la memòria 
econòmico-financera que s’adjunta com a annex III. 
 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs d’estiu 
“ENDANSA’IT 2019 (Dansa)“ de l’Institut del Teatre a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns 
ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de VINT MIL DOS-CENTS DOTZE  
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (20.212,50€). 
 
També es podrà realitzar un o varis nivells dels sis previstos sempre que les cobertures s’ajustin al supòsit de 
14 alumnes per nivell. En aquest cas, a més a més, el càlcul final dels nivells haurà de ser autofinançat, amb 
una cobertura total de les despeses. 
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Quart.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs fins a un màxim de SETZE 
MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (16.340,64€), i que anirà a 
càrrec de les aplicacions de vigent pressupost de l’Institut del Teatre que es deglossen a continuació: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 
 

Retribucions dels docents i del 
personal de suport a la docència de 
l’Institut del Teatre  

15100/99600 8.703,14€ 

Honoraris dels docents externs a 
l’Institut del Teatre (col·laboracions 
docents) 

22621/99130 6.420,00€ 

Muntatge i desmuntage tarima 22799/99210 640,00€ 
Tècnics 22799/99210 577,50€ 

 
Cinquè- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del  curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2019 (Dansa)“ de l’Institut del Teatre serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 34200/99130 del vigent 
pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació del  curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa)“ de l’Institut del 
Teatre. 
 
Setè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en la present resolució. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa)“ de l’Institut del 
Teatre que s’aprova en el present dictamen mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler 
d’edictes de l’Institut del Teatre. 
 
 
 
ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS D’ESTIU “ENDANSA’IT 2019 (DANSA)“  DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE. 

 
PROGRAMA ACADÈMIC 

 
ENDANSA’IT 2019 

 
El curs d’estiu que us proposem estarà dirigit principalment als futurs alumnes del Conservatori, en els dos 
primers nivells 0 i 1 i als alumnes que han cursat 1r i 2n curs al CPD en el nivell 2.  
 

‐ Nivell 0 mixt: Adreçat a alumnes de 9 a 11 anys, que encara no tenen l’edat o el nivell per 
presentar-se a les PPAA del CPD. Es treballaran les tres espacialitats: dansa Clàssica Dansa 
Contemporània i dansa Espanyola. Impartit per docents de CPD. 

‐  
‐ Nivell 1 de CLA, CON, ESP: Adreçat a alumnes de 11 i 12 anys, que s’han presentat a les PPAA, 

tant si les han aprovat com si no. Impartit per docents de CPD. 
‐  
‐ Nivell 2 de CLA, CON, ESP: Adreçat a alumnes que han cursat 1r i 2n d’especialitat al CPD i en 

segona instància, a alumnes externs entre 13 i 15 anys. Aquest nivell serà Impartit per docents 
interns i externs. 

‐  
Dates: del 1 al 12 de juliol. 
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Horari: Matins de 10.00 a 13.30 (el nivell 0 i 1) i de 10.00h a 14.00 (nivell 2). 
 

ENDANSA’IT 2019 NIVELL 0 MIXT 

Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   divendres 

10.00h 
D. Clàssica: C. Facco 
Taller 
Instrum: 
11.00h 

10.00h 
E. Corporal: Aroa 
Córdoba  
 
11.00h 

10.00h 
D. Clàssica: C. Facco 
Instrum: 
 
11.00h 

10.00h 
E. Corporal: Aroa 
Córdoba 
 
 
11.00h 

10.00h 
D. Clàssica: C. Facco 
Instrum: 
 
11.00h 

11.00h 
D. Creativa: M. 
Iannarelli 
Taller 
Instrum: 
12.00h 

10.00h 
D. Clàssica: C. Facco 
Taller 
Instrum: 
11.00h 

11.00h 
D. Creativa: M. 
Iannarelli 
Taller 
Instrum: 
12.00h 

10.00h 
D. Clàssica: C. Facco 
Taller 
Instrum: 
11.00h 

11.00h 
D. Creativa: M. 
Iannarelli 
Taller 
Instrum: 
12.00h 

12.00h 
Descans 
12.30 

       

12.30h 
D. Estilitzada: V. 
Domínguez 
Taller 
Instrum: 
13.30h 

12.30h 
Ritmes: Nacho 
Blanco 
Taller 
 
13.30h 

12.30h 
D. Estilitzada: V. 
Domínguez 
Taller 
Instrum: 
13.30h 

12.30h 
Ritmes: Nacho 
Blanco 
Taller 
 
13.30h 

12.30h 
D. Estilitzada: V. 
Domínguez 
Taller 
Instrum: 
13.30h 

 
NIVELL 1CLA i CON 

Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres 

10.00h 
D. Clàssica: 
Manuela Marcé 
Instrum: 
 
11.00h 

10.00h 
D. Contemporània:  
S. Rodríguez 
Instrum: 
11.00h 

10.00h 
D. Clàssica: 
Manuela Marcé 
Instrum: 
 
11.00h 

10.00h 
D. Contemporània:  
S. Rodríguez 
Instrum: 
11.00h 

10.00h 
D. Clàssica: 
Manuela Marcé 
Instrum: 
 
11.00h 

11.00h  
Taller CLA: 
Manuela Marcé 
12.00h 

11.00h  
Taller CON: S. 
Rodríguez 
12.00h 

11.00h  
Taller CLA.: 
Manuela Marcé 
12.00h 

11.00h  
Taller CON: S. 
Rodríguez 
12.00h 

11.00h  
Taller CLA: 
Manuela Marcé 
12.00h 

12.00h 
Descans 
12.30h 

12.00h 
Descans 
12.30h 

12.00h 
Descans 
12.30h 

12.00h 
Descans 
12.30h 

12.00h 
Descans 
12.30h 

12.30h 
Taller de Ritmes: 
M. Iannarelli ?? 
13.30h 

12.30h 
Improvisació: S. 
Rodríguez 
13.30h 

12.30h 
Taller de Ritmes: 
M. Iannarelli ?? 
13.30h 

12.30h 
Improvisació: S. 
Rodríguez 
13.30h 

12.30h 
Taller de Ritmes: 
M. Iannarelli ?? 
 
13.30h 

 
NIVELL 1ESP 

Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres 

10.00h 
D. Clàssica: S. 

10.00h 
D. Clàssica: S. 

10.00h 
D. Clàssica: S. 

10.00h 
D. Clàssica: S. 

10.00h 
D. Clàssica: S. 
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Masclans 
Taller 
Instrum: 
11.00h 

Masclans 
Taller 
Instrum: 
11.00h 

Masclans 
Taller 
Instrum: 
11.00h 

Masclans 
Taller 
Instrum: 
11.00h 

Masclans 
Taller 
Instrum: 
11.00h 

11.00h 
D. Estilitzada: V. 
Domínguez 
Taller 
Instrum: 
12.00h 

11.00h 
E. Bolera: V. 
Domínguez 
Instrum: 
 
12.00h 

11.00h 
D. Estilitzada: V. 
Domínguez 
Taller 
Instrum: 
12.00h 

11.00h 
E. Bolera: V. 
Domínguez 
Instrum: 
 
12.00h 

11.00h 
D. Estilitzada: V. 
Dominguez 
Taller 
Instrum: 
12.00h 

12.00h                  
Descans 
12.30 

       

12.30h 
Taller de Ritmes: N. 
Blanco 
13.30h 

12.30h 
Taller E. Bolera:  
V. Domínguez 
13.30h 

12.30h 
Taller de Ritmes: N. 
Blanco 
13.30h 

12.30h 
Taller E. Bolera: 
V. Domínguez 
13.30h 

12.30h 
Taller de Ritmes: N. 
Blanco 
13.30h 

 
NIVELL 2 CLA 

Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres 

10.00h 
D. Clàssica: 
Bérengère Andreo 
Instrum: 
 
11.30h 

10.00h 
D. Clàssica: Bérengère 
Andreo 
Instrum: 
 
11.30h 

10.00h 
D. Clàssica: 
Bérengère Andreo 
Instrum: 
 
11.30h 

10.00h 
D. Clàssica: Bérengère 
Andreo 
Instrum: 
 
11.30h 

10.00h 
D. Clàssica: 
Bérengère Andreo 
Instrum: 
 
11.30h 

11.30 a 11.45h 
descans 

       

11.45h  
Bérengère Andreo 
Puntes                   
Nois 
12.45h        Docent 
IT 

 11.45h  
D. Contemporània:  
N. Labiano 
Instrumentista:  
13.00h 

11.45h  
Bérengère Andreo 
Puntes                   
Nois 
12.45h         Docent 
IT 

11.45h  
D. Contemporània:  
N. Labiano 
Instrumentista:  
13.00h 

11.45h  
Bérengère Andreo 
Puntes                   
Nois 
12.45h               
Docent IT       

12.45h 
Taller de Clàssic: 
Bérengère  Andreo 
14.00h  

13.00h 
Taller D. 
Contemporània:  
N. Labiano  
14.00h 

12.45h 
Taller de Clàssic: 
Bérengère  Andreo 
14.00h   

13.00h 
Taller D. 
Contemporània:  
N. Labiano  
14.00h 

12.45h 
Taller de Clàssic: 
Bérengère  Andreo 
14.00h 

 
NIVELL 2 CON 

Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres 

10.00h 
D. Contemporània + 
Taller: 
Convidat:  Daniel 
Navarro 
Instrum:1,5h 
 
12.00h 

10.00h 
D. Contemporània + 
Taller:  
Convidat:  Daniel 
Navarro 
Instrum: 
 
12.00h 

10.00h 
D. Contemporània + 
Taller:  
Convidat:  Daniel 
Navarro 
Instrum: 
 
12.00h 

10.00h 
D. Contemporània + 
Taller: 
Convidat:  Daniel 
Navarro 
 Instrum: 
 
12.00h 

10.00h 
D. Contemporània + 
Taller:  
Convidat:  Daniel 
Navarro 
Instrum: 
 
12.00h 

12.00h a 12.15h         



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

 

 

descans 

12.15h 
Danses Urbanes+ 
Taller: 
Pol Fruitós  
 
14,00h 

 12.15h  
Contact: M. 
Iannarelli 
 
 
14.00h 

12.15h 
Danses Urbanes+ 
Taller  
Pol Fruitós  
 
14,00h 

12.15h  
Contact : M. 
Iannarelli 
 
 
14.00h 

12.15h 
Danses Urbanes+ 
Taller  
Pol Fruitós  
 
14,00h 

 
NIVELL II ESP 

Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres 

10.00h 
Convidat sabatilla:   
Leticia Castro 
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat sabatilla:  
Leticia Castro 
 Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat sabatilla:  
Leticia Castro 
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat sabatilla:   
Leticia Castro 
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat sabatilla:  
Leticia Castro 
 Instrumentista: ? 
 
11.45h 

11.45h a 12.15h  
Descans 

       

12.15h 
Convidat Taller de 
Flamenc: 
José Manuel Álvarez 
  
14.00h 

12.15h 
Convidat Taller de 
Flamenc: 
José Manuel Álvarez 
 
14.00h 

12.15h 
Convidat Taller de 
Flamenc: 
José Manuel Álvarez 
 
14.00h 

12.15h 
Convidat Taller de 
Flamenc: 
José Manuel Álvarez 
 
14.00h 

12.15h 
Convidat Taller de 
Flamenc: 
José Manuel Álvarez 
 
14.00h 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS D’ESTIU “ENDANSA’IT 2019 (DANSA)“  DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE. 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS D’ESTIU “ENDANSA’IT 2019 (DANSA)“  DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 
“ 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
D’ESTIU “ENDANSA’IT 2019 (DANSA)”. 
 
 
Introducció 
 
Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que estableix la necessitat 
d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la proposta d’establiment o modificació de preus 
públics. La normativa a la què ens referim és bàsicament el Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març Text (en endavant, TRLLRHL) i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
taxes i preus públics. Cal esmentar, així mateix, l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que 
atribueix a la Junta de Govern la competència en matèria de fixació dels preus públics corresponents als 
serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost. 
 
CONTINGUT DE LA PROPOSTA 
 
1.- Antecedents. 
2.- Fixació del preu. 
3.- Vigència. 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura. 

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

 
1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per a la matrícula del curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2019 (Dansa)” de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preu afecta a l’import que s’adjunta i que aprova el preu públic que ha de regir 
per a la matrícula del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa)” de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 
El preu públic que es proposa per al curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa)”, es fixa en DOS-CENTS 
SETANTA-CINC  EUROS (275,00 €) per alumne. Els ingressos mínims en concepte de matrícules que 
s’estimen suficients per a donar cobertura al conjunt de costos del mateix i poder realitzar el curs són de VINT 
MIL DOS-CENTS DOTZE  EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (20.212,50 €). En el càlcul dels 
ingressos s’ha contemplat 42 alumnes externs i 42 alumnes de l’Institut del Teatre. 
 
També es podrà realitzar un o varis nivells dels sis previstos sempre que les cobertures s’ajustin al supòsit de 
14 alumnes per nivell. En aquest cas, a més a més, el càlcul final dels nivells haurà de ser autofinançat, amb 
una cobertura total de les despeses. 

 

84 Número alumnes 14 Número alumnes 

42 Alumnes externs 11.550,00 7 Alumnes externs 1.925,00 

42 Alumnes IT 8.662,50 7 Alumnes IT 1.443,75 

Ingressos Totals 20.212,50 Ingressos Totals 3.368,75 
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A l’import de les matrícules dels alumnes de cursos reglats s’ha aplicat el 25 % de descompte previst a la 
tarifa adjunta a l’Ordenança fiscal de l’Institut del Teatre.      
 
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. 
 

IV. Ensenyaments no reglats 
 
L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:  
 
 Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos (34200/99130).  
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 Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I), a honoraris i viatge de col·laboradors 
externs (Capítol II). 

 
 Les despeses indirectes fan referència al percentatge que repercuteix la fórmula als cursos especials 

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

 
La cobertura global prevista del seu cost sobre el preu proposat és la següent: 
 
 

 
De tot l’anterior, es desprèn que el curs d’estiu ENDANSA’IT 2019 (Dansa)”, s’autofinançarà, atès que les 
despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels ingressos 
de les matrícules, i que la realització de l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de 
l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de VINT MIL DOS-CENTS DOTZE  EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (20.212,50 €), que permetran la cobertura total de la despesa generada per 
l’activitat. En conseqüència, l’elaboració del curs no suposarà una despesa addicional al pressupost de 
l’Institut del Teatre.  
 
També es podrà realitzar un o varis nivells dels sis previstos sempre que les cobertures s’ajustin al supòsit de 
14 alumnes per nivell. En aquest cas, a més a més, el càlcul final dels nivells haurà de ser autofinançat, amb 
una cobertura total de les despeses.” 
 
 
 
12. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i el curs d’estiu “ENDANSA’IT 

2019 (DANSA AVANÇAT)” de l’Institut del Teatre.  
 
El President dona la paraula a la Directora General, per tal que exposi els antecedents 
de l’expedient, consistent en l’aprovació d’una oferta formativa d’un curs no reglat. 

 

Des de l’Escola d’Ensenyament Secundari Artístic/Conservatori Professional de Dansa 
(EESA/CPD) de l’Institut del Teatre es vol impulsar cursos d’Estiu per tal de reforçar i orientar 
els alumnes dels primers cursos.  
 
El curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa Avançat)“ estarà adreçat en primera instància als 
alumnes del CPD de l’ Institut del Teatre que han cursat a partir de 3r, 4rt i 5é o 6é curs al 

  
 

Curs d’estiu ENDANSA’IT 
2019 (Dansa)” 

Costos directes capítol I 8.703,14 

Costos directes capítol II 7.637,50 

Costos indirectes 3.268,13 

TOTAL COST  19.608,77 

INGRESSOS 

Curs d’estiu ENDANSA’IT 
2019 (Dansa)” 

Cap. III 20.212,50 

TOTAL INGRESSOS 20.212,50 

Percentatge cobertura 100,00% 
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Conservatori en l’especialitat de Dansa Clàssica i en la de Dansa Contemporània, i en segona 
instància obert a alumnes externs que tinguin un nivell avançat a partir de  16 anys. 
 
El curs s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta 
activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització de 
l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a 
mínim, d’uns ingressos de 12.495,00€, que permetran la cobertura total de la despesa 
generada per l’activitat.  
 
Es proposa un preu públic de 340,00€ en concepte de matrícula del curs. 
 
La docència que participa en el curs està assignada, d’una banda, al personal docent i de 
suport a la docència (instrumentistes) de l’Institut del Teatre, i, per tant, les seves 
dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent, valorades en un màxim de 
2.512,22€ i, d’altra banda, a professionals externs a l’Institut del Teatre, la qual cosa 
comportarà col·laboracions docents addicionals per import de 7.570,00€. 
 
El curs té un cost total de 12.098,66€. 
 
Es proposa, doncs, autoritzar la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs fins a un 
màxim de 10.082,22€, distribuïda segons el dtall següent: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 
 

Retribucions dels 
docents i del personal 
de suport a la docència 
de l’Institut del Teatre  

15100/99600 2.512,22€ 

Honoraris dels docents 
externs a l’Institut del 
Teatre (col·laboracions 
docents) 

22621/99130 7.570,00€ 

 
 
Es pregunta el Sr. Altayó si s’ha tingut en compte la possibilitat d’efectuar una reserva 
a aquest curs pels alumnes interns. Demana informació, també, sobre com es duu a 
terme la selecció dels alumnes externs. 
 
Ho aclareix la Sra. Puyo. Indica que primer s’esgoten les places disponibles amb els 
interins i, si n’hi ha de sobrants, després s’obre als externs. 
 
 
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, 
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figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. 
 
Des de l’Escola d’Ensenyament Secundari Artístic/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de 
l’Institut del Teatre es vol impulsar cursos d’Estiu per tal de reforçar i orientar els alumnes dels primers 
cursos.  
 
El curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa Avançat)“ estarà adreçat en primera instància als alumnes del 
CPD de l’ Institut del Teatre que han cursat a partir de 3r, 4rt i 5é o 6é curs al Conservatori en l’especialitat de 
Dansa Clàssica i en la de Dansa Contemporània, i en segona instància obert a alumnes externs que tinguin 
un nivell avançat a partir de  16 anys.  
 
En el cas dels alumnes de l’especialitat de Dansa Espanyola, es proposa que aquest curs avançat estigui 
dirigit en primera instància als alumnes que han cursat 4rt, 5é i 6é curs al CPD i en segona instància si hi ha 
places per alumnes externs  a partir de 16 anys. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, del qual es desprèn que el curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2019 (Dansa Avançat)“ de l’Institut del Teatre s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes 
derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i que la 
realització de l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a 
mínim, d’uns ingressos de DOTZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC  EUROS (12.495,00€) que 
permetran la cobertura total de la despesa generada per l’activitat.  
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-financera, que 
s’adjunta com a annex III, i que proposa un preu públic de TRES-CENTS QUARANTA EUROS (340,00€) 
en concepte de matrícula del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa Avançat)“ de l’Institut del Teatre. 
 
La docència que participa en el curs està assignada, d’una banda, al personal docent i de suport a la 
docència (instrumentistes) de l’Institut del Teatre, i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes 
d’acord amb la normativa vigent, valorades en un màxim de DOS MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB 
VINT-I-DOS CÈNTIMS  (2.512,22€) i, d’altra banda, a professionals externs a l’Institut del Teatre, la qual 
cosa comportarà col·laboracions docents addicionals per import de SET MIL CINC-CENTS SETANTA 
EUROS (7.570,00€) 
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), 
aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran establir preus públics 
per la prestació de serveis o per realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no 
es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, la proposta de la seva aprovació a l’òrgan corresponent de la 
Diputació de Barcelona, i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la 
memòria econòmica del servei. 
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Per tot això, i a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR el curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa Avançat)“ 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 DOTZE MIL NORANTA-
VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (12.098,66€) el qual inclou un import de DOS-MIL SETZE 
EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.016,44€)  en concepte de despesa indirecta per la 
utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament per a la realització de l’activitat. 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en TRES-CENTS QUARANTA  EUROS (340,00€)  en concepte de 
matrícula del d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa Avançat)“ de l’Institut del Teatre, de conformitat amb la 
memòria econòmico-financera que s’adjunta com a annex III. 
 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs d’estiu 
“ENDANSA’IT 2019 (Dansa Avançat)“ 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 DOTZE MIL QUATRE-CENTS 
NORANTA-CINC  EUROS (12.495,00€). 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs fins a un màxim de DEU MIL 
VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (10.082,22€), i que anirà a càrrec de les aplicacions 
de vigent pressupost de l’Institut del Teatre que es deglossen a continuació: 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 
 

Retribucions dels docents i 
del personal de suport a la 
docència de l’Institut del 
Teatre  

15100/99600 2.512,22€ 

Honoraris dels docents 
externs a l’Institut del 
Teatre (col·laboracions 
docents) 

22621/99130 7.570,00€ 

 
Cinquè- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del  curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2019 (Dansa Avançat)“ de l’Institut del Teatre serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 34200/99130 
del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació del  curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa Avançat)“ de 
l’Institut del Teatre. 
 
Setè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en la present resolució. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa Avançat)“ de l’Institut 
del Teatre que s’aprova en el present dictamen mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler 
d’edictes de l’Institut del Teatre. 
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ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS D’ESTIU “ENDANSA’IT 2019 (DANSA AVANÇAT)“  
DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 

 
PROGRAMA ACADÈMIC 

 
ENDANSA’IT AVANÇAT 2019 

 
Es proposa fer un curs d’estiu ”ENDANSA’IT AVANÇAT” adreçat en primera instància als alumnes del 
CPD de l’ Institut del Teatre que han cursat a partir de 3r, 4rt i 5é o 6é curs al Conservatori en l’especialitat 
de Dansa Clàssica i en la de Dansa Contemporània, i en segona instància obert a alumnes externs que 
tinguin un nivell avançat a partir de  16 anys.  
 
En el cas dels alumnes de l’especialitat de Dansa Espanyola, es proposa que aquest curs avançat estigui 
dirigit en primera instància als alumnes que han cursat 4rt, 5é i 6é curs al CPD i en segona instància si hi 
ha places per alumnes externs  a partir de 16 anys. 
 
Els cursos estaran impartits per professors convidats de reconegut prestigi En totes les especialitats. 
Tindran una durada de 35 hores. 
 
Es proposa la flexibilitat de nombre de matriculats de cada curs sigui independent en el cas de que faltin 
alumnes, dels 42 necessaris per fer les tres especialitats. Per tant, si en alguna de les especialitats hi 
hagués 14 alumnes aquesta per si mateixa és autofinançable.   
 

ENDANSA’IT AVANÇAT DANSA CLÀSSICA 
 

Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres 

10.00h 
Convidat CLA:  Zoran 
Markovic 
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat CLA:  
Zoran Markovic 
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat CLA:  Zoran 
Markovic 
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat CLA:  
Zoran Markovic 
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat CLA:  Zoran 
Markovic 
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

11.45h a 12.15h  
Descans 

       

12.15h 
Convidat Nois: Zoran 
                     
                    Docent IT: 
Puntes 
                      Blanca 
Ferrer 
2 Instrumentistes: 
13.15h 

12.15h 
 Taller Convidat: 
Zoran 
 
 
 
 
 
14.00h 

12.15h 
Convidat Nois: Zoran 
         
                    Docent IT: 
Puntes 
                          Blanca 
Ferrer 
2 Instrumentistes: 
13.15h 

12.15h 
 Taller Convidat: 
Zoran 
 
 
 
 
 
14.00h 

12.15h 
Convidat Nois: Zoran 
 
                    Docent IT: 
Puntes 
                         Blanca 
Ferrer 
2 Instrumentistes: 
13.15h 

13.15h 
Taller Convidat: 
Zoran  
14.00h 

13.15h 
Taller Convidat: 
Zoran 
14.00h 

13.15h 
Taller Convidat: 
Zoran 
14.00h 
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ENDANSA’IT AVANÇAT CON 

 

Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres 

10.00h 
Convidada CON: Elia 
López 
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat/da CON: 
Elia López  
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat/da CON:  
Elia López 
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat/da CON: 
Elia López  
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat/da CON:  
Elia López 
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

11.45h a 12.15h  
Descans 

       

12.15h 
Convidada: pas a 
dos + Taller: Elia 
López 
 
14.00h 

12.15h 
Convidada: pas a 
dos + Taller: Elia 
López 
 
14.00h 

12.15h 
Convidada: pas a 
dos + Taller: Elia 
López 
 
14.00h 

12.15h 
Convidada: pas a 
dos + Taller: Elia 
López 
 
14.00h 

12.15h 
Convidada: pas a 
dos + Taller: Elia 
López 
 
14.00h 

 
 
 

ENDANSA’IT AVANÇAT ESP 
 

Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres 

10.00h 
Convidat: 
 José M. Maldonado   
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat:  
 José M. Maldonado  
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat:  
 José M. Maldonado  
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat:  
José M. Maldonado  
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

10.00h 
Convidat:  
José M. Maldonado  
Instrumentista: ? 
 
11.45h 

11.45h a 12.15h  
Descans 

       

12.15h 
Convidat:  
José M. Maldonado  
 
14.00h 

12.15h 
Convidat:  
José M. Maldonado  
 
14.00h 

12.15h 
Convidat: 
 José M. Maldonado  
 
14.00h 

12.15h 
Convidat:  
José M. Maldonado  
 
14.00h 

12.15h 
Convidat: 
 José M. Maldonado  
 
14.00h 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS D’ESTIU “ENDANSA’IT 2019 (DANSA AVANÇAT)“  
DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS D’ESTIU “ENDANSA’IT 2018 (DANSA)“  DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 
“ 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
D’ESTIU “ENDANSA’IT 2019 (DANSA AVANÇAT)”. 
 
 
Introducció 
 
Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que estableix la necessitat 
d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la proposta d’establiment o modificació de preus 
públics. La normativa a la què ens referim és bàsicament el Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març Text (en endavant, TRLLRHL) i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
taxes i preus públics. Cal esmentar, així mateix, l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que 
atribueix a la Junta de Govern la competència en matèria de fixació dels preus públics corresponents als 
serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost. 
 
CONTINGUT DE LA PROPOSTA 
1.- Antecedents. 
2.- Fixació del preu. 
3.- Vigència. 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura. 

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

 
1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per a la matrícula del curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2019 (Dansa Avançat)” de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preu afecta a l’import que s’adjunta i que aprova el preu públic que ha de regir 
per a la matrícula del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa Avançat)” de l'Organisme Autònom Institut del 
Teatre.  
 
El preu públic que es proposa per al curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa Avançat)”, es fixa en TRES-
CENTS QUARANTA  EUROS (340,00 €) per alumne. 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 
DOTZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC  EUROS (12.495,00 €). En el càlcul dels ingressos s’ha 
contemplat 21 alumnes externs i 21 alumnes de l’Institut del Teatre. 
 
També es podrà realitzar una especialitat de les tres previstes (Dansa clàssica, contemporània i  espanyola) 
sempre que les cobertures s’ajustin al supòsit de 14 alumnes per especialitat. En aquest cas, a més a més, el 
càlcul final de les especialitats haurà de ser autofinançat, amb una cobertura total de les despeses. 
 

42 Número alumnes 14 Número alumnes 

21 Alumnes externs 7.140,00 7 Alumnes externs 2.380,00 

21 Alumnes IT 5.355,00 7 Alumnes IT 1.785,00 

Ingressos Totals 12.495,00 Ingressos Totals 4.165,00 
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A l’import de les matrícules dels alumnes de cursos reglats s’ha aplicat el 25 % de descompte previst a la 
tarifa adjunta a l’Ordenança fiscal de l’Institut del Teatre.      
 
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. 
 

V. Ensenyaments no reglats 
 
L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:  
 
 Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos (34200/99130).  
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 Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I), a honoraris, viatges de col·laboradors 
externs i a despeses de muntatge i desmuntatge de tarima (Capítol II). 

 
 Les despeses indirectes fan referència al percentatge que repercuteix la fórmula als cursos especials 

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

 
La cobertura global prevista del seu cost sobre el preu proposat és la següent: 
 
 

 
De tot l’anterior, es desprèn que el curs d’estiu “ENDANSA’IT 2019 (Dansa Avançat)”, 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 DOTZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-
CINC  EUROS (12.495,00 €), 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.  
 
També es podrà realitzar una especialitat de les tres previstes (Dansa clàssica, contemporània i  espanyola) 
sempre que les cobertures s’ajustin al supòsit de 14 alumnes per especialitat. En aquest cas, a més a més, el 
càlcul final de les especialitats haurà de ser autofinançat, amb una cobertura total de les despeses.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2019 (Dansa Avançat)” 

Costos directes capítol I 2.512,22 

Costos directes capítol II 7.570,00 

Costos indirectes 2.016,44 

TOTAL COST  12.098,66 

INGRESSOS 

Curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2019 (Dansa Avançat)” 

Cap. III 12.495,00 

TOTAL INGRESSOS 12.495,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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13. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 
Pren la paraula la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa el seu informe 
dividit en els següents apartats: 
 

 
 
La Directora General emet el seu informe que desglossa en els següents punts: 
 

1. S’han mantingut converses amb l’Ajuntament de Terrassa i s’han traslladat les 
necessitats d’aules que condicionen un model d’edifici, que ha de comptar amb 
5000 m2,. L’Ajuntament ha manifestat que son partidaris de la utilització i 
adaptació d’un edifici municipal.  

2. En relació al procés d’adscripció a la Universitat, aquesta institució ha 
manifestat que no poden ser objecte d’adscripció directament les escoles, sinó 
que s’ha d’efectuar a favor de l’Institut del Teatre.  

3. S’exposa per part de la Direcció de l’IT les dificultats que s’estan produint  en la 
cobertura de vacants i de les absències del personal en diferents llocs de 
treball. Aquesta situació comporta conseqüències. Destaca la sensació d’una 
mancança de solucions a aquesta problemàtica. 

 
 
Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, exposa el seu informe, que desglossa 
en els punts següents: 
 
1. Lliura als presents resum del calendari de les activitats més rellevants, així com de 

les actuacions previstes, que comenta punt per punt. 
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2. Actualització informe de l’estat de l’edifici de Bombers, a l’escola de 
Terrassa: 
 

o Els estintolatges ja estan finalitzats. 
o L’aula estudi, arran de les mesures de seguretat establertes, NO resulta 

utilitzable. 
o Es van avançant els treballs per a la redacció de  l’informe diagnòstic 

(que s’espera estigui enllestit el mes de juny) 
 
Intervé el President i opina que cal dur a terme una trobada amb l’alcalde de Terrassa. 
Cal posar de manifest i plasmar les necessitats futures de l’Institut del Teatre, dades a 
partir de les quals l’Ajuntament cercarà el lloc adequat.  
 
Afegeix el gerent que es confeccionarà un informe econòmic que prevegi la despesa 
que podrà comportar el trasllat a una altra ubicació. 
 

3. Ja s’està preparant el curs vinent. Sobretot per a poder procedir al  
trasllat de les aules a l’edifici KATEX i, també, per a poder utilitzar el 
Teatre Alegría.  
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La Sra. Ana del Frago vol manifestar el seu agraïment a comunicació per la informació. 
 
 

4. Previsió per a la propera Junta de Govern. Està previst sotmetre a la propera 
Junta de Govern, els expedients que es relacionen tot seguit: 

a) Neteja 
b) POA 
c) Pla reordenació recursos humans 
d) Contractació d’inversions (ordinadors) 

 
Es preveu per tal d’atendre els expedients indicats la realització d’una sessió 
extraordinària el proper dia 23 de Maig, a les 13hores. 

 
Intervé el Sr. Altayó, que s’afegeix al problema global que es produeix en tot el 
sector públic local. 
 
Finalment el Gerent informa, en relació a la propietat de l’IT a Sant Julià de 
Vilatorta, que ha quedat aturat el procés previst amb l’Ajuntament, pendent de la 
remodelació de l’immoble. 

 
 

5. Precs i preguntes 
 

 
No s’han produït. 
 
 
 
 
 
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.  


