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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:  10 de desembre de 2019 
Caràcter: Ordinària 
Hora començament:  11:30 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  12:45 hores 
Lloc: Sala de reunions, planta 1ª Institut del Teatre. 
 
 
ASSISTENTS: 
 

 
Vicepresident: 

Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares 
 
 

Vocals: 
Sr. Josep Altayó i Morral 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

 
 

Secretari delegat: 
Sr. Francesc Bartoll Huerta 

 
 
Interventora delegada: 
 Sra. Maria José Villarrubia Geriz 
 
 
S’excusen: 
 Excma. Sra. Núria Marín Martínez 

Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
Il·lm. Sr. Joan Francesc Marco Conchillo 
Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
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 14 de 
novembre de 2019. 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 2454 al 
2747 de l’any 2019.  

3. Ratificar les resolucions de la Presidència:  
 

a) Sol·licitud a la Diputació de Barcelona assistència per a la representació i defensa tècnica. 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL (núm. Registre 265/12019, de data 27.11.2019).  

 
4. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del contracte relatiu a la  “Coedició de diversos volums d’una 

col·lecció de textos teatrals”. 
 

5. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del contracte del “Servei de neteja i planxat del vestuari del qual 
l’Institut del Teatre disposa en servei de préstec a la seu de Barcelona”.  

6. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga i de la modificació del contracte del LOT 1 relatiu al “Servei de 
neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i 
del Centre Territorial del Vallès (Terrassa)”.  

7. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del LOT 1 de la contractació relativa als “Servei de suport per a la 
realització d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”.   

8. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del “Servei de neteja, respectuós amb el medi 
ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre (Seu de Barcelona)”. Procediment obert. Pluralitat de 
criteris.  

9. Dictamen que proposa aprovar la cessió de crèdit en relació al contracte de   “Servei de vigilància, protecció 
i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”. 

10. Dictamen que proposa modificar el curs i el preu públic del “Postgrau en Escenificació i Tecnologia digital” 
de l’Institut del Teatre del curs 2019-2020.  

11. Dictamen que proposa comparèixer davant el Jutjat Social número 25 de Barcelona, en la demanda 
d’impugnació per acomiadament número 834/2019-M interposada per UMB. 

12. Dictamen que proposa aprovar els criteris i directrius per a l’elaboració del POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) 
per al curs acadèmic 2020-21, de les Escoles  i Centres de l’Institut del Teatre.   

13. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

a. Proposta de calendari de sessions ordinàries de la Junta de Govern i del Consell General de 
l’Institut del Teatre per a l’any 2020. 

 
14. Precs i preguntes 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El Vicepresident, abans d’iniciar l’examen dels assumptes que configuren l’ordre del 
dia d’avui, dona la benvinguda als membres que integren la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre 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 

constitutiva celebrada el dia 14 de novembre 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 14 de novembre de 2019 amb la convocatòria de la 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


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

 

 

 

sessió, es dona per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva 
aprovació. 
 
El Vicepresident demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni 
emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 14 
de novembre 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 2454 al 2747 de l’any 2019.  
 

El Vicepresident, 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 2454 
al 2747 de l’any 2019, i es posa a disposició dels membres de la Junta de Govern, per 
si volen plantejar cap qüestió. 
 
La Junta de Govern es dona per assabentada. 
 
 
 
3. Ratificar les resolucions de la Presidència:  

 

a)    Sol·licitud a la Diputació de Barcelona assistència per a la representació i defensa 

tècnica. CONSTRUCCIONES TRULL, SL (núm. Registre 265/12019, de data 

27.11.2019).  

 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat, ratificar l’anterior decret de la Presidència. 
 
 
 
4. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del contracte relatiu a la  

“Coedició de diversos volums d’una col·lecció de textos teatrals”. 
 
El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa 
els antecedents i els fonaments de la proposta. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- APROVAR la pròrroga de la contractació privada relativa a la “Coedició de diversos volums 
d’una col·lecció de textos teatrals”, durant el període comprès entre l’1 de maig de 2020 fins al 30 
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d’abril de 2022, adjudicada a l’empresa EDITORIAL COMANEGRA, SL, amb CIF B64358047, per un 
import màxim biennal de QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 
(47.205,08 €), IVA inclòs, i d’acord amb els preus unitaris següents: 
 

Producte 
Preu unitari ofertat IVA 

exclòs 
Tipus % 

IVA 
Import IVA 

Total preu unitari 
ofertat IVA inclòs 

Llibres de 

dramatúrgia 

contemporània i/o 

repertori teatral 

2.403,85 € 4 96,15 € 2.500,00 € 

Antologies 3.125,00 € 4 125,00 € 
 

3.250,00 € 
 

 
Segon.- AUTORITZAR la despesa pluriennal corresponent a QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS CINC 
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (47.205,08 €), IVA inclòs, derivada d’aquesta pròrroga que es farà efectiva 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 227.99/99200 del pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el 
següent desglossament: 
 

Exercici Import 

2020 15.750,00€ 

2021 19.000,00€ 

2022 12.455,08€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos del exercicis 2020, 2021 i 2022, tot d’acord amb el que 
estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Cal assenyalar que la despesa que serà finalment executada dependrà de les necessitats que es vagin 
presentant durant la vigència de la pròrroga del contracte. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present dictamen a l’empresa EDITORIAL COMANEGRA, SL.” 

 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del contracte del “Servei de 

neteja i planxat del vestuari del qual l’Institut del Teatre disposa en servei de 
préstec a la seu de Barcelona”. 

 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- APROVAR la pròrroga de la contractació relativa al servei de “Neteja i planxat del vestuari del 
qual l’Institut del Teatre disposa en servei de préstec a la seu de Barcelona”,  durant el període 
comprès entre l’1 d’abril de 2020 fins al 31 de març de 2022, adjudicada a l’empresa LAVANDERIA 
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YOLANDA, SL, amb NIF B60985009, per un import màxim biennal de TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS 
EUROS (36.300,00€) IVA inclòs,  i d’acord amb els preus unitaris següents: 
 

LAVANDERÍA YOLANDA SL 

Servei (tipologia de peça a netejar i planxar) 
Preu unitari 

ofert IVA exclòs 
Import IVA 

(21%) 

Total import, preu 
unitari ofert, IVA 

inclòs 

Polo, mallot ,top, menuts,barret.  2,10  0,44 2,54  

Armilla, brusa, camisa A, jersei A cosset, pantalons, faldilla, 2,63  
0,55 3,18  

Jersei B 3,15  0,66 3,81  

Mocador, foulard A, bata. 3,67  0,77 4,44  

Foulard B, faldilla llarga, brusa amb volants,vestit A. 4,20  0,88 5,08  

Caçadora , jaqueta, americana, camisa B. 5,25  1,10 6,35  

Americana B, vestit B. 5,77  1,21 6,98  

Vestit C, faldilla B, camisó, tutú. 6,30  1,32 7,62  

Vestit llarg A, jaqué. 7,35  1,54 8,89  

Vestit llarg B, abric A, gavardina, mantell, manta. 7,87  1,65 9,52  

Abric B, vestit gasa, capa. 8,40  1,76 10,16  

Abric època A, mantó serrells, faldilla volants, vestit llarg 
vàries capes. 

8,92  
1,87 10,79  

Faldilla època volants 9,98  2,10 12,08  

Faldilla serrells, vestit època, abric època B 11,03  2,32 13,35  

Armilla pell. 12,08  2,54 14,62  

Abric pell sintètic A 13,13  2,76 15,89  

Bata de cua curta volants 15,75  3,31 19,06  

Armilla pell 16,28  3,42 19,70  

Abric pell sintètic B 17,85  3,75 21,60  

Bata de cua llarga volants 19,95  4,19 24,14  

Jaqueta pell, vestit núvia A 21,00  4,41 25,41  

Pantalons pell 21,52  4,52 26,04  

Vestit bata de cua llarga volants. 26,25  5,51 31,76  

Vestit núvia B. 27,30  5,73 33,03  

Cobrellit 10,00  2,10 12,10  

Manta 11,00  2,31 13,31  

Llençol 5,00  1,05 6,05  
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Coixí 5,00  1,05 6,05  

Cortines (cada 3 m2) 5,00  1,05 6,05  

 
I amb la disminució del temps de lliurament del vestuari descrit al punt 2.5 del plec de prescripcions 
tècniques que regeixen aquesta contractació. Es compromet a lliurar el vestuari en un termini màxim de 7 
dies naturals.  
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa pluriennal màxima corresponent a TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS 
EUROS (36.300,00€) IVA inclòs, derivada d’aquesta pròrroga que es farà efectiva a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 99030/22799 del pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el següent 
desglossament: 
 

Exercici Import 

2020 13.612,50€ 

2021 18.150,00€ 

2022 4.537,50€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos del exercicis 2020, 2021 i 2022, tot d’acord amb el que 
estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Cal assenyalar que la despesa que serà finalment executada dependrà de les necessitats que es vagin 
presentant durant la vigència de la pròrroga del contracte. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present dictamen a l’empresa LAVANDERIA YOLANDA, SL” 

 
 
 
6. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga i de la modificació del contracte 

del LOT 1 relatiu al “Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de 
les dependències de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre 
Territorial del Vallès (Terrassa)”. 

 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- APROVAR la PRÒRROGA de la contractació del LOT 1 relativa al “Servei de neteja, 
respectuós amb el medi ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del 
Centre Territorial del Vallès (Terrassa)” LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU, 
S/N DE BARCELONA per al període concretat a continuació i adjudicada a: 
 

 LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU, S/N DE BARCELONA, d’acord 

amb la seva oferta. 
 

Període pròrroga: Des de l’1 de gener de 2020 fins al 30 de juny de 2020 (6 mesos). 
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L’empresa SACYR FACILITIES, SA, amb NIF núm. A83709873, per un import màxim biennal de 

CENT TRENTA-UN MIL CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS 
(131.569,37€), més VINT-I-SET MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS (27.629,57€) en concepte d’IVA al 21%, que ascendeix a un total de CENT 
CINQUANTA-NOU MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(159.198,94€), desglossat en els següents conceptes, d’acord amb la seva oferta: 

 
A. Per la part fixa: 

 

  OFERTA DE LICITADOR 

Servei 
Preu ofertat IVA 

exclòs 
Tipus % 

IVA 
Import IVA 

Total preu 
ofertat IVA 

inclòs 

Neteges periòdiques 
129.996,87€ 

6 mesos 
21% 27.299,34€ 

157.296,21€ 
6 mesos 

 
B. Per la part variable  

 

a) Part variable 

Pels serveis puntuals de neteja, un pressupost màxim (6 MESOS) de 

1.572,50 €, més 330,23€ en concepte d’IVA al 21% que fan un total de 
1.902,73€ 

 
Pels següents preus unitaris: 

 

  OFERTA DE LICITADOR 

Servei 

Preu unitari 
ofertat 

IVA exclòs 
(hora) 

Tipus % 
IVA 

Import IVA 
Total preu 

unitari ofertat 
IVA inclòs 

Serveis puntuals de netejador/a diürn no 
festiu 

12,50€ 21% 2,63€ 15,13€ 

Serveis puntuals de netejador/a Horari 
diürn festiu i nocturn (festiu i no festiu) 

15,70€ 21% 3,30€ 19,00€ 

Serveis puntuals d’especialista (diürn) 14,50€ 21% 3,05€ 17,55€ 

Serveis puntuals d’especialista (nocturn) 18,10€ 21% 3,80€ 21,90€ 

 
I amb la millora proposada relativa a l’augment de freqüències de les tasques incloses als punts 
3.1.6, 3.1.7 dels plecs de prescripcions tècniques (PPT) d’aquesta contractació, que es concreta 

en: 
 

 > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.6 del PPT: Quinzenal 
 

 > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.7 del PPT: Trimestral. 
 

El nombre estimat d’hores a realitzar durant el període de vigència d’aquesta pròrroga (6 mesos) 

serà el següent: 
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Netejador/a 
Horari diürn no festiu 

60 hores 

Netejador/a 
Horari diürn festiu i nocturn (festiu 
i no festiu) 

15 hores 

Especialista (diürn) 28 hores 

Especialista (nocturn) 10 hores 

 
Segon.- APROVAR, amb efectes 1 de gener de 2020 fins al 30 de juny de 2020, la modificació del 
contracte del LOT 1 corresponent al “Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les 
dependències de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès (Terrassa)”. 
- LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU, S/N DE BARCELONA, adjudicada a 
l’empresa SACYR FACILITIES, SA amb NIF A83709873, en el sentit d’incrementar el preu del contracte  
en DINOU MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (19.734,32€) 
(IVA Exclòs), més el corresponent IVA al 21% (4.144,21€) que representa un import de VINT-I-TRES MIL 
VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (23.878,52€) IVA inclòs: 
 

 Per la part fixa: Per import de 23.594,43€ IVA inclòs 
 

Base  
21% 
IVA 

Import total 
(IVA Inclòs) 

19.499,53€ 1.902,73€ 23.594,43€ 

 
 Per la part variable: 284,09€ (IVA inclòs) 

 

Base  
21% 
IVA 

Import total 
(IVA Inclòs) 

234,79€ 49,31€ 284,09€ 

 
I tot això, d’acord amb l’informe emès per la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut 
del Teatre, de data 28 de novembre de 2019 i de conformitat amb la clàusula 2.3. del PCAP que regeix la 
contractació de referència.  
 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa màxima corresponent a 6 mesos de CENT VUITANTA-TRES MIL 
SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (183.077,46€), IVA inclòs, derivada de la 

pròrroga i de la modificació contractual, que es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 
227.00/99020 del pressupost de l’any 2020 de l’Institut del Teatre i d’acord amb el següent 
desglossament: 
 
Pròrroga 

 

LOT 
Import Part Fixa 

(IVA Inclòs) 
Import part variable 

(IVA Inclòs) 
Import total 
(IVA Inclòs) 

LOT 1 157.296,21€ 1.902,73€ 159.198,94€ 
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Modificació contractual 
 

LOT 
Import Part Fixa 

(IVA Inclòs) 
Import part variable 

(IVA Inclòs) 
Import total 
(IVA Inclòs) 

LOT 1 23.594,43€ 284,09€ 23.878,52€ 

 

Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2020 s’hi consigni 
el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu, tot d’acord amb el que estableix l’article 
174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
Cinquè.- REQUERIR  l’empresa SACYR FACILITIES, SA, amb NIF núm. A83709873 l’import de NOU-
CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (986,72€), corresponent al 

reajustament de la garantia definitiva que van dipositar a la Tresoreria de l’Institut del Teatre el dia 17 
d’octubre de 2017 (núm. assentament comptable 320170002840). 
 
Sisè. COMUNICAR a l’empresa SACYR FACILITIES, SA, que, dins el termini dels 15 dies hàbils 

següents a l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, el seu legal representat haurà 
de formalitzar el corresponent contracte. 
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa SACYR FACILITIES, SA, per al seu coneixement i 

efectes.” 

 
 
 
7. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del LOT 1 de la contractació 

relativa als “Servei de suport per a la realització d’activitats programades als 
espais escènics de l’Institut del Teatre”.   

 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- APROVAR la pròrroga de la contractació del LOT 1 relativa al “Servei de suport per a la 
realització d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre” per als període concretat a 
continuació i adjudicada a: 
 

 LOT 1: SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ACTIVITATS ESCÈNIQUES:  
 

Període pròrroga: Des de l’1 de gener de 2020 fins que es substanciï la nova contractació, 
preveient una durada de 5 mesos, és a dir, fins al 31 de maig de 2020. 
 
 L’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, amb NIF A58116369, per un import 
màxim anual de TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB 
VINT-I-DOS CÈNTIMS (34.582,22€) IVA exclòs, més SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS 
EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (7.262,27€) en concepte d’IVA al 21%, que ascendeix a un 
total de QUARANTA-UN MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-
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NOU CÈNTIMS (41.844,49€) IVA inclòs, desglossat en els següents conceptes, d’acord amb la 
seva oferta: 

 

Servei Preu unitari 
ofertat  

IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat 

IVA inclòs 

Oficial de primera i 
regidoria 

19,09€ 21% 4,01€ 23,10€ 

Oficial de segona 17,80€ 
21% 

3,74€ 21,54€ 

Auxiliar i porter 14,23€ 
21% 

2,99€ 17,22€ 

 
I amb la millora proposada de disposar d’un equip informàtic (portàtil) amb programari de so i 
llum per operar en funcions (tipus showcue/ qlab/deelite). 

 
Segon.- AUTORITZAR la despesa màxima corresponent a 5 mesos de QUARANTA-UN MIL VUIT-
CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (41.844,49€), IVA inclòs, 
derivada d’aquesta pròrroga, que es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 99210/227.99 del 
pressupost de l’any 2020 de l’Institut del Teatre. 
 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2020 s’hi consigni 
el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu.  
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acord a l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA per al 
seu coneixement i efectes.” 

 
 
 
8. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del “Servei de 

neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de l’Institut del 
Teatre (Seu de Barcelona)”. Procediment obert. Pluralitat de criteris. 

 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació del “Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de 
les dependències de l’Institut del Teatre (Seu de Barcelona)” per un pressupost base de licitació biennal 
de SET-CENTS VINT-I-UN MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 
(721.780,92€), IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de CENT 
CINQUANTA-UN MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS 
(151.573,99€), que fan un total de VUIT-CENTS SETANTA-TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-
QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (873.354,91€) IVA inclòs, desglossat de la següent 
manera: 
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a) Part fixa 
Pels serveis periòdics de neteja, un pressupost base de licitació biennal (2 
anys) de 719.922,04€ més 151.183,63€ en concepte d’IVA  al 21%, que fan 
un total de 871.105,67€ (IVA inclòs). 

b) Part variable 

Per a les neteges puntuals (possibles serveis puntuals de netejadors i 
especialistes d’acord amb les previsions de la clàusula 3 del plec de 
prescripcions tècniques), un pressupost base de licitació biennal (2 anys), 
de 1.858,88€ més 390,36€ en concepte d’IVA al 21% que fan un total de 
2.249,24€.(IVA inclòs) 

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

Serveis puntuals  
de neteja 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Netejadora (horari diürn no 
festiu) 

15,86€/hora  21% 3,33€ 19,19€/hora 

Netejador/a (diürn festius) 19,24€/hora 21% 4,04€ 23,28€/hora 

Especialista diürn 17,26€/hora  21% 3,62€ 20,88€/hora 

 
El nombre estimat d’hores a realitzar durant el període de vigència inicial del contracte serà el següent: 
 

Netejador/a 
Horari diürn no festiu 

70 hores 

Netejador/a  
Horari diürn festius 

12 hores 

Especialista (diürn) 30 hores 

 
Segon.- APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que 
han de regir la licitació, adjudicació i execució del contracte. 
 
Tercer.- TRAMITAR aquesta contractació, que està subjecta a regulació harmonitzada, de forma 
ordinària, per procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, d’acord amb 
el que disposen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 2017). 
 
Quart.- PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació al Perfil de contractant de la Diputació de 
Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
Cinquè.-  AUTORITZAR la despesa màxima pluriennal de VUIT-CENTS SETANTA-TRES MIL TRES-
CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (873.354,91€) IVA inclòs, 
derivada d’aquesta contractació, que es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
227.00/99030 dels exercicis següents: 
 
Per a les neteges periòdiques: 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2020 217.776,41€ 

2021 435.552,82€ 

2022 217.776,41€ 
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Per a les neteges puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2020 562,31€ 

2021 1.124,62€ 

2022 562,31€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos del anys 2020, 2021 i 2022, tot d’acord amb el que estableix 
l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
En el moment d’adjudicar aquesta contractació, s’aplicarà a la part del preu fix la baixa corresponent, si 
escau. Pel que fa a la part variable, sens perjudici de l’aplicació dels preus oferts per l’empresa 
contractista, es disposarà la despesa pel total aprovat, per poder fer front al major nombre possible de 
serveis puntuals. 
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords al servei de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació 
de Barcelona, als efectes de la seva intervenció en els actes de licitació.” 

 
 
 
9. Dictamen que proposa aprovar la cessió de crèdit en relació al contracte de   

“Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de 
l’Institut del Teatre”. 

 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT de la cessió de crèdit (presents i futurs) formalitzat entre de 
l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA (cedent) amb NIF A04038014, 
adjudicatària del contracte relatiu al “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona 
de l’Institut del Teatre” a l’empresa CAIXABANK, SA (cessionària) amb NIF  A08663619. 
 
Segon.- Els efectes de la present cessió de crèdit serà del dia 14 de novembre de 2019, data en què 
s’ha produït la notificació de l’acte fefaent de l’acord de cessió (entrada al Registre General de l’Institut del 
Teatre, núm. 2433/2019). 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa peticionària CAIXABANK, SA així com a l’empresa 
contractista GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA.” 
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10. Dictamen que proposa modificar el curs i el preu públic del “Postgrau en 
Escenificació i Tecnologia digital” de l’Institut del Teatre del curs 2019-2020. 

 
El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa 
els antecedents i els fonaments de la proposta. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- MODIFICAR el programa acadèmic del curs de “Postgrau en Escenificació i Tecnologia digital” 
de l’Institut del Teatre del curs 2019-2020 en el sentit d’incorporar les següents modificacions: 
 

a) La introducció de noves dates de prescripció, matriculació i calendari d’impartició del Postgrau. 
b) La introducció de la regulació dels mòduls comuns i dos itineraris dins del curs de Postgrau: un 

itinerari A d’Imatge, Llum i Dispositiu i, un itinerari B de So, Interacció i Dispositiu. 
c) La introducció de l’establiment de dues tipologies de matriculació, una matrícula parcial amb dues 

modalitats i una matrícula completa 
 
Segon.- En conseqüència APROVAR el text refós del programa acadèmic amb les modificacions 
introduïdes que es recull en l’annex I d’aquest dictamen. 
 
Tercer.- INFORMAR que el curs de postgrau en la seva globalitat té un cost total de CENT SIS MIL 
TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (106.346,64 €) el qual 
inclou un import de DISSET MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (17.724,44 €) en concepte de despesa indirecta per la utilització dels espais i les despeses de 
consums i funcionament per a la realització de l’activitat. Aquesta despesa restarà condicionada a 
l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de VUITANTA MIL VUIT-CENTS 
TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (80.833,50 €) de matrícules.  
 
Quart.-  CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs “Postgrau en 
Escenificació i Tecnologia digital” de l’Institut del Teatre del curs 2019-2020 a l’obtenció per part de 
l’Organisme d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de CENT SIS MIL 
NOU-CENTS VINT EUROS (106.920,00 €). 
 
Cinquè.- MANTENIR el preu públic fixat per a la matrícula acadèmica completa del curs “Postgrau en 
Escenificació i Tecnologia digital” de l’Institut del Teatre  del curs 2019-2020 en QUATRE MIL NOU-
CENTS CINQUANTA EUROS (4.950,00€), fixant un preu per crèdit per alumne de CENT SEIXANTA-
CINC EUROS (165,00 €). 
 
Sisè.- APROVAR l’aplicació d’un descompte del 10% del preu públic de la matrícula acadèmica del curs 
“Postgrau en Escenificació i Tecnologia digital” de l’Institut del Teatre del curs 2019-2020 per als alumnes 
que acreditin ser socis d’entitats sense ànim de lucre i associacions professionals relacionades amb les 
arts escèniques i audiovisuals.  L’aplicació d’aquest descompte es realitzarà prèvia acreditació 
documental oficial en el moment de la matriculació. 
 
Setè- REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa autoritzada per acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de data 9 de maig de 2019 (núm. registre 46/2019), en el sentit de 
disminuir-la en CATORZE MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS (14.723,10€) 
amb el següent desglossament: 
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Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import  
Autoritzat 
AJG 
46/2019  

Despesa Reajustament 
comptable 

Honoraris docents interns 13100/99600 30.670,24€ 41.934,86€ +11.264,62€ 

Seguretat Social 16000/99600 13.715,06€ 18.752,34€ +5.037,28€ 

Col·laboracions docents 22618/99003 45.960,00€ 21.135,00€ -24.825,00€ 

Material fungible, dotació 
laboratori 

22199/99003 8.000,00€ 6.800,00€ -1.200,00€ 

Lloguer de material 20800/99003 3.000,00€ 0,00€ -3.000,00€ 

Comunicació 22200/99003 2.000,00 0,00€ -2.000,00€ 

Total despeses  103.345,30€ 88.622,20€ -14.723,10€ 

 
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. 
 
Vuitè.- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs “Postgrau en 
Escenificació i Tecnologia digital” serà comptabilitzat a l’aplicació 34200/99003 del pressupost de l’Institut 
del Teatre. 
 
Novè.- FACULTAR a la Direcció General i a la Gerència de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de 
les actuacions requerides per a la implementació de l’esmentat curs.  
 
Desè.- INFORMAR a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de la modificació del curs “Postgrau en 
Escenificació i Tecnologia digital”.” 

 
 
 
11. Dictamen que proposa comparèixer davant el Jutjat Social número 25 de 

Barcelona, en la demanda d’impugnació per acomiadament número 
834/2019-M interposada per UMB. 

 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
Intervé la Sra. Magda Puyo, Directora General. Amplia la informació facilitada per la 
Gerència en relació a la professora d’alemany, explicant que aquestes hores van ser 
reconduïdes cap a l’ensenyament de l’anglès, motiu pel qual es va prescindir dels 
serveis de la demandant. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 25 de Barcelona en la demanda d’impugnació per 
acomiadament núm. 834/2019-M interposat per la Sra. Ursula Maria Barta amb NIE X0267879K. 
 
Segon.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona assistència jurídica consistent en la defensa judicial en 
el procediment esmentat al punt primer, així com en els que se’n puguin derivar en instàncies superiors i 
DESIGNAR com a lletrat/lletrada el/la qui nomeni la Diputació de Barcelona. 
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Tercer.- CONFERIR la representació de l’Institut del Teatre al lletrat/ a la lletrada que designi la Diputació 
en aquest procediment així com en les instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
 
 
12. Dictamen que proposa aprovar els criteris i directrius per a l’elaboració del 

POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) per al curs acadèmic 2020-21, de les 
Escoles  i Centres de l’Institut del Teatre.   

 
El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa 
els antecedents i els fonaments de la proposta, tot destacant les modificacions dels 
criteris establerts, basades en tres categories, en funció de la seva condició de 
funcionaris, laborals fixos i interins. Explica així mateix la participació en la docència i 
les funcions limitades al respecte, d’aquells que s’incorporen mitjançant els contractes 
derivats de la LCSP. 
 
Es demana de la directora si l’interí substitut  no ha de mantenir la mateixa lectivitat 
que un titular. 
 
La Sra. Puyo es basa en la seva exposició en una consulta jurídica formulada a la 
direcció de serveis de RRHH de la Diputació de Barcelona. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- APROVAR els criteris i directrius per a l’elaboració del Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) del 
curs acadèmic 2020-2021 de les Escoles i Centres de l’Institut del Teatre, els quals es recullen a 
document annex, en base a les argumentacions adduïdes en la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
Segon.- DISPOSAR que aquests criteris i directrius tindran efectes sobre l’elaboració del POA i 
començaran a aplicar-se a partir del curs acadèmic  2020-2021 de l’Institut del Teatre, condicionat a 
l’aprovació, per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, dels efectes econòmics que se’n derivin.  
 
Tercer.- FACULTAR a la Direcció General i al Gerent per al desplegament i efectiva aplicació dels 
presents acords.” 

 
 
 

13. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 
El Gerent, Sr. Jordi Roig, lliura als presents resum del calendari de les activitats més 
rellevants, així com de les actuacions previstes. A més el Gerent significa l’incident 
esdevingut amb les màquines refredadores de la seu Barcelona. Vol deixar-ne 
constància de la necessitat de la seva reposició que quantifica en gairebé els 500.000 
€. Presentarà a la Vicepresidència les dades i quantitats exactes per a la seva 
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reposició, tot deixant constància de la problemàtica que comportaria que no es pogués 
procedir a la seva reposició el més aviat possible. 

 
Per la seva part la Sra. Magda Puyo exposa el seu informe desglossat en els següents 
apartats: 
 

- Premi Dansa IT 
- Participació alumnes CPD i IT Dansa amb “Fura dels Baus”, en la marató de 

TV3 i en la Fira Final del Port Vell. 
 
Sol·licita la paraula el Sr. Altayó, per tal de referir-se a la necessitat d’actualitzar i 
aplicar el Pla de manteniment de que es va dotar l’IT en l’anterior mandat, més enllà 
d’abordar aquestes necessitat amb mesures d’urgència. 
 
 
 
14. Precs i preguntes 
 
No se’n fan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el Vicepresident de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el Secretari 
que en dóna fe.  

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat

