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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:  19 de maig de 2019 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  11:05 hores  
Hora finalització:  12:30 hores 
Modalitat: Sessió a distància. 
Canal de comunicació: Mitjans telemàtics, eina “Microsoft Teams” 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Vicepresident: 

Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares 
 
 
Vocals: 

Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller 
Il·lm. Sr. Joan Francesc Marco Conchillo 
Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
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. Ferran Mascarell i Canalda 
 
 



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

 

 
 

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 18 de febrer 
de 2020. 
 

2. Donar compte de la pròrroga del nomenament de la Directora General de l’Institut del Teatre.  
 

3. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 222 al 
592 de l’any 2020.  

 
4. Ratificar les resolucions de la Presidència:  

 
a) Aprovació de la pròrroga de la contractació 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 2 (núm. Registre 2943/19, de data 18.12.2019).   

b) Aprovació de la despesa màxima per fer front als serveis derivats de la contractació dels “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els 
municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona”, fins que el nou 
adjudicatari es faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis del LOT 1 i LOT 3 (Fins a 31-10-
2020). (núm. Registre 536/20, de data 17.4.2020).  

c) Aprovació de la cessió de crèdit en relació a la contractació conjunta de la Diputació de Barcelona 
relativa al “Subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació de 
Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic”. Lot 1: Mitjana tensió. (núm. 
Registre 558/20, de data 24.4.2020).   

d) Aprovació de la suspensió total i temporal del contracte corresponent al LOT 2 del “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 2: Edifici del Centre Territorial del Vallès, 
a Plaça Didó, 1 de Terrassa, amb dues dependències: Edifici Catex i Edifici Bombers.  (núm. Registre 
565/20, de data 28.4.2020).  

e) Suspensió total i temporal del LOT 2 i LOT 3 de la contractació dels “Serveis auxiliars dels edificis de 
l’Institut del Teatre”, reservat a centres especials de treball (CET) i a empreses d’inserció (EI).  (núm. 
Registre 577/20, de data 06.05.2020).   
 

5. Dictamen que proposa aprovar l’apreciació de la impossibilitat de prestació del “Servei per a la gestió 
indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, dels serveis de menjador escolar i monitoratge 
(alimentació i esbarjo) en temps de migdia dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / 
Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i de Bar- Restaurant de la seu de 
Barcelona de l’Institut del Teatre”, i diferir el pagament del cànon.  
 

6. Dictamen que proposa aprovar l’apreciació de la impossibilitat de prestació de la concessió del “Servei de 
Bar-Cafeteria al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre”, i diferir el pagament del cànon.  

 
7. Dictamen que proposa la pròrroga del LOT 1, LOT 2 i LOT 3 de la contractació dels “Serveis auxiliars dels 

edificis de l’Institut del Teatre”, reservat a centres especials de treball (CET) i a empreses d’inserció (EI). 
  

8. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de la 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 pròrroga de la contractació del “Servei de vigilància, protecció i control 

d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”.  
 

10. Dictamen que proposa la modificació de la minuta del conveni marc de col·laboració entre l’Institut del 
Teatre i la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).   

 
11. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics 

de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2019-2020.   
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12. Dictamen que proposa aprovar el procediment per a l’admissió als ensenyaments de Tècniques de les Arts 
de l’Espectacle de l’Institut del Teatre per al curs 2020-2021  i dels criteris per a l’avaluació dels/de les 
preinscrits/-es als estudis de tècniques de les arts de l’espectacle.    

 
13. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic  del “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” de 

l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2020-2021. 
 

14. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del “Postgrau d’Arts Escèniques i acció social” de 
l’Institut del Teatre per al curs 2020-21.  

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

l’Institut del Teatre que han de formar part del procés formatiu “IT-TEATRE” i la seva convocatòria. (Edició 
2020).  

 
16. Dictamen que proposa aprovar l’oferta de places de les escoles de l’Institut del Teatre (ESAD, CSD, 

EESA/CPD i ESTAE) per al curs acadèmic 2020-2021.   
 

17. Dictamen que proposa retre els Comptes Anuals de l’Institut del Teatre de l’exercici 2019 i proposar la seva 
aprovació pel Ple de la Diputació de Barcelona.   

 
18. Dictamen que proposa aprovar una bonificació en la quota mensual dels ensenyaments de Batxillerat de Arts 

Escèniques de l’Institut del Teatre a causa de la suspensió de l’activitat acadèmica presencial per la crisi 
sanitària COVID-19. 

 
19. Informe de la Direcció General/Gerència: 

 
a. Actuacions de l’Institut del Teatre arran de la situació provocada per la crisi sanitària del COVID-19 

i planificació futura.  
 

20. Informe de la Gerència: 
 

a. Informar de la proposta realitzada pel Consell de direcció en relació als trets bàsics definidors del 
perfil de la persona idònia per a la convocatòria de la plaça de Director/a General de l’Institut del 
Teatre.   
 

21. Precs i preguntes 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares, Vicepresident de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre, dona la benvinguda als assistents, tot desitjant molta salut per a 
tothom i destacant el fet que aquesta és la primera sessió telemàtica. Cedeix la paraula al 
Secretari delegat, Sr. Francesc Bartoll, perquè doni les indicacions oportunes sobre el 
desenvolupament de la sessió a distància, atesa la situació d’estat d’alarma, declarada 
mitjançant el RD 463/2020, de 14 de març, i tot això de conformitat amb el que disposa 
l’art. 46.3 de la L 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, tal i com es va posar 
de manifest en la convocatòria tramesa a l’efecte. 
 
El Secretari delegat, Sr. Francesc Bartoll, exposa les indicacions i explica les pautes 
d’actuació a seguir i que, en síntesi, fan referència a l’enregistrament amb imatge i so de 
la sessió, la identificació dels membres assistents, l’adopció dels acords i la manera de 
sol·licitar la paraula. 
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Finalitzades les indicacions i identificats els assistents, s’inicia i es desenvolupa la sessió 
d’acord amb l’ordre del dia previst. 
 
 
 
1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió 

constitutiva celebrada el dia 18 de febrer de 2020. 
 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 18 de febrer de 2020 amb la convocatòria de la 
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 18 
de febrer de 2020 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els presents. 
 
 
 
2. Donar compte de la pròrroga del nomenament de la Directora General de 

l’Institut del Teatre.  

El Vicepresident, dona compte del Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona de data 21 d’abril (núm. registre 551/2020) resolent la pròrroga del 
nomenament com a Directora General de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre, 
que incorpora les instruccions necessàries per tal de procedir a la convocatòria del lloc 
de direcció professional de la Direcció General. 
 
El President dóna la paraula al Sr. Roig, gerent de l’Institut del Teatre que puntualitza que s’ha 
efectuat la pròrroga del nomenament de l’1 d’abril fins el 31 de desembre de l’any 2020. 
Aquesta pròrroga està condicionada a que si el concurs es resol abans, la pròrroga perd 
l’eficàcia. 
 
Demana la paraula, el Sr. Altayó que destaca la reflexió que es va fer en la darrera Junta de 
Govern de regularitzar la situació i, que quan sigui possible s’haurien d’agilitzar tots els tràmits, 
perquè la situació d’excepcionalitat no vagi en perjudici del que seria les dinàmiques i polítiques 
que des de l’Institut del Teatre va impulsar la Direcció del Centre.  
 
El President apunta que la única situació que ha canviat des de la darrera Junta de Govern és 
la situació sanitària en la que ens trobem; la pròrroga es fa fins a finals d’any perquè no sabem 
amb certesa quan es posarà fi a aquesta pandèmia.  
Per tant es manté el que teníem previst amb aquest marge que suposa aquesta situació de crisi 
sanitària. 
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Demana la paraula el Sr. Oriol Lladó per afegir-se a les paraules del Sr. Altayó. Comenta que 
entén la situació d’emergència i que això ha implicat la congelació de tot el que es va comentar 
en l’anterior sessió, però que considera que es una situació compartida per tothom.  
 
El President insisteix i reconeix la feina de la Directora actual, Sra. Magda Puyo. Explica que és 
una situació d’impàs donades les circumstàncies i que el fet que continuï treballant en aquesta 
provisionalitat, no es perjudici en absolut per a l’Institut del Teatre. 
 
Es deixa constància que tant el Sr. Altayó com el Sr. Lladó, es sumen a les paraules del 
President i que no tenen res en contra ni cap retret a la Directora actual. 
 
 
 
3. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans 

unipersonals: Decrets del número 222 al 592 de l’any 2020.  
 

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 222 al 
592 de l’any 2020, 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. 
 
 
 
4. Ratificar les resolucions de la Presidència:  

 
a) Aprovació de la pròrroga de la contractació 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 2 (núm. Registre 
2943/19, de data 18.12.2019).   
 

b) Aprovació de la despesa màxima per fer front als serveis derivats de la contractació 
dels “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de 
Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens 
locals de la demarcació de Barcelona”, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec 
efectivament de la prestació dels serveis del LOT 1 i LOT 3 (Fins a 31-10-2020). 
(núm. Registre 536/20, de data 17.4.2020).  
 

c) Aprovació de la cessió de crèdit en relació a la contractació conjunta de la 
Diputació de Barcelona relativa al “Subministrament d’energia elèctrica en 
diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats 
integrades en el seu sector públic”. Lot 1: Mitjana tensió. (núm. Registre 
558/20, de data 24.4.2020).   

 
d) Aprovació de la suspensió total i temporal del contracte corresponent al LOT 2 del 

“Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de 



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

 

 
 

l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès 
(Terrassa)”.LOT 2: Edifici del Centre Territorial del Vallès, a Plaça Didó, 1 de 
Terrassa, amb dues dependències: Edifici Catex i Edifici Bombers.  (núm. Registre 
565/20, de data 28.4.2020).   

 
e) Suspensió total i temporal del LOT 2 i LOT 3 de la contractació dels “Serveis 

auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre”, reservat a centres especials de treball 
(CET) i a empreses d’inserció (EI).  (núm. Registre 577/20, de data 06.05.2020).   

 

 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat, ratificar els anterior decrets de la 
Presidència. 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar l’apreciació de la impossibilitat de prestació 

del “Servei per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de 
concessió, dels serveis de menjador escolar i monitoratge (alimentació i 
esbarjo) en temps de migdia dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament 
Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del 
Teatre (EESA/CPD), i de Bar- Restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut 
del Teatre”, i diferir el pagament del cànon.  

 
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.- APRECIAR la impossibilitat de l’execució total del contracte corresponent a la concessió de 
servei no públic per a la gestió de “Servei per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de 
concessió, dels serveis de menjador escolar i monitoratge (alimentació i esbarjo) en temps de 
migdia dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de 
Dansa de l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i de Bar- Restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut 
del Teatre”  adjudicat a favor de l’empresa EUREST COLECTIVIDADES S.A. amb NIF A- 80267420, als 
efectes de l’art. 34.4 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per 
fer front a l’impacte económico social del Covid-19, amb efecte 13 de març de 2020.   
 
Segon.- DIFERIR el pagament del cànon mensual fins que, finalitzat el període de durada de la situació 
creada pel COVID-19 i represa l’activitat, s’aprovin les mesures de restabliment de l’equilibri econòmic del 
contracte. 
 
Tercer.-. REQUERIR a la l’empresa EUREST COLECTIVIDADES S.A. per tal que, un cop finalitzat el 
període de durada de la situació creada pel COVID-19 i represa l’activitat, aporti l’acreditació fefaent de la 
realitat, efectivitat i import de la pèrdua d’ingressos i l’increment de costos suportats, entre els quals es 
consideraran les possibles despeses addicionals salarials que efectivament s’haguessin abonat, respecte 
als que estaven previstos en l’execució ordinària del contracte; tot això, als efectes d’iniciar un expedient 
per al restabliment econòmic de la concessió mitjançant l’ampliació de la seva durada inicial fins un màxim 
d’un 15 per 100 o a través de la modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses al contracte.  
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Quart.- NOTIFICAR aquesta Resolució a l’empresa EUREST COLECTIVIDADES S.A. per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
 
 
6. Dictamen que proposa aprovar l’apreciació de la impossibilitat de prestació 

de la concessió del “Servei de Bar-Cafeteria al Centre Territorial del Vallès 
de l’Institut del Teatre”, i diferir el pagament del cànon.  

 
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.- APRECIAR la impossibilitat de l’execució total del contracte corresponent a la concessió de 
servei no públic per a la gestió del “Servei de Bar-Cafeteria al Centre Territorial del Vallès de l’Institut 
del Teatre”, adjudicat a la Sra. FÀTIMA MOIX LLORACH amb NIF 39187731D, als efectes de l’art. 34.4 
del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 
económico social del COVID-19, amb efecte 14 de març de 2020. 
 
Segon.- DIFERIR el pagament del cànon mensual fins que, finalitzat el període de durada de la situació 
creada pel COVID-19 i represa l’activitat, s’aprovin les mesures de restabliment de l’equilibri econòmic del 
contracte. 
 
Tercer.-. REQUERIR a la Sra. FÀTIMA MOIX LLORACH per tal que, un cop finalitzat el període de 
durada de la situació creada pel COVID-19 i represa l’activitat, aporti l’acreditació fefaent de la realitat, 
efectivitat i import de la pèrdua d’ingressos i l’increment de costos suportats, entre els quals es 
consideraran les possibles despeses addicionals salarials que efectivament s’haguessin abonat, respecte 
als que estaven previstos en l’execució ordinària del contracte; tot això, als efectes d’iniciar un expedient 
per al restabliment econòmic de la concessió mitjançant l’ampliació de la seva durada inicial fins un màxim 
d’un 15 per 100 o a través de la modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses al contracte.  
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta Resolució a la Sra. FÀTIMA MOIX LLORACH,  per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
 
 
7. Dictamen que proposa la pròrroga del LOT 1, LOT 2 i LOT 3 de la 

contractació dels “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre”, 
reservat a centres especials de treball (CET) i a empreses d’inserció (EI).  
 

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: 
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“Primer.- APROVAR la pròrroga del LOT 1, LOT 2 i del LOT 3 de la contractació relativa als “Serveis 
auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre”, reservat a centres especials de treball (CET) i a 
empreses d’inserció (EI), adjudicada a l’empresa INTEGRA MGSI CET CATALUÑA SL, amb NIF 
B64876956, en els períodes concretats per a cada lot, pels preus unitaris següents, i d’acord amb la seva 
oferta: 
 

 LOT 1:  SERVEIS AUXILIARS PER A LA SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU S/N 
DE BARCELONA 

 
Període pròrroga:  
 
Des de l’1 de juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2022 

 
a) Per la part fixa: 

 

Servei 
Preu ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA 
Total preu ofertat IVA 

inclòs 

Serveis auxiliars 
periòdics 

133.949,10€ 
biennals (2 anys) 

21% 28.129,31€ 
162.078,41€ 

Biennals (2 anys) 

  
b) Per la part variable els imports següents: 

 

Servei 
Preu unitari ofertat 
IVA exclòs (hora) 

Tipus % 
IVA 

Import IVA 
Total preu unitari ofertat 

IVA inclòs 
Serveis auxiliars 
puntuals diürn  

7,58€ hora 21% 1,59€ 9,17€ hora 

Serveis auxiliars 
puntuals nocturns 

8,61€ hora 21% 1,81€ 10,42€ hora 

 
2)  APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 
COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  

 
 LOT 2: SERVEIS AUXILIARS  PER AL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLES, A PLAÇA DIDÓ, 1 

DE TERRASSA 
 

Període pròrroga:  
 
Des de l’1 de juliol de 2020 fins al 31 de desembre de 2020 

 

Servei Preu ofertat IVA exclòs 
Tipus 
% IVA 

Import IVA 
Total preu ofertat IVA 

inclòs 
Serveis auxiliars 
periòdics 

6.017,82€ 
Semestral (6 mesos) 

21% 1.263,74€ 
7.281,56€ 

Semestral (6 mesos) 
 
2)  APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 
COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
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Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  

 
 LOT 3: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL D'OSONA, A LA PLAÇA SANT 

MIQUEL DELS SANTS, 20 DE VIC 
 

Període pròrroga:  
 
Des de l’1 de juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2022 

 
a) Per la part fixa: 

 

Servei Preu ofertat IVA exclòs 
Tipus % 

IVA 
Import IVA 

Total preu ofertat IVA 
inclòs 

Serveis auxiliars 
periòdics 

13.613,36€ 
Biennals (2 anys) 

21% 2.858,81€ 
16.472,17€ 

Biennals (2 anys) 
  

b) Per la part variable els imports següents: 
 

Servei 
Preu unitari ofertat IVA 

exclòs (hora) 
Tipus % 

IVA 
Import IVA 

Total preu unitari 
ofertat IVA inclòs 

Serveis auxiliars puntuals 
diürn  

7,58€ hora 21% 1,59€ 9,17€ hora 

Serveis auxiliars puntuals 
nocturns 

8,61€ hora 21% 1,81€ 10,42€ hora 

 
2)  APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I DE 
COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI X 

NO  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa pluriennal que suposa la part fixa per import de CENT 
VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (185.832,14€) a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 99040/227.01 del pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el 
següent desglossament: 
 
PER AL LOT 1, LOT 2 I LOT 3 
 
Per als serveis auxiliars periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Lots Pressupost 
(IVA inclòs) 

2020 Lot 1 40.519,60€ 
2020 Lot 2 7.281,56€ 
2020 Lot 3 4.118,04€ 
2021 Lot 1 81.039,21€ 
2021 Lot 3  8.236,09€ 
2022 Lot 1 40.519,60€ 
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2020 Lot 3 4.118,04€ 
 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa màxima per un import de CINC MIL DEU EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS (5.010,80€) per a la part variable, de conformitat amb el següent desglossament: 
PER AL LOT 1 I LOT 3 
 
Per als serveis auxiliars puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Lots Pressupost 
(IVA inclòs) 

2020 Lot 1    935,75€ 
2020 Lot 3 316,95€ 
2021 Lot 1 1.871,50€ 
2021 Lot 3 633,90€ 
2022 Lot 1    935,75€ 
2022 Lot 3 316,95€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos del exercicis 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. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa INTEGRA MGSI CET CATALUÑA SL.” 
 

 
 
8. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de la 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.- ADJUDICAR, amb efecte 1 de juliol de 2020, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació de Serveis Interns i Sector Públic de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
de la Diputació de Barcelona reunida el dia 19 de febrer de 2020, la contractació relativa al “Servei de 
neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre (Seu de 
Barcelona)” a l’empresa FERROVIAL SERVICIOS SA, amb NIF A80241789, d’acord amb la seva oferta: 
 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
Per la part fixa: 
 

Servei Preu ofertat  
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu ofertat IVA inclòs 

Neteges 
periòdiques 

659.361,34€ Biennals 
(2 anys) 

21% 138.465,88€ 
797.827,22€ Biennals 

(2 anys) 
 
Per la part variable els imports següents: 
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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 

13,77€ hora 21% 2,89€ 16,66€ hora 

Netejador/a  
(diürn festius) 

17,22€ hora 21% 3,62€ 20,84€ hora 

Serveis puntuals 
d’especialista (diürn) 

15,52€ hora 21% 3,26€ 18,78€ hora 

 
OFERTA DE TECNOLOGIES DE SEGUIMENT I CONTROL D’ACOMPLIMENT DELS HORARIS PER 
SOBRE DEL MÍNIM EXIGIT AL PUNT 5.3 PPT:   
 

Sistema de control horari Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Sistema de fulls de control horari  
(mínim 5.3 PPT)- obligatori 

 

Sistema de control mitjançant targeta amb banda 
magnètica 

 

Sistema de control online 
(mòbil o tauleta) 

X 

 
Segon.- DISPOSAR que la despesa pluriennal que suposa la part fixa per import de SET-CENTS 
NORANTA-SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (797.827,22€), IVA 
inclòs, corresponent a aquesta contractació, es farà efectiva a càrrec de la següent aplicació 
pressupostària 99030/227.00 dels exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari 
Pressupost part fixa 

(IVA inclòs) 

2020 199.456,81€ 

2021 398.913,61€ 

2022 199.456,81€ 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en 
els pressupostos 2021 i 2022 de l’Institut del Teatre, 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. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa pluriennal màxima per a la part variable per import de DOS MIL DOS-
CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (2.249,24€), IVA inclòs, d’acord amb 
el següent desglossament. 
 

Exercici pressupostari 
Pressupost part variable 

(IVA inclòs) 

2020 562,31€ 

2021 1.124,62€ 

2022 562,31€ 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en 
els pressupostos 2021 i 2022 de l’Institut del Teatre, 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. 
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Quart.- REAJUSTAR la despesa de la part fixa aprovada per l’acord de Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre de 10 de desembre de 2019 (núm. registre 129/2019), per ajustar-la a l’oferta presentada per 
l’adjudicatari, de conformitat amb el següent desglossament: 
Part fixa: Neteges periòdiques 
 

Exercici Import autoritzat 
Acord 129/19 

Import adjudicació Reajustament 

2020 217.776,41€ 199.456,81€ -18.319,60€ 
2021 435.552.82€ 398.913,61€ -36.639,21€ 
2022 217.776,41€ 199.456,80€ -18.319,61€ 

TOTAL    -73.278,42€ 
 
Cinquè.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, d’acord amb el 
detall següent: 
Resta en segon lloc l’empresa MULTIANAU, SL, en tercer lloc l’empresa SOLDENE, SA, en quart lloc 
l’empresa BROCOLI, SL, en cinquè lloc l’empresa SENFER LIMPIEZAS, SL, en sisè lloc l’empresa 
LIMASA MEDITERRÀNEA, SAU, en setè lloc l’empresa LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, SA, 
en vuitè lloc l’empresa ACCIONA FACILITY SERVICES, SA, en novè lloc l’empresa LD EMPRESA DE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SAU, en desè i últim lloc l’empresa SACYR FACILITIES, SA. 
 
Sisè.- COMUNICAR als adjudicataris que haurà de formalitzar el contracte quan sigui requerit, en el 
benentès que la dita formalització no es produirà abans dels transcurs dels 15 dies hàbils següents a 
l’endemà de la recepció de la present resolució. 
 
Setè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte, així com la formalització del contracte, en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). 
 
Vuitè.- 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. 
 
Novè.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació.” 

 
 
A les 11:20h, el secretari delegat, anuncia que s’incorpora a la sessió el Sr. Joan 
Francesc Marco Conchillo. 
 
 
 
9. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de la contractació del “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: 
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“Primer.- APROVAR la pròrroga de la contractació relativa al “Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”,  adjudicada a l’empresa GRUPO CONTROL 
EMPRESA DE SEGURIDAD SA, amb NIF A04038014, des de l’1 de juliol de 2020 fins al 31 de desembre 
de 2020, d’acord amb la seva oferta: 
 
a) Per la part fixa: 

 
b) Per la part variable els imports següents: 
 

 
El nombre estimat d’hores a realitzar per a serveis puntuals de vigilància durant 6 mesos (període de 
pròrroga del contracte) serà el següent: 
 

Hores laborables diürnes 12 hores 

Hores laborables nocturnes 8 hores 

Hores festives diürnes 12 hores 

Hores festives nocturnes 8 hores 

 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que suposa la part fixa (serveis de vigilància periòdics) 
per import de CENT SIS MIL CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (106.177,50€) 
que anirà amb  càrrec de l’aplicació pressupostària 99040/227.01 del vigent pressupost de l’Institut del 
Teatre. 
 

Servei 
Preu ofert IVA 

exclòs 
Tipus % 

IVA 
Import IVA 

Total preu ofert IVA 
inclòs 

Serveis de vigilància 
periòdics 

87.750,00 € 
 (6 mesos) 

21% 18.427,50 € 
106.177,50 € 
(6 mesos) 

Servei de vigilància i protecció 
privada 

Preu unitari 
ofert IVA 

exclòs (hora) 

Tipus % 
IVA 

Import IVA 
Total preu unitari 
ofert IVA inclòs 

Hora laborable diürna 16,00 € hora 21% 3,36 € 19,36 € hora 

Hora laborable nocturna 17,50 € hora 21 % 3,68 € 21,18 € hora 

Hora festiva diürna 17,20 € hora 21 % 3,61 € 20,81 € hora 

Hora festiva nocturna 18,80 € hora 21 % 3,95 € 22,75 € hora 
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Tercer.- AUTORITZAR la despesa màxima per un import de VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB 
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (833,48€) per a la part variable (serveis de vigilància puntuals) que anirà 
amb  càrrec de l’aplicació pressupostària 99040/227.01 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD 
SA.” 
 

 
 

10. Dictamen que proposa la modificació de la minuta del conveni marc de 
col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació per a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC).   

 
El Vicepresident dona la paraula a la Directora, Sra. 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.- EXCEPTUAR  aquest  expedient  de  la  suspensió  general  de  tramitació  de procediments 
administratius, acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en la seva DA3a modificat pel RD  
465/2020,  de  17  de  març,  pel  qual  es  declara  l'estat d'alarma  per  a  la  gestió  de  la  situació  de  
crisi  sanitària  ocasionada  pel  COVID-19. 
 
Segon.- MODIFICAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació 
per a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) per introduir les modificacions que es detallen 
en la part expositiva d’aquest dictamen, 
 
Tercer.- En conseqüència, ESTABLIR el text definitiu de la minuta del conveni marc de col·laboració entre 
l’Institut del Teatre i la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) aprovada per 
acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de 14 de novembre de 
2019 (núm. registre 111/2019) un cop introduïdes les modificacions, i que tot seguit es transcriu: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PER A L’ESCOLA 
SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA (ESMUC) I L’INSTITUT DEL TEATRE, 
ORGANISME AUTÒNOM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda,  
 
La FUNDACIÓ PER A L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA (ESMUC), 
representada per l’Honorable senyor Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació i president del 
Patronat de la Fundació, nomenat pel Decret 3/2018, de 29 de maig (DOGC núm. 7632, 
d’1.6.2018), en nom i representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut de 
les facultats atorgades per la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb el que disposa 
l’article 23 dels Estatuts de la Fundació, de data 6 de maig de 2010.” 
 
De l’altra, 
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L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representant per l’Il·lm. Sr. Joan Carles  
Garcia  i Cañizares en la seva qualitat de Vicepresident de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, obrant en nom i representació del dit Organisme i per delegació de signatura efectuada 
per  Decret 1928/2019, de 5 de setembre., 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. 

MANIFESTEN 
 

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

 
II. Que la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya (en endavant, 

FESMUC) té com a objecte fundacional la gestió de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC), així com la promoció i suport, sense afany de lucre d’iniciatives i 
activitats relacionades amb l’ensenyament superior de la música. 

 
III. L’ESMUC és l'únic centre oficial autoritzat d'iniciativa pública que imparteix a Catalunya 

el Títol superior de música i que atorga una titulació equivalent a tots els efectes al títol 
de llicenciat universitari. L’ESMUC inclou, també, dins la seva oferta formativa estudis 
de postgrau, màsters i formació continuada.  

 
IV. La missió principal de l’ESMUC és preparar els estudiants perquè puguin assolir reptes 

professionals a escala internacional i vetllar per la seva incorporació al món 
professional, afavorint la formació de músics amb perfils interessants per al mercat 
internacional. 

 
V. Que ambdues entitats 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. 

 
VI. Que 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. 
 

VII. Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre celebrada el 14 de novembre de 2019. 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni marc, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni marc és establir el marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) en els assumptes d’interès comú relacionats 
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amb el camp artístic i cultural, per tal de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de 
cadascuna de les entitats, en el marc de les activitats que desenvolupen cadascuna d’elles.  
 
Segon. Objectius del conveni marc 
 

1. Establir relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural entre l'Institut del Teatre i  l’ESMUC . 
2. Fer activitats de docència d’interès comú i, en especial, les referides als ensenyaments que 

s’imparteixen a les dues institucions. 
3. Organitzar activitats de formació continuada de professionals de Música, Dansa i Art 

dramàtic.  
4. Organitzar pràctiques dels estudiants de les diferents branques professionals i especialitats que 

s’imparteixen a l'Institut del Teatre i a l’ESMUC.  
5. Fer debats i organitzar actes per a intercanvis d’experiències sobre tots aquells temes que 

puguin beneficiar ambdues institucions.  
6. Coordinar activitats culturals que es consideren d’interès comú.  
7. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 

 
Quan ambdues institucions ho considerin oportú podran proposar la col·laboració de tercers per a 
la realització de les activitats esmentades. 
 
Tercer. Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte segon, les parts formalitzaran 
convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom del representant de 
cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació 
dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau, les 
fonts de finançament, així com la resta de requeriments legals oportuns. Aquests convenis 
específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de govern.  
 
Quart. Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per aquella 
de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà constar la 
col·laboració entre ambdues entitats en el material de promoció, de difusió i de publicitat de 
l’activitat, mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
 
Cinquè. Ús de la imatge de l’ESMUC i de l’Institut del Teatre 
 
En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels convenis aquí establerts, les 
parts signatàries considerin necessari fer ús del logotips de l’altra institució, s’haurà de demanar, 
prèvia autorització a l’altra institució. En el cas de l’ESMUC, a través del Servei de Comunicació i 
difusió, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i 
el tipus d’ús sol·licitat i, en el cas de l’Institut del Teatre, a través del Grup d’Imatge i Comunicació 
amb els mateixos requeriments. 
 
En l’autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos pels quals es 
reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar la vigència del present 
Conveni Marc. 
 
No obstant, quan l’ús dels logotips i altres marques identificatives de l’ESMUC o de l’Institut del 
Teatre hagin de tenir caire lucratiu per alguna de les dues entitats, caldrà formalitzar el 
corresponent contracte de llicència de marca. 
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Sisè. Establiment d’una Comissió Mixta 
 
Per facilitar els projectes específics i el seu seguiment, es constituirà una Comissió Mixta 
integrada per representants de l’ESMUC 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. 
 
Setè. Aportacions econòmiques 
 
Aquest conveni marc no comporta aportacions econòmiques de les parts signants. 
 
Vuitè. 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’aquesta obligació per part de totes les persones al 
seu càrrec que participen en el projecte. 
 
Novè.- 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 aplicades o utilitzades única i exclusivament pel compliment 
de les finalitats objecte del mateix, no podent ser cedides o lliurades 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  del Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); en tot allò que 
no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a aquella altra 
normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació durant la 
vigència d’aquest conveni, 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 quals són exposades, tant si 
provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. 
 
Desè.- Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre anys a 
partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar expressament 
sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 
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Onzè. 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. 
 
Totes les modificacions d'aquest conveni marc s'efectuaran mitjançant una addenda al present 
conveni signada per les parts. 
 
Dotzè. Previsions sobre la gestió del conveni 
 
Per tal de regular aspectes complementaris no contemplats en el present conveni de 
col·laboració, o per al desenvolupament de circumstàncies noves sorgides de la seva execució, 
es podran signar addendes complementàries que en passaran a formar part a tots els efectes del 
present conveni. 
 
Tretzè.- 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 Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, 
així com als respectius portals de transparència o espais web alternatius que consideri cada 
institució, per la qual cosa les entitats signatàries es donen per informades. 
 
Catorzè. Addendes i convenis específics 
 
El present conveni constitueix el total acord entre les parts. La regulació de les activitats i accions 
previstes en el marc del present conveni es realitzarà mitjançant convenis específics.  
 
El president de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya confereix a la 
directora general de l’ESMUC la facultat per signar les addendes i els annexos derivats del 
present conveni, informant al patronat en la següent sessió que celebri. 
 
Perquè les addendes o esmenes al present conveni siguin vàlides cal que es signin per ambdues 
parts, fent constar de manera clara i distinta que es tracta d’una esmena i/o addenda. 
 
Quinzè.- Conseqüències aplicables en cas d’incompliment  
 
Les conseqüències aplicables en cas d’incompliment es determinaran per la comissió 
mixta prevista al pacte sisè. 
 
Setzè.- 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. 



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

 

 
 

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 notificar 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 diferent de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis. 

 
Dissetè. Jurisdicció 
 
El present conveni no suposa associació ni societat entre les parts i la relació entre ambdues, 
únicament es circumscriu al seu àmbit. En cas d’incompliment del mateix, o d’impossibilitat 
justificada de trobar solució a les qüestions i/o litigis que pogueren derivar-se de la interpretació i 
de l’execució de qualsevol de les seves clàusules, el present conveni quedarà automàticament 
resolt, sotmetent-se les parts als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, una vegada 
esgotades prèviament totes les vies de conciliació possible. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat a un sol efecte, en la data i lloc indicats.” 

 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la FUNDACIÓ PER A L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE 
CATALUNYA (ESMUC).” 
 
 
 
11. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a 

la concessió d’ajuts econòmics de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 
2019-2020.   

El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
Demana la paraula el Sr. Altayó. Explica que es un tema reiteratiu, en relació als criteris i les 
decisions polítiques de les ajudes en els alumnes de l’Institut del Teatre. Es continua amb la 
mateixa proposta, la qual no la considera justa ni equitativa perquè, el que fa, es un repartiment 
igualitari, un cop es superen els barems que s’estableixen. Es un criteri aleatori perquè segons 
el nombre d’alumnes que puguin accedir, l’ajuda que es produeix es diferent d’un any a l’altre. 
No es tenen en compte les consideracions que ha de tenir una ajuda econòmica 
 
La Junta de Govern aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Altayó, el dictamen de 
la Presidència, la part dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
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“Primer.- EXCEPTUAR aquest expedient de la suspensió general de tramitació de procediments 
administratius, acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en la seva DA3a modificat pel RD 
465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19. 
 
Segon.- En conseqüència, APROVAR la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics als alumnes 
dels ensenyaments reglats de l’Institut del Teatre: Escola Superior d’Art Dramàtic, Conservatori Superior 
de Dansa i Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic – Conservatori Professional de Dansa (inclou 
Batxillerat), corresponent al curs acadèmic 2019-2020, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
 
“ 
 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER ALS/LES ALUMNES DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE DEL CURS ACADÈMIC 2019-20 

 
 
Primera.- Objecte 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, 
concessió, pagament i justificació dels ajuts econòmics que atorgui l’Institut del Teatre als alumnes dels 
ensenyaments reglats del curs acadèmic 2019-20: 
 
a) Escola Superior d’Art Dramàtic 
b) Conservatori Superior de Dansa 
c) Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa (inclòs ensenyaments 
de Batxillerat). 
 
Segona.- Finalitat 
 
La finalitat d’aquest ajut és finançar una part de la matrícula acadèmica dels/les alumnes del curs 
acadèmic anterior cursat a l’Institut del Teatre. Els ajuts econòmics a atorgar, per un import màxim total de 
30.000,00€, es distribuiran de la següent manera: 10.000,00€ es destinaran als ajuts per als 
ensenyaments de batxillerat, i els 20.000,00€ restants es destinaran a la resta d’ensenyaments 
susceptibles de rebre aquest ajut,  ensenyaments superiors d’art dramàtic, ensenyaments superiors de 
dansa i ensenyaments professionals de dansa.  
 
No obstant, en cas que els imports màxims dels ajuts concedits als alumnes dels ensenyaments de 
Batxillerat no arribin a l’import màxim destinat (10.000,00€) es podrà distribuir l’excedent del crèdit aprovat 
entre la resta d’ensenyaments i viceversa. 
 
Tercera.- Quantia total màxima dels ajuts 
 
Per al curs acadèmic 2019-20  (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà per a la 
concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 30.000,00€ i anirà a càrrec de l’aplicació 
480.00/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Aquest import serà repartit entre totes les sol·licituds rebudes que tinguin els requisits, tant acadèmics 
com econòmics, establerts a la clàusula quarta de la present convocatòria, sens perjudici de l’escola 
d’ensenyaments reglats en la que està matriculat el peticionari/a i tenint en compte la distribució 
econòmica contemplada en la clàusula segona d’aquesta convocatòria.      
 
L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el curs 2019-20. No 
podran concedir-se ajuts econòmics per import superior a aquest percentatge referenciat ni per la quantia 
superior a la què es determini en la convocatòria. 
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Quarta.-Requisits dels/les beneficiaris/àries 
 
Podran ser beneficiari/àries d’aquests ajuts les persones físiques que reuneixin, en la data de finalització 
del termini de presentació de sol·licituds,  els següents requisits: 
 
a) Tenir la condició d’alumne/a de l’Institut del Teatre en el curs 2019-20, de qualsevol de les escoles 
d’ensenyament reglat següents:   
 

 Escola Superior d’Art Dramàtic 
 Conservatori Superior de Dansa 
 Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 

 
b) Haver-se matriculat el curs 2019-2020 del següent: 
 

 Per als/les alumnes de l’Escola d’Ensenyaments Secundari i Artístic:  
 

o Totes les assignatures del curs de Batxillerat.    
  

 Per als/les alumnes del Conservatori Professional de Dansa:  
 

o Totes les assignatures del curs. 
 

 Per als/les alumnes de l’Escola Superior d’Art Dramàtic i Conservatori Superior de Dansa:  
 

o Un mínim de 60 crèdits ECTS, en cas de cursar estudis en la modalitat a temps 
complet 

o 39 crèdits ECTS, en cas de cursar estudis en la modalitat a temps parcial. 
 

Pel que fa als crèdits, només es comptabilitzaran els efectivament cursats, excloent per tant les 
anul·lacions de matrícula. 

 
c) Tenir aprovades totes les assignatures matriculades en convocatòria ordinària el curs 2019-2020. 
 
d) No superar la renda familiar d’acord amb els llindars següents: 
 

- Família d'1 membre............13.236,00 € 
- Família de 2 membres........22.594,00 € 
- Família de 3 membres........30.668,00 € 
- Família de 4 membres........36.421,00 € 
- Família de 5 membres........40.708,00 € 
- Família de 6 membres........43.945,00 € 
- Família de 7 membres........47.146,00 € 
- Família de 8 membres........50.333,00 € 

 
En cas que la situació econòmica del/la sol·licitant no s’adapti a aquesta classificació, caldrà fer-la constar 
de forma detallada per tal que la comissió d’ajuts econòmics la pugui estudiar. 
 
Cinquena.- Sol·licitud de concessió d’ajuts econòmics per al pagament d’una part de la matrícula 
 
La convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts econòmics i la sol·licitud per a la seva concessió es 
publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOBP) a través de la Base Nacional de 
Subvencions, al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre i a la pàgina web de l’Institut del Teatre 
www.institutdelteatre.cat i estarà disponible a la Secretaria Acadèmica General de l’Institut del Teatre. 
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Les persones que desitgin sol·licitar aquest ajut econòmic hauran de presentar una sol·licitud en el 
Registre General de l’Institut del Teatre, Pl. Margarida Xirgu, s/n, (de dilluns a divendres de 9 a 14 h) sens 
perjudici de poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques utilitzant el model normalitzat de 
sol·licitud que s’adjunta com Annex a la present convocatòria i que es pot descarregar a la pàgina web de 
l’Institut del Teatre, adreçada a l’Excma. Sra. Presidenta de l’Institut del Teatre.  
 
El termini de presentació de sol·licitud d’ajuts econòmics serà del 21 al 30 de setembre de 2020 
(ambdós inclosos). 
 
La sol·licitud haurà de ser complimentada facilitant totes les dades que es demanen i acompanyada de la 
següent documentació: 
 
a) Fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne/-a, o document oficial d’identitat corresponent en el supòsit 
d’alumnes estrangers. 
 
b) Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any  2019, dels pares o 
tutors de l’alumne/-a (conjunta o separada) en la qual estigui inclòs en la unitat familiar l’alumne/-a que 
sol·licita l’ajut.  
 
c) En el cas que el/la sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i econòmica, haurà 
d’acreditar que disposa de mitjans econòmics suficients que permeten la seva independència, acreditant 
la titularitat o el lloguer del domicili habitual. En cas contrari, sempre que els ingressos acreditats resultin 
inferiors a les despeses suportades en concepte d’habitatge i altres despeses indispensables, s’entendrà 
no provada la independència.  
 
En cas que el/la peticionari/-a presenti la seva sol·licitud com a independent econòmicament caldrà 
aportar: 
 

1.- Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any 2019 de tots 
els membres de la unitat familiar que convisquin amb el/la peticionari/-a. 
 
2.- En cas que el/la peticionari/-a sigui exempt/-a de realitzar la declaració de renda, haurà 
d’aportar declaració responsable manifestant aquest aspecte, i certificat de l’Agència Tributària 
que acrediti oficialment aquesta exempció.  
 
3.- Fotocòpies de les nòmines dels dos últims mesos -precedents al termini de presentació 
d’instàncies- de totes les persones que formin la unitat familiar el/la peticionari/-a. 
 
4.- Si és el cas, acreditació d’estar en situació de desocupació (d’atur) mitjançant certificat de 
demandant d’ocupació. 
 
5.- Si és el cas, acreditació de ser beneficiari/-a de prestació de subsidi o de qualsevol tipus d’ajut 
econòmic procedent de les administracions públiques o privades, i de totes les persones de 
l’àmbit familiar.  
 
6.- Certificat de convivència emès per l’entitat oficial. 

 
d) Acreditació de tenir la condició de discapacitat/-da,, i de qualsevol membre de la unitat familiar que 
convisqui amb el/la peticionari/-a (si és el cas).  
 
e) Document que acrediti el nombre de compte corrent del banc o caixa el/la peticionari/-a segons el qual 
consti com a titular del mateix. 
 
f) Declaració responsable del/la sol·licitant en la qual consti: 
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-  Altres fonts de finançament complementàries o qualsevol subvenció que s’obtingui per sufragar la 
despesa de la matrícula acadèmica 2019-20 de l’Institut del Teatre.  
 
- Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona beneficiària, tot explicitant no estar 
afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. La presentació d’aquesta declaració autoritza, implícitament, a l’Institut del 
Teatre, a consultar directament a la Tresoreria de la Seguretat Social i a l’Agència Tributària en relació als 
possibles deutes que la persona beneficiària d’aquests Ajuts econòmics pugui tenir amb els referits 
organismes públics.  
 
El document de declaració responsable  es pot descarregar a la web de l’Institut del Teatre 
www.institutdelteatre.cat 
 
La documentació acreditativa dels requisits i altres documents a aportar juntament amb la sol·licitud, 
haurà  d’estar en alguna de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o castellà). Qualsevol 
documentació presentada en un altre idioma haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció 
jurada oficial la qual donarà fe pública del contingut i de la fidelitat de la traducció. 
 
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i formes que es 
detallen en aquesta convocatòria suposa l’exclusió del concurs. 
 
Sisena.- Rectificació de defectes o omissions de la documentació 
 
D’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en cas que manqui aportar algun document amb la sol·licitud de concessió, es 
requerirà a l’interessat/-da perquè esmeni les mancances o aporti els documents preceptius, en un termini 
de 10 dies a partir del dia següent de la comunicació, amb la indicació que si no ho fa s’entendrà que el/la 
sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
Les dades i documents no aportats, totalment o parcial, no es tindran en compte a efectes de la seva 
valoració. 
 
Setena.- Protecció de dades personals dels/les sol·licitants dels ajuts econòmics 
 
Les dades personals facilitades en la sol·licitud de concessió dels ajuts econòmics que s’annexa a la 
presenta convocatòria, en els documents adjunts a la sol·licitud i en el document d’acceptació de l’ajut 
econòmic, seran tractades per l’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, que 
és la corporació responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud i només 
podran ser cedides a tercers amb aquesta finalitat.   
 
De conformitat amb allò previst per el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa la tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets 
digitals, els/les sol·licitants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 
seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, 
a través de la Seu electrònica: https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecció-
dades/default.asp, o presencialment o per correu al Registre general, Rbla. Catalunya, 126 – 08008 
Barcelona. 
 
Vuitena.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió dels ajuts econòmics regulats a la present convocatòria serà el de no 
concurrència competitiva. 
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Novena.- Comissió d’ajuts econòmics  
 
Aquesta comissió serà l’òrgan que examinarà i avaluarà conjuntament les sol·licituds rebudes dins el 
termini establert. La Comissió realitzarà en un sol acte una proposta d’adjudicació d’ajuts econòmics per 
al seu atorgament, i també especificarà aquelles sol·licituds denegades i la seva motivació.   
 
La Comissió d’Ajuts Econòmics per a la convocatòria del curs acadèmic 2019-20 estarà formada per: 
 

 El/la Director/-a General o persona que la substitueixi, que actuarà de President/-a de la 
Comissió. 

 El/la Gerent o persona que el substitueixi. 
 El/la  Coordinador/-a Acadèmica o persona que el substitueixi. 
 El/la Director/a de l’Escola Superior d’Art Dramàtic o persona que el substitueixi. 
 El/la Director/a de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori professional de 

Dansa o persona que el substitueixi 
 El/la Director/a del Conservatori Superior de Dansa o persona que el substitueixi. 
 El/La Secretàri/-a Acadèmic/-a General de l’Institut del Teatre o persona que la substitueixi, la 

qual actuarà com a Secretària de la Comissió. 
 
La designació de les persones que formaran part de la Comissió es publicarà al tauler d’anuncis de 
l’Institut del Teatre, mitjançant resolució de la Presidència de l’Organisme.  
 
La Comissió no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels/les seus/-es 
membres. 
 
L’abstenció i recusació dels/les membres de la comissió s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.   
 
La Comissió d’Ajuts Econòmics 2019-20 resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de la 
convocatòria. Aquesta interpretació no resultarà vinculant als efectes de la seva resolució per l’òrgan 
competent.  
 
Desena.- Resolució, notificació i règim de recursos 
 
Una vegada la Comissió d’ajuts econòmics hagi efectuat una proposta, degudament motivada, sobre la 
concessió i denegació dels ajuts econòmics sol·licitats, la seva Presidenta l’elevarà a la Presidència de 
l’Institut del Teatre, la qual haurà de dictar resolució en el termini màxim d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la celebració de la reunió de la Comissió. 
 
La resolució adoptada per la Presidència de l’Institut del Teatre sobre la concessió o denegació dels ajuts 
econòmics sol·licitats serà notificada a tots els/les sol·licitants en un termini màxim de 10 dies des de la 
data de la seva aprovació, d’acord amb allò que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs d’alçada 
davant la Presidència de la Diputació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
al de la seva notificació. 
  
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels 
seus interessos. 
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Onzena.- Acceptació de l’ajut 
 
Els/les beneficiaris/àries, un cop se’ls hagi notificat l’acord de concessió, hauran d’acceptar l’ajut així com 
les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el 
termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, presentant el document d’acceptació 
en el Registre General de l’Institut del Teatre, el qual es podrà descarregar a la web de l’Institut del Teatre 
(www.institutdelteatre.cat). 
 
Dotzena.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquests ajuts, a més de les especificades a l’article 14 de la 
Llei 38/2003 de Subvencions, les que tot seguit s’indiquen:  
 

 S’obliguen a executar l’activitat subvencionada de conformitat amb els principis de bona 
administració i bona fe. 

 Hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 Estan obligats/-des a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi 

la Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a l’ajut concedit. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions podrà originar les responsabilitats que en cada cas corresponguin i 
la incoació de l’expedient de reintegrament de l’ajut. 

 
Tretzena.- Forma de pagament 

 
El pagament dels ajuts atorgats s’efectuarà d’un sol cop a càrrec del pressupost de l’any 2020. 

 
Catorzena.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/la beneficiari/es, 
l’import quan no perjudiqui els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió dels ajuts. 

 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa activitat altres ajuts econòmics o aportacions 
de qualsevol origen, públic o privat, que sumats al de l’Institut del Teatre, superin el cost total de l’activitat 
subvencionada.  

 
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi acceptat l’ajut econòmic en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la notificació de concessió d’ajut.  

 
Quinzena.- Compatibilitat amb altres ajuts econòmics 

 
L’ajut econòmic concedit serà compatible amb qualsevol altra concedit per altres administracions o ens 
públics o privats.  

 
Tanmateix, l’import total dels ajuts econòmics rebuts per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total 
de la matrícula acadèmica del curs 2019-20. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o 
obtenció de qualsevol ajut econòmic o subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la 
sol·licitud.  
 
Setzena.- Règim Jurídic 

 
En tot el que preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 3/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu 
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Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, les 
Bases d’Execució dels Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i demés legislació concordant. 

 
Dissetena.-  Acceptació de la Convocatòria 
 
La presentació de la sol·licitud d’ajut econòmic pressuposa el coneixement i l’acceptació del contingut 
d’aquesta convocatòria i dels drets i obligacions que se’n deriven.  
 

ANNEX 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER ALS/LES 
ALUMNES DE L’INSTITUT DEL TEATRE DEL CURS ACADÈMIC 2019-20. 

Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina , amb lletra d’impremta  o amb bolígraf 
 
 
Dades identificatives de l’alumne/a 
  
Nom i cognoms   

DNI/Passaport   

Domicili: 
carrer/avinguda/passeig 

  Núm. pis porta 

Municipi   Codi 
postal 

Telèfon de contacte   

Adreça electrònica   

 
Estudis que cursa a l’IT 

  

 
Curs 

  

 
Documentació que s’adjunta: 
 
 
a) Fotocòpia del DNI o passaport, o document oficial d’identitat corresponent en els supòsits 
de personal estranger. 

 
 

b) Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any 2019, 
dels pares o tutors de l’alumne/-a (conjunta o separada) en la qual estigui inclòs en la unitat 
familiar l’alumne/-a que sol·licita l’ajut.  

 
 

 
c) En el cas que el/la sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i 
econòmica, haurà d’acreditar que disposa de mitjans econòmics suficients que permeten la 
seva independència, acreditant la titularitat o el lloguer del domicili habitual. En cas 
contrari, sempre que els ingressos acreditats resultin inferiors a les despeses suportades en 
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concepte d’habitatge i altres despeses indispensables, s’entendrà no provada la 
independència.  

En cas que el/la peticionari/-a presenti la seva sol·licitud com a independent 
econòmicament caldrà aportar: 
 
1.- Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any 2019 de 
tots els membres de la unitat familiar que convisquin amb el/la  peticionari/-a. 
 
2.- En cas que el/la peticionari/-a sigui exempt/-a de realitzar la declaració de renda, haurà 
d’aportar declaració responsable manifestant aquest aspecte, i certificat de l’Agència 
Tributària que acrediti oficialment aquesta exempció. 
 
3.- Fotocòpies de les nòmines dels dos últims mesos -precedents al termini de presentació 
d’instàncies- de totes les persones que formin la unitat familiar del peticionari. 
 
4.- Si és el cas, acreditació d’estar en situació de desocupació (d’atur) mitjançant certificat 
de demandant d’ocupació. 
 
5.- Si és el cas, acreditació de ser beneficiari/-a  de prestació de subsidi o de qualsevol tipus 
d’ajut econòmic procedent de les administracions públiques o privades, i de totes les 
persones de l’àmbit familiar. 
 
6.- Certificat de convivència emès per l’entitat oficial 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
d) Acreditació de tenir la condició de discapacitat/-a, i de qualsevol membre de la unitat 
familiar que convisqui amb el/la peticionari/-a (si és el cas).  
 

 
 

e) Document que acrediti el nombre de compte corrent del banc o caixa del/la peticionari/-a 
mitjançant el qual consti com a titular del mateix. 
 

  
 

f) Declaració responsable del/la  sol·licitant en la qual consti: 
 
- Altres fonts de finançament complementàries o qualsevol subvenció que s’obtingui per 
sufragar la despesa de la matrícula acadèmica 2019-2020 de l’Institut del Teatre. 
 
- Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona beneficiària, tot 
explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
 
(El document de declaració responsable es pot descarregar a la web de l’Institut del Teatre 
www.institutdelteatre.cat) 

 

 
 

 
 
 
 

 

  
Altres observacions: 
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Tractament de les dades de caràcter personal: 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’Institut del 
Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, tractarà les dades facilitades per les persones que 
presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la 
concessió de les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades l’Institut del Teatre, basant-se en una missió de 
caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb finalitats 
de gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al registre i publicació de les 
convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap 
altre cessió.  
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, la Diputació de 
Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte relacionat amb la seva privacitat, 
si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la 
Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o 
per correu al Registre general, Rbla, Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del 
document que l’identifiqui. 
 
SOL·LICITO ser declarat/da admès/sa a la convocatòria a què es refereix aquest document  i DECLARO l’acceptació 
de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a alumnes de l’Institut del Teatre del curs acadèmic 
2019-20 
 
Barcelona, ....de...............................de 2020 
 
Signatura  del/la sol·licitant 
 
EXCMA. PRESIDÈNCIA DE L’INSTITUT DEL TEATRE “ 
 
Tercer.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa l’apartat 4.1 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (publicada 
en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del qual és el següent: 
 
“Extracte de l’Acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, per la qual s’aprova la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 
2019-20 
 
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
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El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de la convocatòria per 
a la concessió d’ajuts econòmics de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2019-20 de l’Institut del 
Teatre es pot trobar al web, a la intranet i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
 
Primer. Beneficiaris/-àries: 
 
Podran ser beneficiari/àries d’aquests ajuts les persones físiques que reuneixin, en la data de finalització 
del termini de presentació de sol·licituds,  els següents requisits: 
 
a) Tenir la condició d’alumne/a de l’Institut del Teatre en el curs 2019-20, de qualsevol de les escoles 
d’ensenyament reglat següents:   
 

 Escola Superior d’Art Dramàtic 
 Conservatori Superior de Dansa 
 Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 

 
b) Haver-se matriculat el curs 2019-20 del següent: 
 

 Per als/les alumnes de l’Escola d’Ensenyaments Secundari i Artístic:  
 

o Totes les assignatures del curs de Batxillerat.     
 

 Per als/les alumnes del Conservatori Professional de Dansa:  
 

o Totes les assignatures del curs. 
 

 Per als/les alumnes de l’Escola Superior d’Art Dramàtic i Conservatori Superior de Dansa:  
 

o Un mínim de 60 crèdits ECTS, en cas de cursar estudis en la modalitat a temps 
complet 

o 39 crèdits ECTS, en cas de cursar estudis en la modalitat a temps parcial. 
 

Pel que fa als crèdits, només es comptabilitzaran els efectivament cursats, excloent per tant les 
anul·lacions de matrícula. 

 
c) Tenir aprovades totes les assignatures matriculades en convocatòria ordinària el curs 2019-20. 
 
d) No superar la renda familiar d’acord amb els llindars següents: 
 

- Família d'1 membre............13.236,00 € 
- Família de 2 membres........22.594,00 € 
- Família de 3 membres........30.668,00 € 
- Família de 4 membres........36.421,00 € 
- Família de 5 membres........40.708,00 € 
- Família de 6 membres........43.945,00 € 
- Família de 7 membres........47.146,00 € 
- Família de 8 membres........50.333,00 € 

 
En cas que la situació econòmica del/la sol·licitant no s’adapti a aquesta classificació, caldrà fer-la constar 
de forma detallada per tal que la comissió d’ajuts econòmics la pugui estudiar. 
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Segon. Objecte. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, 
concessió, cobrament i justificació dels ajuts econòmics que atorgui l’Institut del Teatre als/les alumnes 
dels ensenyaments reglats del curs acadèmic 2019-20:   
 
a) Escola Superior d’Art Dramàtic 
b) Conservatori Superior de Dansa 
c) Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa (inclou ensenyament 
de Batxillerat) 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de Barcelona de 
9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
Per al curs acadèmic 2019-20 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà per a la 
concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 30.000,00  euros. 
 
Aquest import serà repartit entre totes les sol·licituds rebudes que tinguin els requisits, tant acadèmics 
com econòmics, establerts a la clàusula quarta de la present convocatòria, sens perjudici de l’escola 
d’ensenyaments reglats en la què està matriculat el/la peticionari/a. 
 
Els ajuts econòmics a atorgar, per un import màxim total de 30.000,00€, es distribuiran de la següent 
manera: 10.000,00€ es destinaran als ajuts per als ensenyaments de batxillerat, i els 20.000,00€ restants 
es destinaran a la resta d’ensenyaments susceptibles de rebre aquest ajut,  ensenyaments superiors d’art 
dramàtic, ensenyaments superiors de dansa i ensenyaments professionals de dansa.  
 
No obstant, en cas que els imports màxims dels ajuts concedits als alumnes dels ensenyaments de 
Batxillerat no arribin a l’import màxim destinat (10.000,00€) es podrà distribuir l’excedent del crèdit aprovat 
entre la resta d’ensenyaments i viceversa. 
 
L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el curs 2019-20. No 
podran concedir-se ajuts econòmics per import superior a aquest percentatge referenciat ni per la quantia 
superior a la què es determini en la convocatòria. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de sol•licitud d’ajuts econòmics serà del 21 al 30 de setembre de 2020 
(ambdós inclosos)”. 
 
Quart.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que s’adjunten com 
Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre 
de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajuts al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies 
preval la versió en llengua catalana. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR les despeses que generi l’aplicació de la convocatòria anteriorment esmentada, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00/ 99003, per un import màxim de 30.000,00 euros. 
 
Sisè.- ESTABLIR, preventivament, que el termini de presentació de les sol·licituds es fixa entre els dies 
21 i el 30 de setembre de 2020 (ambdós inclosos).  
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Setè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes previstos a 
l’esmentada convocatòria, així com per als actes necessaris per fer efectius els acords indicats i, 
especialment, per a modificar les dates del termini de presentació de sol·licituds, a resultes dels efectes 
que es puguin desprendre de les disposicions oficials que determinen la suspensió dels terminis i la seva 
afectació a la tramitació dels procediments. 
 
Vuitè.- AJORNAR la publicació de l’extracte de la present convocatòria, al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, fins l’endemà de la data en que 
s’estableixi l’aixecament de l’estat d’alarma declarada mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i prorrogada per sengles Reials 
Decreto números  476/2020, de 27 de març i 492/2020, de 24 d’abril, així com dels que dels mateixos en 
portin causa ulteriorment.” 
 

 
 

12. Dictamen que proposa aprovar el procediment per a l’admissió als 
ensenyaments de Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del 
Teatre per al curs 2020-2021  i dels criteris per a l’avaluació dels/de les 
preinscrits/-es als estudis de tècniques de les arts de l’espectacle.    

 
El Vicepresident dona la paraula a la Directora, Sra. 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.-  EXCEPTUAR aquest expedient de la suspensió general de tramitació de procediments 
administratius, acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en la seva DA3a modificat pel RD 
465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19. 
 
Segon.- En conseqüència, APROVAR el procediment per a l’admissió als ensenyaments de les arts de 
l’espectacle per al curs 2020-21 que imparteix l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle 
(ESTAE) de l’Institut del Teatre amb les condicions que tot seguit es detallen: 
 

“CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ A L’ENSENYAMENT DE TÈCNIQUES DE LES 
ARTS DE L’ESPECTACLE PER AL CURS 2020-2021 
 
Es convoca el procés d’admissió per al curs 2020-2021 als estudis de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle (ESTAE), de l’Institut del Teatre 
 
1.Places ofertades 
 
El nombre de places ofertades és de 24 segons allò establert al dictamen aprovat per la Junta de 
Govern de l’organisme autònom de l’Institut del Teatre, en data 10 de desembre de 2019 
mitjançant el qual s’aproven els criteris i directrius per a l’elaboració del POA (Pla d’Ordenació 
Acadèmica) per al curs acadèmic 2020/2021 de les Escoles i Centres de l’Institut del Teatre.  
 
Els/les alumnes que repeteixin curs tenen dret preferencial a l’ocupació d’aquestes places. Es 
reservaran 5 places per als/les aspirants estrangers/-es, que en cas de no ser cobertes passaran 
a augmentar el nombre restant de places.  
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En cas que el nombre d’inscrits/-es per al curs 20/21 superi les places ofertades, l’admissió a 
l’escola es farà atenent a la valoració que efectuarà la Comissió d’Admissions sobre la idoneïtat 
del/de la candidat/-a en relació al perfil professional del títol. L’avaluació es farà segons allò que 
s’estableix al punt 3 de la present convocatòria. 
 
2.Inscripció 
 
La inscripció, es presentarà  al registre del Centre del Vallès de l’Institut del Teatre (Plaça Didó, 
1, 08221 Terrassa) en horari de 10h a 14h (dies laborables) o online al web de l’Institut del 
Teatre. 
 
El termini per les inscripcions serà publicat al web de l’Institut del Teatre i al tauler d’anunci de 
Barcelona i del Centre Territorial del Vallès (Terrassa) i d’altres mitjans que es considerin per 
donar la màxima difusió.  

 
Per poder realitzar la inscripció, és necessari tenir 18 anys i algun dels requisits acadèmics 
següents. 
 

Títol de Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats 
Cicle formatiu de grau mig + prova d’accés als cicles formatius de grau superior 
Títol de tècnic/a superior (CFGS) 
Títol de tècnic/a especialista (FP2) 
Qualsevol títol oficial superior (titulació universitària o equivalent) 
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys 

 
No obstant això, podran inscriure’s a l’escola els/les aspirants que no tinguin els requisits 
acadèmics i que acreditin experiència laboral relacionada amb les competències professionals 
d’aquests estudis. La inscripció està condicionada a la valoració individual del seu CV 
professional.   
 
Els/les candidats estrangers/-es hauran d’acreditar formacions reglades de nivell equivalent a 
l’espanyol segons la “Classificació Internacional Normalitzada d’Educació” (CINE) vigent. 
 
Les persones que vulguin inscriure’s a l’ESTAE hauran d’adjuntar a la sol·licitud la documentació 
següent: 
 

 Imprès d’inscripció (veure annex I) 
 Fotocòpia DNI      
 Fotocòpia del títol o certificat d’estudis que s'aporti com a requisit d'accés: 

Batxillerat, CFGS, estudis equivalents o certificat de superació de les proves 
d’accés a CFGS o de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys 
o títol oficial superior. 

 Currículum Vitae amb fotografia 
 Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si n’és el cas. 
 Carta de motivació (breu exposició dels motius pels quals vols fer aquests 

estudis) Màxim 300 paraules. 
 Formulari de declaració de Necessitats Educatives Especials complimentat si 

n’és el cas. 
 Formulari de sol·licitud de matriculació en modalitat de temps parcial si n’és el 

cas. 
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 3.Procés d’admissió  
 
L’objectiu del procés d’admissió, que es durà a terme en el cas que el nombre d’inscrits/-es 
superi al de places ofertades, és establir l’ordre de prelació per determinar els/les candidats/-es 
admesos.  
 
Si el nombre d’inscrits/-es no supera el nombre de places ofertades es consideraran admesos 
tots/-es els/les candidats/-es que compleixin els requisits especificats al punt dos de la present 
convocatòria.  
 

3.1.Fases del procés d’admissió: 
 

El procés d’admissió consta de les fases següents: 
 

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

 
Els criteris de valoració per a l’obtenció de l’ordre de prelació dels/les candidats/-es són 
els que s’especifiquen a l’Annex II d’aquesta convocatòria. 
 
En cas d’empat a les puntuacions entre dos o més candidats/-es, la prelació s’establirà en 
el mateix ordre de la data i hora del registre de la inscripció al procés d’admissió. 
 
En cas que hi hagi més d’un sol.licitant d’inscripció a temps parcial, la plaça s’adjudicarà 
segons l’ordre de puntuació.  

 
3.2.Composició de la Comissió d’Admissions per al curs 20/21. 

 
La Comissió d’Admissions constarà d’un President/-a, tres Vocals i un/-a Secretari/-a: 

 
President: Jordi Planas Vandrell. (Suplent: José A. Muñoz Llergo) 
Vocal: Aleix Soler Castañé. (Suplent: Albert Castan Girona) 
Vocal: Jordi Massó Soler (Suplent: Pol Queralt Pané) 
Vocal: Ricard Horta Bernús (Suplent: David Romero Durán) 
Secretària: Laura Gutiérrez Rodríguez (Suplent: Xavier Burzón Moliner. 

 
Per dur a terme el procés d’admissió han d’assistir-hi un mínim de quatre membres de la 
Comissió d’Admissions. L’assistència de la Secretària és necessària, sense aquesta o la 
persona que la substueixi no es podrà celebrar la Comissió. 

 
3.3.Publicació de resultats del procés d’admissió  i reclamacions. 

 
Un cop finalitzat el procés d’admissió, l’òrgan de selecció farà pública l’acta amb la relació 
provisional d’admesos/-es al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre, (Plaça Margarida 
Xirgu, s/n de Barcelona), al de la seu del centre del Vallès de l’institut del Teatre (Plaça 
Didó 1, Terrassa) i al web (www.institutdelteatre.cat). 
 
En l‘esmentada acta l’òrgan seleccionador farà pública la llista de candidats/-es que 
havent superat el procés no han resultat admesos/-es. Aquests/-es aspirants formen part 
d’una llista de suplències per cobrir possibles substitucions derivades de qualsevol 
incidència. La llista de suplències es farà atenent a l’ordre de puntuació obtingut pels/per 
les candidats/-es emprant els criteris establerts al document Annex II. 
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El/la candidat/-a podrà presentar reclamació, per escrit, de la llista provisional d’admesos 
en un termini d’un dia hàbil a partir de l’endemà de la seva publicació.  Aquesta 
reclamació es presentarà  al registre del Centre del Vallès de l’Institut del Teatre (Plaça 
Didó, 1, 08221 Terrassa) en horari de 10h a 14h (dies laborables). 
 
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar 
recurs d’alçada davant la Presidència de la Diputació de Barcelona, en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
  
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, 
en defensa dels seus interessos. 
 
Per tal de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades personals dels/de les 
candidats/-es en el marc de les obligacions derivades de Llei Orgànica 3/2018 de 
Protecció de Dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, del Reglament 
General en Protecció de dades 2016/679”, i de la legislació complementària, el número 
corresponent al registre d’entrada de la sol·licitud presentada en el Registre General de 
l’Institut del Teatre per tal de participar en aquesta selecció, constituirà la referència per a 
cada candidat/-a als efectes de conèixer els resultats.  

 
3.4.Calendari provisional del procés d’admissió per al curs 20-21: 

 
Les entrevistes personals es duran a terme els dies 13,14 i 15 de juliol prèvia convocatòria 
individualitzada. 

 
Dilluns dia 20 de juliol del 2020 a les 12 hores es faran públiques les llistes provisionals 
d’admesos/-es. 
 
El/la candidat/-a podrà reclamar per escrit la revisió de la seva valoració fins a les 12 
hores de dimarts 21 de juliol de 2020. 
 
Les revisions sol·licitades es faran dimecres dia 22 de juliol de 2020 de 10 a 12 hores. 
 
Dijous dia 23 de juliol de 2020 a les 12 hores es faran públiques les llistes definitives 
d’admesos/-es. 
 
Aquest calendari podrà ser modificat atenent a les possibles noves indicacions de la 
autoritat educativa atenent a la situació provocada per a la prevenció del contagi del 
COVID-19.  

 
4.Inscripció al curs 
 
Les persones seleccionades hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria Acadèmica de 
l’ESTAE al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre. 
 
La matrícula es formalitzarà els dies: divendres 24 i dilluns 27 de juliol del 2020. (Aquesta data 
podrà ser modificada arran de les instruccions de la comunitat educativa arran de la crisi sanitària 
provocada pel COVID-19). 
 
El fet de no formalitzar la matrícula en el període indicat comportarà la renúncia a la plaça. 
5.Publicació de la convocatòria 
 
Aquesta convocatòria s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre l’endemà de la seva 
publicació. També es publicarà a l’apartat corresponent del web de l’Institut del Teatre 
(www.institutdelteatre.cat). 
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6.Convocatòria de setembre 

 
En cas que un cop efectuat el procés d’admissió hagin resultat places vacants per al primer curs 
dels estudis “Tècniques de les Arts de l’Espectacle”, podrà iniciar-se un segon procés o 
“convocatòria de setembre” que s’ajustarà a tot allò establert en els punts anteriors i que 
s’efectuarà segons el calendari següent: 

 
6.1.Inscripció 

 
El termini per a presentar les inscripcions serà del 28 al 31 de juliol i l’1 i 2 de setembre de 
2020 de manera presencial al registre del Centre del Vallès de l’Institut del Teatre (Plaça 
Didó, 1, 08221 Terrassa) en horari de 10h a 14h ambdós inclosos o online del 28 de juliol 
al 2 de setembre 2020.  

 
Les dates de la inscripció podran ser modificades atenent a les possibles noves 
indicacions de la autoritat educativa atenent a la situació provocada per a la 
prevenció del contagi del COVID-19. 
 
6.2.Calendari provisional del procés d’admissió per al curs 20/21 (convocatòria de 

setembre): 
 

Les entrevistes personals es duran a terme el dia 4 de setembre prèvia convocatòria 
individualitzada. 

 
Divendres dia 4 de setembre del 2020 a les 18 hores es faran públiques les llistes 
provisionals d’admesos/-es. 
 
El/la candidat/-a podrà reclamar per escrit la revisió de la seva valoració fins a les 18 
hores de dilluns dia 7 de setembre de 2020. 
 
Les revisions sol·licitades es faran dimarts dia 8 de setembre de 2020 de 10 a 12 hores. 
El dimecres dia 9 de setembre a les 13 hores es faran públiques les llistes definitives 
d’admesos/-es. 
Aquest calendari podrà ser modificat atenent a les possibles noves indicacions de la 
autoritat educativa atenent a la situació provocada per a la prevenció del contagi del 
COVID-19.  
 
6.3.Inscripció al curs 

 
Les persones seleccionades hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria Acadèmica 
de l’ESTAE al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre. 
 
La matrícula es formalitzarà el dia 10 de setembre de 2020. 
 
El fet de no formalitzar la matrícula en el període indicat comportarà la renúncia a la plaça. 
 
La data de la inscripció al curs podrà ser modificada atenent a les possibles noves 
indicacions de la autoritat educativa atenent a la situació provocada per a la prevenció del 
contagi del COVID-19. 

 
La  modalitat de dedicació de l’alumnat és a temps complet.  Els estudiants de nou ingrés 
(primer curs) han de matricular-se de la totalitat dels crèdits del curs. 
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No obstant això, l’ESTAE pot admetre fins a un màxim d’un alumne de nou ingrés en la 
modalitat de temps parcial sempre que es matriculi a un mínim del 50% dels crèdits del 
curs, ho sol.liciti al moment de formular la inscripció i n’acrediti les condicions per a 
meritar-ho. 
 

7. Estudiants estrangers/-es 
 

Els/les estudiants estrangers/-es han de poder acreditar l’admissió al centre amb molta l’antelació 
a efectes de tramitar les sol·licituds d’ajuts en els seus països d’origen i els visats d’estudiant a 
Espanya entre d’altres documentacions. Sovint, les sol·licituds d’admissió a l’escola es 
produeixen amb un o dos anys d’anticipació. En aquests casos, la Comissió d’Admissions podrà -
a efectes de tràmits administratius en el seu país d’origen- certificar l’admissió provisional de 
l’estudiant. L’admissió serà a càrrec de les places reservades per a estrangers/-es del curs 
corresponent. 

 
Segon.-  APROVAR els criteris per a l’avaluació dels/de les preinscrits/-es als estudis de tècniques de les 
arts de l’espectacle que tot seguit es detallen: 
 

“CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ DELS/DE LES PREINSCRITS/-ES ALS ESTUDIS DE 
TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE. 
 
En cas que el nombre de preinscrits/-es per al curs 20/21 superi les places ofertades, l’admissió a 
l’escola es farà atenent a la valoració que efectuarà  la Comissió d’Admissions sobre la idoneïtat 
del/de la candidat/-a en relació al perfil professional del títol. L’avaluació es farà a partir de la 
documentació presentada i del resultat de l‘entrevista personal. 
 
Documentació del candidat per a la inscripció:  
 

 Imprès de preinscripció 
 Fotocòpia DNI      
 Fotocòpia del títol o certificat d’estudis que s'aporti com a requisit d'accés: Batxillerat, 

CFGS, estudis equivalents o certificat de superació de les proves d’accés a CFGS o de 
la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o títol oficial superior. 

 Currículum Vitae amb fotografia 
 Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si n’és el cas. 
 Carta de motivació (breu exposició dels motius pels quals vols fer aquests estudis) 

Màxim 300 paraules. 
 Formulari de declaració de Necessitats Educatives Especials complimentat.** 
 Formulari de sol·licitud de matriculació en modalitat de temps parcial si n’és el cas. 

 
**La declaració de Necessitats Educatives Especials serà d’utilitat per a les adaptacions 
individualitzades del procés d'admissió, les adaptacions pedagògiques durant l'estada a l'escola 
o per a la proposta d'adaptació curricular, si n'és el cas.  
 
La Comissió d’Admissions està composada pel Director/-a de l’ESTAE, dos Coordinadors/-es 
d’especialitat, el Coordinador/-a d’estudis de l’UPC  i la Secretari/a Acadèmic/-a (o els suplents 
dessignats si n´és el cas). 
 
Els criteris i barems per a establir l’ordre de prelació dels/ de les candidats/-es seran: 
 
Avaluació del currículum formatiu: 

 
Nota mitjana de la formació requisit per a l’accés  
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Qualificació Punts 

5,00 ≤ Nota mitjana < 6,00 Aprovat 10 

6,00 ≤ Nota mitjana <8,00 Notable 15 

8,00 ≤ Nota mitjana Excel·lent 25 

 
Altres formacions 
 
Només es valoraran les titulacions i cursos dels què s’acrediti certificació i hi consti el nombre 
d’hores. 

 
Formació reglada en l’àmbit de les arts i l'espectacle: 

 
Puntuació màxima en aquest apartat: 70 punts 

 
- Titulacions i cursos amb certificació oficial pertanyents als Ensenyaments professionals 
Artístics següents: 

- Dansa 
- Música 
- Teatre 
- Circ 
- Arts plàstiques i disseny 

 
- Titulacions i cursos amb certificació oficial pertanyents als Ensenyaments Artístics 
Superiors següents: 

- Art dramàtic 
- Música 
- Dansa 
- Disseny 

 
- Titulacions i cursos amb certificació oficial pertanyents als Ensenyaments 
Professionals, Formació Professional, Família Professional d'Imatge i so: 
 

Títols LOE 
- CFGS Il·luminació, captació i tractament d'imatge 
- CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles 
- CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles 
- CFGS So per a audiovisuals i espectacles 
 
Títols LOGSE 
- GS Realització d'audiovisuals i espectacles 
- GS Imatge 
- GS Prod. d'audiovisuals, ràdio i espectacles 
- GS So 

 
Puntuacions 

 

Tipus de formació Punts 

Cicle Formatiu FP grau mig (o equivalent) 10 

Grau professional de música o  dansa 15 

Cicle Superior FP (o equivalent) 20 
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Formacions Superiors (grau, llicenciatura,...) 40 

 
Per a cada titulació aportada, s'aplicarà la ponderació de la nota mitjana següent: 
 

Qualificació Ponderació 

Aprovat Punts segons tipus de formació  * 1 

Notable Punts segons tipus de formació  * 1,2 

Excel·lent Punts segons tipus de formació  * 1,3 

 
Resta de formacions oficials no incloses en l'apartat anterior 
 
Puntuació màxima en aquest apartat: 45 punts 

 

Tipus de formació Punts 

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 5 

Cicle Superior FP (o equivalent) 10 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 20 

 
Per a cada titulació aportada, s'aplicarà la ponderació de la nota mitjana següent: 
 

Qualificació Ponderació 

Aprovat Punts segons tipus de formació  * 1 

Notable Punts segons tipus de formació  * 1,2 

Excel·lent Punts segons tipus de formació  * 1,3 

 
Formacions no oficials, cursos, cursets, tallers relacionats amb les arts 

escèniques i l'espectacle 
 
Puntuació màxima en aquest apartat: 5 punts 
 
Estudis acreditats amb certificació de l'organisme/escola que ha impartit la formació i 
amb indicació de del número d'hores: 

 

Càrrega lectiva Punts 

Per cada hora lectiva 0.05  

 
Idiomes: 
Cursos d’idiomes (altres llengües no cooficials de l’estat), segons nivell de la titulació. 
Només es valoraran les titulacions i cursos dels què s’acrediti certificació. 
 
Puntuació màxima en aquest apartat: 10 punts 

 

Nivell Punts 

Bàsic 3 
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Intermedi 5 

Superior 10 

 
Avaluació del Currículum Professional 
 

Experiència en Arts Escèniques  
 
Es valorarà l’experiència en arts escèniques i els esdeveniments, tant a l’àmbit  
professional com a l’amateur  
 
Activitat professional. 
 
Puntuació màxima en aquest apartat: 30 punts 
 

Activitat Professional punts 

Per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores /set. 1 

Per mes treballat per contractes de 21 a 35 hores/set. 2 

Per cada programa aportat 2 

 
Activitat amateur. 
 
Puntuació màxima en aquest apartat: 15  punts 

 

Activitat Amateur punts 

Per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores /set. 0,5 

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

Per cada programa aportat 1 

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

 
Es valorarà la participació assídua a activitats professionals, de lleure i voluntariat, de 
caire social, cultural (excloses les arts escèniques)  o esportives. 
 
Puntuació màxima en aquest apartat: 5  punts 
 

Activitat Amateur punts 

Per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores /set. 0,25 

Per mes treballat per contractes de 21 a 35 hores/set. 0,5 

 
Avaluació de la carta de motivació 

 
La màxima puntuació en aquest apartat és de 5 punts 

 
Es valoraran els ítems: 

 

Ítem Excel·lent Bo Insuficient Molt deficient 
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(1 Punt) (0,8 Punts) (0,4 Punts) (0 Punts) 

Pertinència dels 
elements de 
justificació 

Expressen alta 
motivació i 

profund 
coneixement de 

l’entorn de les arts 
escèniques 

Expressen 
motivació i relatiu 
coneixement de 

l’entorn de les arts 
escèniques 

Expressen 
escassa 

motivació i 
relatiu 

coneixement de 
l’entorn de les 

arts escèniques 

No aporten 
informacions 

que justifiquen 
l’interès 

personal. No 
tenen relació 

amb les AAEE 

Organització de les 
idees 

Expressa les 
idees amb evident 

coherència  i 
lògica  

Exposició 
estructurada 

Expressa les idees 
adequadament 

Expressa les 
idees de 

manera confosa 
i poc 

estructurada 

Confós, 
mancat de 
lògica 

Expressió formal Rica, amb 
incursions a 

l’argot 
professional 

d’AAEE 

Normal. Correcta 
en l’expressió 

Excessiva-ment 
col·loquial 

Inapropiat per 
a l’expressió 

en el context i 
finalitat 

Presentació Molt bona Bona Alguna  errada 
en format o 
estructura 

Format 
inadequat a 
les finalitats 

 
Entrevista personal 

 
L’entrevista personal s’orientarà a complementar les informacions acadèmiques i 
professionals aportades pel/per la candidat/-a i a relacionar-les en el seu conjunt amb 
les següents competències clau del perfil professional del títol. 
 
La màxima puntuació en aquest apartat és de 15 punts 
 

Adequació al perfil professional del títol 
 

Ítem 
Excel·lent 
(2 Punts) 

Bo 
(1,6 Punt) 

Insuficient 
(0,8 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

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

Expressa il·lusió i 
coneixement del 

context 
professional de 

les AAEE 

Mostra interès 
però desconeix 

el context 

Mostra 
interès però 

no pensa més 
enllà 

No mostra 
interès. Les AAEE 

no són la seva 
primera opció  

Autonomia/ 
Iniciativa  

Ha desenvolupat i 
liderat activitats o 

projectes en 
l’àmbit creatiu, o 

social o de 
l’emprenedoria 
Demostra tenir 

criteri propi i 
capacitat 

d’autocrítica 

Demostra tenir 
criteri propi i 

capacitat 
d’autocrítica 

Ha participat en 
projectes  

 

En el seu CV 
no destaca la 
participació o 

impuls de 
projectes 
personals 

Mancança 
manifesta de 

criteri propi. No 
expressa haver 

desenvolupat cap 
projecte personal 
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Capacitat de 
treball en equip 

Expressa bon 
equilibri entre 

activitats 
acadèmiques i les 
de participació i 
treball en equip 

del CV 
Ha liderat equips 

Expressa bon 
equilibri entre 

activitats 
acadèmiques i 

les de 
participació i 

treball en equip 

Dificultats en 
justificar  els 

valors de 
l’equip en les 
activitats que 

declara 

No expressa ni 
justifica la 

necessitat de 
treballen equip. 

No justifica 
l’absència d’altres  

activitats en el 
seu CV 

Maduresa  Segur de si 
mateix 

Confiança en la 
seva capacitat de 

superar el 
estudis. Coneix 

les seves 
mancances 

Segur de si 
mateix 

Confiança en la 
seva capacitat 
de superar el 

estudis.  

Insegur. 
Relaciona 

amb dificultat 
les seves 

mancances 
amb el procés 
formatiu que 
vol enfrontar 

Molt insegur. 
No relaciona 

adequadament 
les seves 

mancances amb 
el procés formatiu 
que vol enfrontar 

 

Gestió de l’estrès 
durant l’entrevista 

Tranquil·litat. 
Domini de sí 

mateix 

No mostra 
especial 

intranquil·litat. 
Senyals 

d’inquietud que 
no interfereixen 
en  l’entrevista 

Senyals 
inequívocs 
d’inquietud 

amb dificultats 
d’autocontrol 

L’excés de 
nerviosisme 
interfereix 

negativament en 
l’entrevista 

 
Comunicació Verbal 
 

Ítem 
Excel·lent 
(1 Punt) 

Bo 
(0,8 Punts) 

Insuficient 
(0,4 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Facilitat 
d’expressió 

Manté el discurs 
i  alimenta el 
diàleg amb 

l’entrevistador 

Manté el discurs Expressió 
vacil·lant 

Pauses no 
justificades  

No invita a 
mantenir el 

diàleg. 
Interrupcions 

Claredat en 
l’articulació 
de les idees  

Expressa les 
idees amb 

evident 
coherència  i 

lògica  

Expressa les 
idees 

adequadament 

Expressa les 
idees de manera 
un tant confosa 

Confós, mancat 
de lògica 

Capacitat de 
síntesi  

Respostes 
clares, concises 

i informatives 

Respostes clares 
i informatives 

Les respostes 
s’estenen per 

altres aspectes 
annexes no 
rellevants 

Les respostes 
divaguen i no es 

corresponen a les 
preguntes 
formulades 

Escolta activa Escolta amb 
atenció i sense 

interrompre. 
Fa signes 

Escolta amb 
atenció i sense 

interrompre 
 

Escolta amb 
atenció, interromp 
a l’entrevistador 

No mostra 
atenció a 

l’entrevistador, 
interromp a 
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d’haver entès l’entrevistador 

Vocabulari Ric, amb 
incursions a 

l’argot 
professional 

d’AAEE 

Normal Excessivament 
col·loquial 

Inapropiat per a 
l’expressió en el 

context acadèmic 

 
Valoració final 
 
Composta per la suma dels punts obtinguts en totes les etapes 
 
Els/les candidats/-es s’ordenaran per l’ordre de prelació resultant i tenint en compte un nombre 
màxim d’alumnes per especialitat. 
 

Concepte ítem 
Màxim 

puntuació 

Currículum acadèmic Nota mitjana de la formació requisit per a l’accés  25 

Formació en l’àmbit de les arts i l'espectacle 70 

Resta de formacions oficials 45 

Formacions no oficials 5 

Idiomes 10 

Currículum professional Experiència en Arts Escèniques (professional) 30 

Experiència en Arts Escèniques (Amateur) 15 

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

5 

Carta de Motivació Carta de Motivació 5 

Entrevista personal Adequació al perfil professional del títol 15 

 Màxima puntuació total 225 

 
Quart.- APROVAR la Comissió d’admissió que tindrà la següent composició: 
 

 El/la Director/-a de l’ESTAE o persona en qui delegui en condició de President/-a de la 
Comissió. 

 El/la Cap d’estudis o persona en qui delegui 
 El/la Cap d’Especialitat de maquinària escènica o persona en qui delegui 
 Un/-a representant de la Universitat Politècnica de Catalunya 

 
El/la Secretari/a de la Comissió serà la persona que ocupi el lloc de Secretari/-a Acadèmic/-a de l’ESTAE 
o persona en qui delegui. 

 
Cinquè.- APROVAR el model de sol·licitud normalitzada per a la inscripció al procés d’admissió a l’Escola 
Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle del curs 2020-2021  i el formulari de declaració de 
Necessitats Educatives Especials que s’adjunta a l’annex I d’aquest dictamen.  
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Sisè.- DONAR DIFUSIÓ de la documentació referida als punts anteriors a  la web i al tauler d’anuncis de 
l'Institut del Teatre de la Plaça Margarida Xirgu s/n de Barcelona i de la Plaça didó, 1 de Terrassa. 
 
Setè.- FACULTAR la Direcció General de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes necessaris 
per fer efectius els acords anteriors, i especialment, per fixar el termini d’inscripció i per modificar 
qualsevol calendari del procés d’admissió dels alumnes a l’ESTAE, a resultes dels efectes que es puguin 
desprendre de les disposicions oficials que determinen la suspensió dels terminis i la seva afectació a la 
tramitació dels procediments.” 
 
 
 

13. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic  del “Postgrau d’Arts 
Escèniques i Educació” de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2020-
2021. 

El Vicepresident dona la paraula a la Directora, Sra. 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.- EXCEPTUAR aquest expedient de la suspensió general de tramitació de procediments 
administratius, acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en la seva DA3a modificat pel RD 
465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19. 
 
Segon.- APROVAR el curs de “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” per al curs 2020-2021, 
d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I d’aquest dictamen. El curs de postgrau en la 
seva globalitat té un cost total de CENT NORANTA-VUIT MIL CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS (198.105,66 €). 
  
Tercer.- ELEVAR a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona el preu públic fixat en MIL SET-
CENTS CINQUANTA EUROS (1.750,00€) per a l’itinerari de teatre i educació i per a l’itenari de moviment 
i en MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00€) per l’itinerari de projectes pedagògics i escènics,  del curs 
“Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al curs 2020-2021, considerant que el curs de postgrau té 
tres itineraris: l’itinerari de Teatre i Educació, l’itinerari de Moviment i l’itinerari de projectes pedagògics i 
escènics. Aquest està estructurat en mòduls i blocs i, per tant, s’ofereix la possibilitat de la matriculació 
d’alumnes en la modalitat de mòduls independents, fixant el preu per crèdit en SETANTA-CINC EUROS 
(75,00€) per a l’itinerari de Projectes Pedagògics i Escènics i un preu per crèdit de SETANTA EUROS 
(70,00€) per l'itinerari de Teatre i Educació i Moviment, de conformitat amb la memòria econòmic-
financera que s’adjunta com a annex III. 
 
Quart.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs “Postgrau d’Arts 
Escèniques i Educació” per al curs 2020-2021 a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos 
mínims en concepte de matrícules que sumin un import de SETANTA-QUATRE MIL EUROS (74.000,00 
€). 
 
Cinquè- INDICAR que la despesa estimativa que comporta l’execució de l’esmentat postgrau fins a un 
màxim de CENT NORANTA-VUIT MIL CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (198.105,66 
€), i d’acord amb el següent desglossament: 
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EXERCICI 2020 
 

Concepte Import € 
Honoraris docents interns 30.343,70€ 
 13.569,04€ 
Col·laboracions docents 11.437,50€ 
Dietes i desplaçaments personal 4.137,40€ 
Viatges i allotjament professors 
convidats 

956,00€ 

Material Fungible 500,00€ 
Costos indirectes 12.188,73€ 
Total despeses 73.132,37€ 

 
EXERCICI 2021 
 

Concepte Import € 
Honoraris docents interns 46.539,69€ 
Despeses de personal intern 563,07€ 
 721,45€ 
 21.286,60€ 
Col·laboracions docents 23.325,00€ 
Dietes i desplaçaments personal 6.175,60€ 
Viatges i allotjament professors 
convidats 

4.533,00€ 

Material Fungible 1.000,00€ 
Costos indirectes 20.828,88€ 
Total despeses 124.973,29€ 

 
 
Sisè.- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs “Postgrau de les Arts 
Escèniques i Educació” per al curs 2020-2021, serà comptabilitzat a l’aplicació 34200/99310 del 
pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Setè.- FACULTAR conjuntament, i per a les seves respectives atribucions segons resultin ser d’ordre 
acadèmic o administratiu,  la Direcció General i la Gerència de l’Institut del Teatre per al desenvolupament 
de les actuacions requerides per a la implementació de l’esmentat curs i, especialment, per a modificar les 
dates d’inscripció i d’inici de la docència, a resultes dels efectes que es puguin desprendre de les 
disposicions oficials que determinen la suspensió dels terminis i la seva afectació a la tramitació dels 
procediments. 
 
Vuitè.- DONAR trasllat a a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en el present dictamen. 
 
Novè.- DONAR publicitat del preu públic del curs “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” per al curs 
2020-2021 mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.” 
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14. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del “Postgrau d’Arts 
Escèniques i acció social” de l’Institut del Teatre per al curs 2020-21.  

El Vicepresident dona la paraula a la Directora, Sra. 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.- EXCEPTUAR aquest expedient de la suspensió general de tramitació de procediments 
administratius, acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en la seva DA3a modificat pel RD 
465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19. 
 
Segon.- APROVAR el curs de “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” de l’Institut del Teatre del curs 
2020-2021, d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I d’aquest dictamen. El curs de 
postgrau en la seva globalitat té un cost total de TRENTA-UN MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE 
EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (31.594,26€), el qual inclou un import de CINC MIL DOS-CENTS 
SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN EUROS (5.265,71 €) en concepte de despesa indirecta per 
la utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament per a la realització de l’activitat. 
 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs de “Postgrau en 
Arts Escèniques i Acció Social” de l’Institut del Teatre del curs 2020-2021 a l’obtenció per part de 
l’Organisme d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de VINT-I-VUIT MIL 
TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS (28.350,00 €). 
 
Quart.- ELEVAR a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona el preu públic fixat en MIL TRES-
CENTS CINQUANTA EUROS (1.350,00 €) del curs “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” de 
l’Institut del Teatre  del curs 2020-2021. 
 
Cinquè- INDICAR que la despesa que comporta l’execució de l’esmentat postgrau fins a un màxim de 
VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (26.328,55€) 
s’imputarà a les aplicacions pressupostària del pressupost de l’Institut del Teatre en funció de la 
naturalesa dels conceptes i d’acord amb el següent desglossament: 
 
EXERCICI 2020 
 

Concepte Import € 
Retribucions bàsiques docents interns 
(laboral fix) 

263,02€ 

Altres retribucions 337,00€ 
Retribucions bàsiques docents interns 
(personal temporal) 

1.486,34€ 

Seguretat Social 886,59€ 
Col·laboracions docents 7.970,00€ 
Material  150,00€ 
Viatge professor extern 400,00€ 
Total despeses 11.492,95€ 

 
EXERCICI 2021 
 

Concepte Import € 
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Retribucions bàsiques docents interns 2.104,19€ 
Altres retribucions 2.696,00€ 
Seguretat Social 1.775,41€ 
Col·laboracions docents 8.260,00€ 
Total despeses 14.835,60€ 

 
Sisè.- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs de “Postgrau en Arts 
Escèniques i Acció Social” serà comptabilitzat a l’aplicació 34200/99003 del pressupost de l’Institut del 
Teatre. 
 
Setè.- FACULTAR conjuntament, i per a les seves respectives atribucions segons resultin ser d’ordre 
acadèmic o administratiu,  la Direcció General i la Gerència de l’Institut del Teatre per al desenvolupament 
de les actuacions requerides per a la implementació de l’esmentat curs i, especialment, per a modificar les 
dates d’inscripció i d’inici de la docència, a resultes dels efectes que es puguin desprendre de les 
disposicions oficials que determinen la suspensió dels terminis i la seva afectació a la tramitació dels 
procediments.  
 
Vuitè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en el present dictamen. 
 
Novè.- DONAR publicitat del preu públic del curs de “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” 
mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.” 
 
 
 
15. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores del procés selectiu 

d’un màxim de 12 titulats/des de l’Institut del Teatre que han de formar part 
del procés formatiu “IT-TEATRE” i la seva convocatòria. (Edició 2020).  

 
El Vicepresident dona la paraula a la Directora, Sra. Puyo, que exposa els antecedents 
i els fonaments de la proposta. 
 
Demana la paraula el Sr. Altayó. Explica que tot el procés i projecte li sembla correcte però el 
import de la beca que se signa, tenint en compte les hores de dedicació, es situa en un 
retribució de 800€. Argumenta que la fixació de la quantia es inferior a la que hauria de ser, per 
tant, demana una revisió i valoració al respecte. 
 
La Junta de Govern aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Altayó, el dictamen de 
la Presidència, la part dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- EXCEPTUAR aquest expedient de la suspensió general de tramitació de procediments 
administratius, acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en la seva DA3a modificat pel RD 
465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19. 
 
Segon.- En conseqüència, APROVAR el projecte pedagògic ITTEATRE que s’especifica tot seguit: 
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“ 
ITTEATRE: PROJECTE PEDAGÒGIC 

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

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

 
Aquestes dues unitats formatives estan, alhora, estructurades en diversos temes o continguts a 
desenvolupar a fi de donar raó específica i metodològica dels processos de treball implicats en 
cadascun dels dos moments de la creació.  
 
 
I.- UNITATS FORMATIVES DEL PROJECTE IT-TEATRE 
 
1. UNITAT FORMATIVA 1: EL PROCÉS CREATIU ARTÍSTIC I PROFESSIONAL 
 
1.1. Objectius: 
 
Ampliació dels coneixements artístics, tècnics i teòrics en un procés de recerca aplicat a la 
creació i representació de l’espectacle. 
Posar en pràctica tots els coneixements i competències adquirits al llarg dels seus estudis, 
comprovar-ne la utilitats i saber adaptar-los a les circumstàncies reals de la creació escènica 
professional.   
 
1.2. Continguts: 
 

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

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

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

creació 
e) Valoració dinàmica del procés d’assaig. 

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

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

col·laboració.  
c) Els condicionants físics de l’espectacle: vestuari, maquillatge, llum so i imatge.  
d) La interacció amb el públic: anàlisi de l’experiència i valoració 
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II.- LECTIVITAT (DEDICACIÓ D’ALUMNES, DIRECTORS/ES I PERSONAL DOCENT 
IMPLICAT EN EL PROJECTE ITTEATRE 
 
1. Hores  lectives dels graduats participants en el projecte ITTEATRE 
 
El procés de treball s’estendrà per un període de 3,5 mesos a raó d’una mitjana de treball de 25 
h/setmanals, cinc dies a la setmana.  
 
2. Hores lectives dels directors de l’espectacle (personal extern) i del personal docent de 
l’Institut del teatre 
 
Es proposa una dedicació per a la direcció de l’espectacle a desenvolupar per ITTEATRE de 300 
hores per poder abastar el procés de creació, assaig i representació.  En cas que hi hagi més 
d’un director o directora, les hores s’hauran de repartir proporcionalment a la dedicació de 
cadascun dels artistes participants. 
 
Es proposa mantenir la figura de coordinació del projecte ITTEATRE, que ha de correspondre a 
un encàrrec acadèmic de 135 hores de professorat de l’ESAD, consignat al Pla d’Ordenació 
acadèmica corresponent. 
 
Es proposa la participació de dos professors/es  de l’ESAD que faran la funció d’acompanyament 
dels alumnes en el desenvolupament del projecte. D’una banda, un professor de l’especialitat 
d’Escenografia, amb una dedicació de 90 hores. D’una altra, un professor de l’especialitat 
d’Interpretació, amb una dedicació de 45 hores. També en ambdós casos, consignades al Pla 
d’Ordenació acadèmica corresponent. 
 
Es proposa la programació de dues classes magistrals a càrrec d’experts professionals externs 
en les matèries requerides.” 

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

“BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ D’UN MÀXIM DE 
12 TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE HAN DE FORMAR PART DEL 
PROCÉS FORMATIU "IT-TEATRE".  (EDICIÓ 2020) 
 
Primera.- Objecte de les bases  
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la selecció d’un màxim de 12 
graduats/des de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre per a formar part del 
procés pedagògic anomenat “IT-TEATRE”. 
 
Els graduats/des seran titulats/des superiors en Art Dramàtic en les especialitats d’Interpretació, 
Escenografia i/o Direcció i dramatúrgia. El nombre de graduats/des serà el que determinin les 
necessitats del projecte, fins a un màxim de 12 persones. 
 
Es seleccionaran els graduats/graduades següents: 
 
-6/10 graduats/graduades en l’especialitat d’Interpretació 
-1/2 graduats/graduades d’Escenografia 
-1/2 graduats/graduades de Direcció i Dramatúrgia 
 
Per a l’edició 2020 els graduats/graduades seleccionats/des participaran en un procés de 
creació, encapçalat per la directora romanesa Gianina Cărbunariu, que garantirà als participants 
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en el projecte ITTeatre la immersió en l’estètica i la particular visió del teatre i de la relació amb el 
públic i la contemporaneïtat que es desprèn dels darrers treballs d’aquesta creadora 
internacional. 
 
Nascuda al 1977, Gianina Cărbunariu es va formar com a directora en la postcomunista de 
Romania. Al 2002, després de graduar-se a la Universitat Nacional de Teatre i Cinema de 
Bucarest, i ser becada pel Royal  Court Theatre de Londres, va cofundar dramAcun, una 
estructura que té com a objectiu canviar profundament el món del teatre romanès centrant-se en 
creacions contemporànies locals, contra totes les formes de conservadorisme formal i ideològic. 
És en aquest context que escriu, inicialment per als seus propis actors, dues obres: Stop the 
Tempo, en què tres joves, perduts i solitaris, decideixen explotar els fusibles de tots els locals 
nocturns, supermercats i teatres de la seva ciutat, i Kebab, sobre el somni europeu i l'exili de les 
joves generacions de Romania a Irlanda. Aquests dos aspectes són representatius del teatre de 
Gianina Cărbunariu que oscil·la entre la revolta i la desil·lusió. Representades als teatres de tot el 
món, les seves obres ens obliguen a reflexionar sobre els conceptes occidentals del progrés i de 
l'èxit. També poden ser el començament d’un nou teatre polític europeu, originari d’Orient, que 
s'enfronta a les qüestions del model europeu d’integració comunitària, tancament identitari i acció 
col·lectiva. 
 
L'espectacle resultant del treball de Gianina Carbonariu en el projecte ITteatre serà presentat 
dins la programació oficial de la temporada 20/21 del Teatre Lliure que, amb la contractació 
professional dels becaris del projecte Itteatre, col·labora en el seu objectiu d'inserció laboral." 
 
Segona.- Requisit dels aspirants 
 
Per prendre part en aquest procés, caldrà que en la data de finalització del termini de presentació 
de sol·licituds, els/les interessats/des compleixen les condicions següents: 
 
a) Estar en possessió del Títol Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre en les 
especialitats a les quals s’aspira. 
b) Haver-se graduat en el curs acadèmic 2015-16, 2016-17, 2017-18 i 2018-19. 
c) No haver format part del projecte ITNC ni del projecte IT-TEATRE en edicions anteriors. 
 
L’Institut del Teatre garantirà la igualtat en la participació entre els/les graduats/des de l’Escola 
Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre, la transparència i la publicitat de la convocatòria.  
 
Tercera.-Presentació de sol·licituds 
 
Els graduats/graduades que desitgin prendre part en la selecció hauran de presentar una 
sol·licitud tipus (Annex I d’aquest dictamen) en el Registre General de l’Institut del Teatre, Plaça 
Margarida Xirgu, s/n de Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) sens perjudici de 
poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la normativa vigent. El termini per 
a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). La 
presentació de la sol·licitud fora d’aquest termini comporta l’exclusió de l’aspirant. 
 
La sol·licitud ha de ser un model normalitzat per aquesta convocatòria que es lliurarà en el 
Registre General de l’Institut del Teatre i es podrà descarregar en el web de l’Organisme 
(www.institutdelteatre.cat) 
 
A la sol·licitud s’acompanyarà: 
 
a) Fotocòpia del DNI o passaport o document oficial d’identitat corresponent en els 
supòsits de personal estranger. 
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b) Currículum Vitae del sol·licitant. El currículum formatiu s’ha d’acreditar amb els títols i 
certificats corresponents. El currículum laboral s’ha d’acreditar amb contractes de treball, vida 
laboral, certificats de treball o programes de mà. 
 
En el cas que alguna de les sol·licituds tingués cap defecte esmenable, es comunicarà a la 
persona interessada, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a la seva esmena en el 
termini de 10 dies. 
 
Quarta.-Admissió d’aspirants 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de l’Institut del 
Teatre dictarà una resolució en el termini màxim d’un mes, per la qual es declararà aprovada la 
llista provisional de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s’exposarà al tauler 
d’anuncis de l’Institut del Teatre i es podrà consultar igualment al web. 
 
Es concedirà un termini per presentar esmenes i possibles reclamacions. Si no s’hi presenten 
esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional, sense que calgui la seva 
publicació. En cas d’estimar-se alguna reclamació, es publicarà l’esmena en els termes abans 
exposats, sens perjudici de notificar individualment les estimacions a les persones afectades. 
 
Posteriorment, la Secretaria General de l’Institut del Teatre convocarà als aspirants que 
reuneixen els requisits per a la realització de la selecció, concretant el lloc, dia i hora de la 
convocatòria.  
 
Un cop realitzades les proves l’òrgan seleccionador corresponent de l’Institut del Teatre farà 
difusió, a través del servei de graduats/des de l’Institut del Teatre,  dels aspirants seleccionats.  
 
Cinquena.- Òrgan seleccionador 
  
L’òrgan seleccionador estarà integrat per:  

 
 2 Coordinadors del projecte ITTEATRE o persones en qui deleguin  
 El/la Director/a de l’ESAD o persona en qui delegui 
 2 Professionals externs designats per al desenvolupament pedagògic i artístic 

del projecte.  
 El/la Coordinador/a Acadèmic de l’IT o persona en qui delegui. 
 El/la Responsable del Servei de Graduats i Graduades, que actuarà com a 

Secretari/a de l’òrgan seleccionador. 
 
La designació de les persones que formin part d’aquest òrgan seleccionar es produirà per 
resolució de la Directora General i es publicarà al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre. 
 
Aquest òrgan no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels seus 
membres. 
 
Sisena.- Criteris de valoració  
 
Els candidats participants en les proves de selecció podran obtenir una puntuació màxima de 20 
punts (criteris de valoració general + els criteris per a cada especialitat –interpretació o 
escenografia o escenificació i dramatúrgia-) d’acord amb els criteris següents: 
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6.1. Avaluació / Valoració curricular general. 
 
L’avaluació del currículum de l’alumne importarà fins a un màxim de 5 punts, distribuïts de la 
manera següent: 
 
a) Valoració del currículum acadèmic a l’Institut del 
Teatre................................................................ ...........Fins a 2 punts. 
b) Valoració de l’experiència artística en altres camps.....Fins a 2 punts. 
c) Valoració d’estudis complementaris al currículum de l’institut del 
teatre............................................................................ Fins a 1 punt. 
 
6.2. Avaluació/ valoració específica dels candidats de l’especialitat d’Interpretació. 
 
L’avaluació específica per als graduats de l’especialitat d’Interpretació importarà fins a un màxim 
de 15 punts distribuïts de la manera següent: 
 

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

 
b) Capacitat interpretativa: coneixement i domini de les tècniques d’interpretació 

adequades al projecte d’espectacle......Fins a 4 punts. 
 

c) Capacitat vocal.  Coneixement i domini de les tècniques de la veu adequades al projecte 
d’espectacle............................ Fins a 3 punts. 

 
d) Capacitats físiques. Coneixement i domini de les tècniques corporals adequades al 

projecte d’espectacle............................ Fins a 3 punts. 
 
6.3. Avaluació específica dels candidats de l’especialitat d’Escenografia. 
 
L’avaluació específica per als graduats de l’especialitat d’Escenografia importarà fins a un màxim 
de 15 punts distribuïts de la manera següent: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

a) La puntuació obtinguda aplicant els criteris de la base sisena. 



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

 

 
 

b) En cas d’igualtat en la puntuació, prevaldrà el candidat que més anys faci que ha 
obtingut la titulació requerida. 

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

 
En aquesta edició 2020 seran seleccionats: 
 
-Entre 6 i10 graduats/graduades en l’especialitat d’Interpretació 
-Entre 1 i 2 graduats/graduades de l’especialitat d’Escenografia 
-Entre 1 i 2 graduats/graduades de l’especialitat de Direcció i Dramatúrgia 
 
Setena.- Llista del personal seleccionat 
 
Un cop finalitzat el procés de selecció, l’òrgan de selecció elevarà la llista de seleccionats a la 
Directora General de l’Institut del Teatre i la resolució es farà pública al tauler d’anuncis de 
l’Institut del Teatre (Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona) i al web (www.institutdelteatre,cat).  
 
Contra la resolució administrativa de la selecció es podrà interposar recurs d’alçada davant la 
Presidència de l’Institut del Teatre en el termini de 10 dies, d’acord amb el que disposen els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
En el supòsit de consultes realitzades per internet, i per tal de garantir el respecte i la 
confidencialitat de les dades dels/de les aspirants en el marc del dret fonamental a 
l’autodeterminació informativa, resultant del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), el número 
corresponent al Registre d’entrada de la sol·licitud presentada en el Registre General de l’Institut 
del Teatre per tal de participar en aquesta selecció, constituirà la referència per a cada aspirant 
als efectes de conèixer els resultats. 
 
Vuitena.-Inscripció al curs 
 
Les persones seleccionades hauran de realitzar la inscripció acadèmica al curs. La inscripció es 
formalitzarà a la Secretaria Acadèmica General de l’Institut del Teatre. 
 
La inscripció acadèmica es formalitzarà dins del període màxim de 15 dies hàbils posteriors a la 
publicació dels resultats del procés de selecció. 
 
El fet de no formalitzar la inscripció en el període indicat comportarà renúncia a la participació del 
projecte formatiu ITTEATRE. 
 
Novena.- Assegurances i beques 
 
Les persones que formin part en el projecte formatiu anomenat ITTEATRE, seran becades durant 
aquesta fase i estaran sota la cobertura obligatòria  de la Seguretat Social.   
 
L’import mensual de la beca s’estableix en 420,71 Euros mensuals que percebrà el/la graduat/da 
en concepte d’ajut i s’abonaran a mes vençut mitjançant transferència bancària. 
 
A la percepció per part dels/les graduats/des d’aquestes beques, a causa del seu caràcter de 
perfeccionament professional, se’ls aplicarà els requisits legals regulats en la normativa vigent. 
 
Qualsevol càrrega o impost que pogués generar la beca seria a càrrec del/la beneficiari/a.  
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El/la graduat/da que participi en el projecte formatiu ITTEATRE i decideixi abandonar-lo un cop 
iniciat el projecte, serà objecte de la instrucció d’un expedient per, si escau, fer la devolució de la 
totalitat de l’ajut atorgat.  
 
Els/les participants es comprometen a una assistència del 100% en les activitats formatives  
teòriques i pràctiques del projecte. 
 
La durada de la beca del projecte de l’edició 2020 serà d’un màxim de 3,5 mesos entre el mes 
d’octubre de 2020 i el mes de gener de 2021.  
 
Desena .- Cessió de drets de propietat intel·lectual i consentiment per a la captació de veu 
i imatge  
 
Els/les aspirants donen el seu consentiment per a la captació de la seva imatge i veu durant les 
activitats teòriques i pràctiques del curs, la fixació i emmagatzematge en suports o sistemes, i la 
comunicació en mitjans de difusió de les activitats realitzades a l’Institut del Teatre. 
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es faran sota el principi d’absència d’afany de lucre i amb 
l‘única finalitat de difondre les activitats que es porten a terme a l’Institut. 
  
L’Institut del Teatre no es fa responsable dels usos no autoritzats realitzats per terceres persones 
alienes a la institució, essent-ne únicament responsables els autors dels mateixos.  
 
L’autorització té caràcter gratuït sense que en cap cas pugui donar lloc a reclamació de quantitats 
en concepte dels permisos concedits a l’Institut del Teatre per a la difusió i comunicació dels 
espectacles.  
 
Els/les aspirants d’aquesta convocatòria, per tant, han estat informats en relació a la normativa 
d’aplicació:  
 
• Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/1996 

de 12 d’abril.  
• Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge.  
• Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 

que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de 
drets digitals. 

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

 
Quart.- INDICAR que la despesa màxima que comportarà el projecte pedagògic IT-TEATRE serà de 
NORANTA-DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS 
(92.395,82€) i que s’imputarà a les aplicacions pressupostàries que corresponguin a la naturalesa dels 
conceptes, amb el següent desglossament: 

Concepte 

Import 

Beques 17.669,82€ 

Quota SS 1.787,52€ 

Despeses de 
producció 

41.500,00€ 

Despeses de personal 
docent de l’IT 

participant en el 
projecte 

31.438,48€ 

Total 92.395,82€ 

 
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa pluriennal de DISSET MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS 
AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (17.669,82€) en concepte de beques dels alumnes que anirà imputada 
a l’aplicació pressupostària 480.02/99003 del pressupost de l’Institut del Teatre amb desglossament 
següent: 
 

Any Import 

Any 2020 12.621,30€ 

Any 2021 5.048,52€ 

 
Sisè.- APROVAR la convocatòria per a l’inici del procés selectiu d’un màxim de 12 graduats/des d’art 
Dramàtic de l’Institut del Teatre que han de formar part del procés pedagògic ITTEATRE (edició 2020).
  
Setè.- AJORNAR la publicació de la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la 
selecció d’un màxim de 12 graduats/des d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre que han de formar part de la 
quarta edició del procés pedagògic ITTEATRE en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu s/n, i a la pàgina web de l’Organisme, fins 
l’endemà de la data en que s’estableixi l’aixecament de l’estat d’alarma declarada mitjançant Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i 
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prorrogada per sengles Reials Decreto números  476/2020, de 27 de març i 492/2020, de 24 d’abril, així 
com dels que dels mateixos en portin causa ulteriorment. 
 
Vuitè.- APROVAR la concessió de les beques als/les candidats resultants del procés selectiu, atenent als 
imports i conceptes següents: 
 

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

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

del Teatre (ESAD, CSD, EESA/CPD i ESTAE) per al curs acadèmic 2020-2021.   

El Vicepresident dona la paraula a la Directora, Sra. 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.- EXCEPTUAR  aquest  expedient  de  la  suspensió  general  de  tramitació  de procediments 
administratius, acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en la seva DA3a modificat pel RD  
465/2020,  de  17  de  març,  pel  qual  es  declara  l'estat d'alarma  per  a  la  gestió  de  la  situació  de  
crisi  sanitària  ocasionada  pel  COVID-19. 
 
Segon.- APROVAR l’oferta de places vacants de les Escoles Superiors (annex I), de l’Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa (Annex II) i de l’Escola Superior 
de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (Annex III) de l’Institut del Teatre, per al curs acadèmic 2020-
2021. 
 
Tercer.- AJORNAR la publicació de l’oferta de places vacants de les Escoles Superiors (annex I), de 
l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa (Annex II) i de l’Escola 
Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (Annex III) de l’Institut del Teatre, per al curs acadèmic 
2020-2021, fins l’endemà de la data en que s’estableixi l’aixecament de l’estat d’alarma declarada 
mitjançant Real Decreto 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19 i prorrogada per sengles Reales Decretos números  476/2020, de 27 de març i 
492/2020, de 24 d’abril, així com dels que dels mateixos en portin causa ulteriorment. 
 
Quart.-NOTIFICAR la present resolució a les Escoles, a la Coordinació Acadèmica i a la Secretaria 
Acadèmica General de l’Institut del Teatre als efectes escaients. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Directora General per al desplegament dels presents acords.” 
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17. Dictamen que proposa retre els Comptes Anuals de l’Institut del Teatre de 
l’exercici 2019 i proposar la seva aprovació pel Ple de la Diputació de 
Barcelona.   
 

El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Jordi 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.-  EXCEPTUAR aquest expedient de la suspensió general de tramitació de procediments 
administratius, acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en la seva DA3a modificat pel RD 
465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19. 
 
Segon.- RETRE el Compte General de l’Institut del Teatre de l’exercici 2019 i el PROPOSA per a la seva 
aprovació pel Ple de la Diputació de Barcelona, en compliment de la normativa legal.” 
 
 
 

18. Dictamen que proposa aprovar una bonificació en la quota mensual dels 
ensenyaments de Batxillerat de Arts Escèniques de l’Institut del Teatre a 
causa de la suspensió de l’activitat acadèmica presencial per la crisi 
sanitària COVID-19. 
 

El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
Pren la paraula el Vicepresident, Sr. García Cañizares i planteja dues qüestions: 
 
- Si la bonificació de la taxa s’adequa a la legalitat 
- Se s’ha parlat amb l’AFA 
 
El Gerent, Sr. Jordi Roig, pren la paraula per tal de contestar a les qüestions plantejades.  
 
Comença explicant que la motivació ve per una petició directa de la Presidència de l’AFA en la 
que demanaven, degut a la situació actual, poder bonificar una part de la quota que correspon 
a la matrícula. Atenent la dita petició, l’Institut del Teatre ha considerat oportú fer-ho i proposar-
ho a la Junta de Govern.  
 
Quant l’adequació legal de la proposta, a instància del Gerent, pren la paraula la Interventora 
delegada, Sra. Villarrubia, qui explica que, tot i que els expedients d’ingressos no estan 
subjectes a fiscalització prèvia, en aquest cas es va advertir als responsables de l’Institut que el 
parer de l’interventor general era que la proposta no s’adequava al previst en l’article 12 del 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals que preveu únicament les bonificacions fixades per llei. 
 
En el mateix sentit es pronuncia el Secretari delegat, Sr. Bartoll. 
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El Vicepresident, dona la paraula al Sr. Altayó que exposa que, si és un tema de reduir costos 
per no fer l’activitat presencialment, s’hauria de plantejar i utilitzar el mateix criteri per al conjunt 
de la resta d’activitats.  
 
Pren la paraula el Sr. Oriol Lladó que es suma a les paraules del Sr. Altayó i argumenta que 
son molts els serveis que poden ser susceptibles a algun tipus d’ajut i, en canvi, només 
s’adreça a aquest. S’hauria de fer amb una visió mes global i en conjunt. 
 
Demana la paraula la Directora general, Sra. Puyo, i explica que la proposta és una resposta a 
l’AFA per la seva insistència. Personalment, està d’acord que s’hauria de fer globalment amb la 
resta de serveis, però en el cas del Batxillerat, s’arrossega el concepte que hauria de ser 
gratuït, subvencionat pel Departament d’Educació. Per últim, fa una reflexió en relació al servei 
global, en el que considera que s’hauria de tenir present el concepte de moratòria d’alguns 
pagaments. 
 
El Vicepresident explica que existeix un greuge econòmic important del Departament 
d’Ensenyament amb el Batxillerat. En la darrera reunió, va plantejar parlar amb el Conseller, 
s’ha tramitat la sol·licitud però amb la situació actual, encara no s’ha produït.  
 
Es un tema que s’ha de recuperar per poder resoldre ja que no s’entén que a la resta dels 
Instituts de Catalunya, el Batxillerat té un tracte similar a la ESO, en canvi no pas a l’Institut del 
Teatre, tot i que és una administració pública. Proposa revisar com han anat les despeses i 
ingressos per prendre una decisió més global. 
 
Referent a la moratòria de pagaments, el Sr. García Cañizares proposa allargar el termini fins 
al final de curs al mes de juliol, i fer una moratòria, si cal, de com ha quedat la situació 
econòmica. 
 
El Sr. Altayó, demana la paraula per, en primer lloc, celebrar la implicació per a resoldre el 
conveni del Batxillerat artístic, és a dir, el greuge que suposava el tracte del departament 
d’Educació a l’Institut del Teatre en quant a les aportacions. 
 
En segon lloc, suggereix que el preu fixat que pagaran les famílies, en comptes de fer-lo efectiu 
en la última quota, es faci de manera mensual. 
 
Pren la paraula el gerent, Sr. Roig per tal de respondre. Explica que, tant la Direcció General 
com la Gerència de l’Institut del Teatre no té competència de bonificar i posar taxes; 
corresponen en primer lloc a la Junta de Govern i, en segon lloc al Ple de la Diputació de 
Barcelona. Es un tema que s’ha parlat amb l’AFA, ja que el rebut d’abril ja havia passat, el del 
mes de maig ja estaven gestionats i, en el cas que s’aprovés, podria ser efectiu al mes de juny. 
La Presidenta de l’AFA està assabentada i va expressar el seu acord al respecte. 
 
Desprès del debat, el President delegat proposa l’aprovació del dictamen i la Junta de 
Govern l’aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Altayó, dictamen la part 
dispositiva del qual es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- EXCEPTUAR aquest expedient de la suspensió general de tramitació de procediments 
administratius, acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en la seva DA3a modificat pel RD 
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465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19 
 
Segon.- INFORMAR I ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació d’una bonificació del 20% 
en la taxa de la matrícula acadèmica dels ensenyaments del Batxillerat en Arts, modalitat arts escèniques 
de l’Institut del Teatre, en les quotes mensuals del període del 16 de març al 30 de juny de 2020 com a 
conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19. 
 
Tercer.- FIXAR que, un cop aplicada la bonificació del 20%, les quotes mensuals restaran de la manera 
següent: 
 

 Març: 135,00€ (-15,00€ de bonificació) 
 Abril: 120,00€ (-30,00€ de bonificació) 
 Maig: 120,00€ (-30,00€ de bonificació) 
 Juny: 120,00€ (-30,00€ de bonificació) 

 
Quart.- REGULARITZAR econòmicament la bonificació aprovada en la quota del mes de JUNY, de 
manera que s’abonarà en aquest mes (juny) una quota de QUARANTA-CINC EUROS (45,00€), que és el 
resultat del càlcul entre la quota inicialment aprovada i el sumatori de la bonificació aplicada dels mesos 
de març, abril, maig i juny (150,00€-105,00€) 
 
Cinquè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona dels anteriors acord als efectes de 
la seva tramitació i a la Secretaria Acadèmica de l’Institut del Teatre per al seu coneixement i aplicació 
quan correspongui.” 
 

 
 

19. Informe de la Direcció General/Gerència: 
 

Actuacions de l’Institut del Teatre arran de la situació provocada per la crisi sanitària del 
COVID-19 i planificació futura.  

El Vicepresident, dona la paraula a la Sra. Puyo, per explicar la situació actual. 
En primer lloc, destaca el gran esforç de tots el mestres i professors del país, per portar a terme 
les seves obligacions i el seu servei. En el cas del professorat de Teatre i Dansa, s’està 
reinventant com poder impartir les classes de la millor manera. 
 
En segon lloc, explica que les tres seus de l’Institut del Teatre estan tancades des del 13 de 
març. Hi ha un personal de vigilància, serveis auxiliars de neteja, una persona que inspecciona 
els serveis energètics i, un dia a la setmana en hores concretes es permet que el professorat i 
alguns professionals de la casa, puguin anar a l’IT per poder fer les avaluacions i proves 
d’accés. 
S’ha fet una comissió especialitzada en ensenyament digital, per veure com fer els 
aprenentatges a distància i de manera telemàtica. En un mes vista, es podrà tenir un Pla per 
saber que cal invertir i com. 
 
Una dificultat que ens hem trobat ha sigut la contractació del professorat del tercer trimestre, 
però que actualment està en marxa pendent de la resposta de la Directora de Recursos 
Humans, Sra. Lola Miró. 
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El Vicepresident i el Secretari Delegat, anuncien que s’incorpora a la sessió, el Sr. Xavier 
Marcé. (12:15h) 
 
El Sr. García Cañizares, explica la necessitat de contractar aquest professorat i comenta que 
un cop tinguem el vistiplau de Recursos Humans, no hi haurà cap problema. 
 
La Directora pregunta la possibilitat de fer un decret d’urgència a lo que el Vicepresident està 
d’acord un cop tinguem l’aprovació per part de Recursos Humans. 
 
Pren la paraula el Sr. Roig que es suma a les paraules de la Directora i explica també que s’ha 
fet un Pla de contingència i tota l’activitat acadèmica es fa de manera no presencial. A petició 
de la Corporació, s’ha fet el segon Pla de contingència pendent de la aprovació del Ple. 
 
El mes urgent ara, es poder fer front a les proves d’accés del mes de juliol, perquè s’hauria 
d’obrir el centre de Barcelona amb les condicions que indiqui Educació i Salut. Actualment, les 
prescripcions s’estan fent de manera online. 
 
Demana la Paraula el Sr. Joan Francesc Marco. Explica i proposa que la Junta hauria d’adoptar 
un acord en el sentit de donar suport al equip de professors/es i demés personal que treballa a 
l’Institut del Teatre, per al gran esforç que fan en unes condicions molt adverses.  
 
El Vicepresident respon i comenta que està totalment d’acord de poder fer un reconeixement 
públic, de la feina tant complicada que estàn portant a terme els professionals de l’IT i els 
professionals de l’Educació en general. 
 
 
 
20. Informe de la Gerència: 

 
Informar de la proposta realitzada pel Consell de direcció en relació als trets bàsics 
definidors del perfil de la persona idònia per a la convocatòria de la plaça de Director/a 
General de l’Institut del Teatre.   
 
El secretari delegat comunica que per abordar aquest punt, s’hauria d’absentar la directora 
general, Sra. Magda Puyo, la qual abans de marxar fa un petit incís i comenta que en els 
estatuts i en el reglament, consta aquesta possibilitat del Consell per poder proposar aquest 
perfil. No s’havia fet mai però que, en tot cas, ho considera adequat. 
 
Un cop absent la Sra. Puyo, es procedeix a informar sobre la proposta realitzada pel Consell 
per definir el perfil de la persona idònia per ocupar la plaça de Director/a General de l’Institut 
del Teatre. 
 
El Vicepresident, dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que comparteix l’informe sobre la 
proposta del Consell. Explica que si la Junta de Govern ho considera, s’enviaria a l’àrea de 
Recursos Humans que es qui prepara tot el procés de selecció. 
 
Pren la paraula el Sr. Altayó i manifesta que es una proposta lògica i coherent. 
 
El Vicepresident anuncia que la Junta de Govern dona el vistiplau. 
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Un cop finalitzat el tractament d’aquest punt de l’ordre del dia, la Directora General, Sra. Puyo, 
s’incorpora de nou a la sessió. 

 
 
 

21. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció en aquest punt. 
 
 
Abans de finalitzar la sessió, el Sr. Xavier Marcé demana la paraula per comunicar que ha sigut 
impossible incorporar-se abans per coincidir amb una altre reunió del seu ajuntament. 
 
 
 
 
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.  


