
 

 

 
 

A C T A 
 
 

Corresponent a la sessió del Consell General de 
l’Organisme Autònom “Institut del Teatre” 

 
 
 
Data:  16 de juny de 2020 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  12:15 hores 
Hora finalització:  13:04 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·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
Sr. Josep Altayó i Morral 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

 
 
Secretari delegat: 

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

Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
Il·lm. Sr. Alfredo F. Vega López 
Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 



 

 

 
 

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 de la sessió anterior, celebrada el dia 14 de novembre de 2019. 
 

2. Donar compte de totes les resolucions dels òrgans unipersonals i dels acords dels òrgans col·legiats. 
3. Donar compte de la pròrroga del nomenament de la Directora General de l’Institut del Teatre.  
4. Donar compte dels convenis subscrits entre l’Institut del Teatre i altres Institucions.  

 
a. Aprovats per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
b. Aprovats per la Direcció General de l’Institut del Teatre per delegació. 

 
5. Dictamen que proposa l'aprovació de la memòria de gestió de l’exercici 2019 de l'Institut del Teatre.  

 
6. Informe de la Direcció General/Gerència de l’Institut del Teatre 

 
 Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 

l’exercici 2019. 
 

7. Precs i preguntes.  
 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
El Vicepresident dona la benvinguda als assistents i, abans de començar la sessió, 
dona la paraula a la directora, Sra. Puyo, per procedir a la lectura d’una carta per part 
d’un sector de treballadors de l’Institut del Teatre, majors de 60 anys, respecte a la 
situació actual i a les activitats no presencials. 
 
El Vicepresident comunica que aquest escrit, s’enviarà a la Mesa General de 
Negociació. 
 
Pren la paraula el Sr. Altayó per comentar que hi han hagut resolucions dels últims 
dies, per part del departament de Sanitat, que ha modificat alguns dels criteris 
esmentats. Explica que, si es continua en aquesta línia i s’interpreta correctament, 
podria donar peu a alguna modificació del que es l’acord, en aquests moments, de la 
Diputació per plantejar al sindicat; que ja s’ajustava a la normativa en el moment que 
va sortir però que darrerament hi ha hagut un nou annex que modifica aquests criteris. 
 
Tot seguit, s’inicia el desenvolupament dels punts que conformen l’ordre del dia fixat 
per avui. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió anterior, celebrada el 
dia 14 de novembre de 2019. 
 
En haver-se posat a disposició dels membre del Consell General una còpia de l’acta 
de la sessió anterior de 14 de novembre de 2019 amb la convocatòria de la sessió, es 
dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva aprovació. 
 
El Vicepresident del Consell General demana si hi ha alguna objecció i, en no 
manifestar-se’n cap ni emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària 
celebrada el dia 14 de novembre de 2019 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable 
de tots els presents. 
 
 
 
2. Donar compte de totes les resolucions dels òrgans unipersonals i dels acords 
dels òrgans col·legiats. 
 
El Vicepresident, es remet a la documentació prèvia lliurada per tal de donar compte al 
Consell General de les resolucions dels òrgans unipersonals relatives al període 
comprés entre la present i l’anterior sessió: 
 
● Decrets registrats del número 2454 al 3147 corresponents a l’any 2019.  
● Decrets registrats del número 1 al 674 corresponents a l’any 2020. 

 
● Acords de les sessions de Junta de Govern de 14 de novembre i 10 de desembre 

corresponents a l’any 2019. 
● Acords de les sessions de Junta de Govern de 18 de febrer i 19 de maig 

corresponents a l’any 2020 
 
El Consell General se’n dóna per assabentat. 
 
 
 
3. Donar compte de la pròrroga del nomenament de la Directora General de 

l’Institut del Teatre.  

El Vicepresident explica que davant les circumstàncies actuals que estem patint, han 
complicat encara més la convocatòria de proposta del nou/va director/a de l’Institut del 
Teatre i, ha endarrerit el plantejament que s’havia fet. Per aquest motiu, era obligatori 
fer una nova pròrroga de la directora actual, Sra. Magda Puyo. 
Un cop passi aquesta situació, s’activaran de nou les bases per la selecció de 
director/a. 
 
 



 

 

 
 

4. Donar compte dels convenis subscrits entre l’Institut del Teatre i altres 
Institucions.  

 
El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Magda Puyo, que dóna 
compte de la relació dels convenis subscrits entre l’Institut del Teatre i altres 
institucions, els quals es relacionen a continuació:  
 
 
a. Aprovats per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
 

JUNTA DE GOVERN DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019  
 

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

2. Dictamen que proposa la liquidació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) Barcelona per a l’organització de la segona edició de 
l’esdeveniment “DANSA QUINZENA METROPOLITANA” (DqM), que tindrà lloc l’any 2019 en 
diversos municipis de la corona de Barcelona.  
 

 
JUNTA DE GOVERN DE 10 DE DESEMBRE DE 2019  
 

1. Cap 
 
JUNTA DE GOVERN DE 21 DE GENER DE 2020 
 

1. Cap 
 
JUNTA DE GOVERN DE 18 DE FEBRER DE 2020 
 

1. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Instituto Superior de Danza  “Alicia Alonso” (Madrid). 

 
JUNTA DE GOVERN DE 19 DE MAIG DE 2020 
 

1. 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).   

 

 

b. Aprovats per la Direcció General de l’Institut del Teatre per delegació. 
 
OCTUBRE 2019 
 

 Decret 2503/2019. Modificació de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre 
i El Grup de Formació, Ment, Cos i Societat SCP per a la participació en el curs “Expert en 
Tècniques de Grup i Psicodrama”, en el “Postgrau en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama” i en el 
“Màster en Grups i Psicodrama”. 

 
 
 



 

 

 
 

NOVEMBRE 2019 
 

 Decret 2530/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i  la 
Federació Catalana de Professors de Dansa per a la participació en la convocatòria per a la 
concessió de beques adreçada a alumnes de dansa no professionals 

 
 Decret 2531/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut del 

Teatre i l’Associació Projecte VACA (Associació de Creadores Escèniques) per a la 
coorganització d’una xerrada interactiva on es posaran a debat diferents aspectes de la 
creativitat com a fet global denominada “La creativitat un dret, una urgència. Conversa amb 
Marga Iñiguez”. 
 

 Decret 2547/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
d’alumnes de l’Institut del Teatre. PLATAFORMA CULTURAL LA DIÜRNA, SL 

 
 Decret 2548/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

d’alumnes de l’Institut del Teatre. EUMES GIRONA, SL 
 

 Decret 2549/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts de 
l’espectacle de l’Institut del Teatre. STOCKHOLM UNIVERSITY OF THE ARTS 
 

 Decret 2591/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Associació 
Interseccions per a la coorganització del Festival IF Barcelona- Imaginació i Formes. 
ASSOCIACIÓ INTERSECCIONS 

 
 
DESEMBRE 2019 

 
 Decret 2777/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. CORPORACION COLEGIO DEL CUERPO 
 

 Decret 2779/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
d’alumnes de l’Institut del Teatre. BERTA VALLRIBERA STUDIO ISADORA 

 
 Decret 2794/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació 

per a l’Escola Superior de Música de Catalunya per a la realització del Postgrau en Arts 
Escèniques i Acció Social, com a títol propi de l’Institut del Teatre. 

 
 Decret 2906/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundación 

de Artistas Interpretes, Sociedad de Gestión (Fundació AISGE) per a la realització del “curs 
“Workshop amb el Workcenter Thomas Richards” que tindrà lloc del 6 al 8 de desembre de 2019 

 
 Decret 3032/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Associació 

Livemèdia per a les Arts i cultures en xarxa per la col·laboració de l’alumnat, graduats/des i del 
personal vinculat a la docència de l’Institut del Teatre en les activitats que organitza LIVEMEDIA 
dins de l'Estudi de creació escènica i audiovisual online CINEMÀTIQUES DE LA WEB. 

 
 Decret 3078/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Asociación 

Esencia Danza per a l’organització d’una materclass-audició de dansa per concedir beques 
parcial i totals destinades a facilitar els estudis de dansa en diverses especialitats 

 



 

 

 
 

 Decret 3128/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Associació 
Barna-Bé per a la coorganització del Festival de Teatre en francès. 

 
 
GENER 2020 
 

 Decret 12/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
d’alumnes de l’Institut del Teatre. ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS S.L. 
 

 Decret 14/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques dels 
alumnes del “Màster Universitari “Estudis Teatrals” (MUET). TITUS ANDRÒNIC, SL 
 

 Decret 18/2020. Aprovació del conveni de col·laboració per tal facilitar que els alumnes 
d’aquesta entitat puguin realitzar activitats docents consistents en reportatges fotogràfics i/o 
audiovisuals de l’activitat acadèmica de la comunitat educativa de l’Institut del Teatre. INSTITUT 
D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 

 
 Decret 19/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques dels 

alumnes del “Màster Universitari “Estudis Teatrals” (MUET). CONTENIDOS CULTURALES 
SUPERFLUA, SL. 

 
 Decret 20/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

d’alumnes de l’Institut del Teatre. ASSOCIACIÓ CULTURAL 112 LAB. 
 

 Decret 26/2020. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació, 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el Patronat de la Fundació 
privada per a l’Escola Superior de Música de Catalunya, la Fundació Conservatori del Liceu, la 
Fundació Privada Taller de Músics, la Escuela Superior de Diseño y Moda, SL, Nova Eolia, SL, 
l’Instituto Europeo Di design, SL i Jam Session Enseñanza Musical, SL  per a la realització per 
part d’AQU del treball de camp de l’enquesta de satisfacció dels titulars i titulades del títol 
superior i màster . 
 

 Decret 27/2020. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació, 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el Patronat de la Fundació 
privada per a l’Escola Superior de Música de Catalunya, la Fundació Conservatori del Liceu, la 
Fundació Privada Taller de Músics, la Escuela Superior de Diseño y Moda, SL, Nova Eolia, SL, 
l’Instituto Europeo Di design, SL per a la Inclusió dels ensenyaments artístics superiors a la 
setena edició de la inserció dels graduats en el món laboral i al tercer estudi sobre la inserció 
laboral dels graduats en Màsters 
 

 Decret 29/2020. Liquidació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre, i l’Ajuntament 
de Vic per a l’organització d’un programa d’activitats pedagògiques per a les escoles de primària 
i secundària de la ciutat de Vic. 
 

 Decret 30/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
d’alumnes de l’Institut del Teatre. ASSOCIACIÓ NUNART 
 

 Decret 95/2020. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Associació 
d’Escoles de Dansa Autoritzades (AEDA) per a l’organització de classes de dansa per a la 
concessió de beques per facilitar els estudis de dansa. 

 
 Decret 105/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

d’alumnes de l’Institut del Teatre. ASSOCIACIÓ CREAMOVIMENT. 
 



 

 

 
 

FEBRER 2020 
 

 Decret 127/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
d’alumnes de l’Institut del Teatre. PUÇA ESPECTACLES, SL 
 

 Decret 135/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
d’alumnes de l’Institut del Teatre. METROPOLITAN, SA 
 

 Decret 136/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
d’alumnes de l’Institut del Teatre. CINE TEATRO BORRAS, SA 

 
 Decret 198/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE 
HALLE DE LA VILLETTE 

 
 Decret 199/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. OPERNHAUS GRAZ 

 
 Decret 223/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. OPERA DE LYON 

 
 Decret 224/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. OPERA DE LYON 

 
 Decret 225/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

d’alumnes de l’Institut del Teatre. INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS 
(FILMOTECA DE CATALUNYA) 
 

 Decret 251/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. THÉÂTRE DES 13 VENTS – CDN MONTPELLIER 
 

 Decret 252/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL. 

 
 Decret 253/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOWBURG 

 
 Decret 254/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. THEATRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE 

 
 Decret 255/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE 

 



 

 

 
 

 Decret 287/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E. 

 
 Decret 293/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques dels 

alumnes del “Màster Universitari “Estudis Teatrals” (MUET). ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ELCLIMAMOLA 

 
 Decret 363/2020. Liquidació del conveni  regulador de l’Eramus+ del curs acadèmic 2018-19. 

SEPIE (SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN) 
 

 Decret 364/2020. Aprovació del conveni entre l’Institut Barcelona Esports i l’Institut del Teatre per 
a la participació en el programa “Dansa Ara” activitat de presentació de l’oferta educativa de 
dansa a les escoles de primària de la ciutat de Barcelona. Curs 2019/20. 

 
 Decret 365/2020. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut del 

Teatre per regular la participació dels alumnes del Conservatori Superior de Dansa  de l’Institut 
del Teatre en el Festival Sismògraf d’Olot -edició 2020-. 

 
 Decret 366/2020. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut de Cultura de Barcelona 

(ICUB) i l’Institut del Teatre per a la participació d’alumnes i professors de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de l’especialitat d’Escenografia en el Festival Llum BCN 2020. 
 

 Decret 372/2020. Aprovar el conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques 
externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en l’Institut del Teatre. -Facultat de 
d’Informació i Mitjans Audiovisuals- 
 

 Decret 387/2020. Pròrroga del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
PARALELOS MUSICALES, SL. 
 

 Decret 394/2020. Aprovació del conveni de col·laboració per tal facilitar que els alumnes 
d’aquesta entitat puguin realitzar pràctiques no professionals a l’Institut del Teatre. ESCUELA 
SUPERIOR DE DISEÑO Y MODA SL 

 
 Decret 399/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E. 

 
 Decret 400/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E. 

 
 Decret 401/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 

internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. OPERA NATIONAL DE LORRAINE. 
 

MARÇ 2020 
 

 Decret 402/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
internacionals fora de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts 
de l’espectacle de l’Institut del Teatre. CHICHESTER FESTIVAL THEATRE. 
 

 Decret 492/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
d’alumnes de l’Institut del Teatre. BARCELONA DANCE CENTER, SL. 



 

 

 
 

 
 Decret 508/2020. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Associació 

Terpsícore  la participació en el Certamen Ciutat de Castelló en l’edició 2020, que tindrà lloc a 
Castelló entre els dies 14 i 17 de maig de 2020. 
 

 Decret 510/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts de 
l’espectacle de l’Institut del Teatre. ROYAL LYCEUM THEATRE COMPANY LTD 
 

 Decret 511/2020. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar pràctiques 
internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i tècniques de les arts de 
l’espectacle de l’Institut del Teatre. ROYAL LYCEUM THEATRE COMPANY LTD. 
 

MAIG 2020 
 

 Decret 599/2020. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut del 
Cultura de Barcelona (ICUB) per a la instal·lació multimèdia participativa “Prospective Actions”. 

 
JUNY 2020 

 
 Decret 677/2020. Aprovació del conveni específic de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 

l’Institut de Cultura de Barcelona per a l’exhibició del projecte guanyador del premi Adrià Gual 
2020. 

 
El Consell General es dóna per assabentat. 
 
 
 
5. Dictamen que proposa l'aprovació de la memòria de gestió de l’exercici 2019 

de l'Institut del Teatre.  
 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
 
El Consell General aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- APROVAR la memòria relativa a la gestió anual de l'Institut del Teatre corresponent a l'any 2019 
que s’adjunta en document annex. 
 
Segon.- TRAMETRE la memòria a la Diputació de Barcelona, Secretaria General, per a la seva integració 
a la memòria de gestió anual de la Corporació.” 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

6. Informe de la Direcció General. / Gerència de l’Institut del Teatre 
 

 Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de l’exercici 2019. 

 Principals accions portades a terme per l'inici de les proves d'accés de les 
escoles de l'IT i obertura dels centres 

 Preinscripcions a les proves d'accés 
 Pagaments matrícules estudis i mesures per alleugerir la crisi econòmica dels 

estudiants i famílies. 
 
El Vicepresident dona la paraula al gerent, Sr. Roig. Explica que la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2019 està presentat a la Diputació i aprovat pel Ple. 
El resultat pressupostari es de 161.509€. 
El romanent de tresoreria de l’Institut del Teatre, després del tancament del pressupost, queda 
en 3.364.805’51€  
 
A continuació, pren la paraula la directora general, Sra. Magda Puyo per tal d’explicar l’evolució 
de la gestió de les preinscripcions. Indica que donada la situació de crisi sanitària i les greus 
dificultats en que es troba el sector, es va fer un gran treball de comunicació i s’han aconseguit 
molt bons resultats: 
 
- Conservatori professional de Dansa: 133 inscrits 
- Escola d’Art Dramàtic: 286 inscrits. 
- Conservatori Superior de Dansa: 92 inscrits. 

 
En relació a la obertura del Centre, la Sra. Puyo explica que es farà aquesta mateixa setmana i 
detalla les següents qüestions: 
 
- Realitzar les proves d’accés dels ensenyaments del Conservatori Professional de Dansa, 

del Conservatori Professional de Dansa i de l’Escola d’Art Dramàtic. (del 16 de juny al 17 
de juliol) 

- Realitzar assajos i presentacions d’alguns tallers de final de grau corresponents al 
ensenyaments superior. 

- Obertura de la Biblioteca de la Seu Central per atendre les necessitats del candidats a les 
proves d’accés i els professors. 

- Atendre assajos d’IT Dansa. 
- Atendre les necessitats de reforç dels alumnes de Batxillerat que es preparen per les PAU. 

 
Per altra banda, donats els acords subscrits amb el Grec i amb l’ICUB, se li cedeix el Teatre 
“Ovidi Montllor” durant el mes de juliol, per portar a terme el Grec. 
 
Pren la paraula el Gerent, Sr. Roig i explica que es compleix amb el protocol i les instruccions 
que va aprovar la Diputació. Per tant, s’ha formalitzat la Comissió de Seguiment del Comitè 
d’empresa de l’IT on ens reuneixen setmanalment i informen de totes les actuacions que es 
realitzen. Informa també, que a partir del proper dilluns s’obrirà, tres dies a la setmana, el 
Registre General de l’Institut del Teatre i, en relació a les seus de Vic i Terrassa, romandran 
tancades fins l’1 de setembre. 



 

 

 
 

Per últim, explica que la Diputació de Barcelona va fer un manual d’acollida als treballadors en 
la seva incorporació al treball presencial, el qual s’ha adaptat a les necessitats específiques de 
l’Institut del Teatre. Aquest manual, s’ha fet arribar a tots els aspirants i als treballadors de la 
casa. 
 
Per acabar aquest punt, la Sra. Puyo explica la situació laboral, precària i d’atur de les famílies, 
de les qual ja se n’havia fet ressò en anteriors sessions. Aquesta situació comporta la 
necessitat d’estudiar mesures que permetin fer certes moratòries per poder ajudar a les 
famílies per al proper curs. S’ha fet un estudi de tots aquells alumnes que es troben en aquesta 
situació i un cop finalitzi la pròrroga que es va aprovar fins el 31 de juliol, es prendran les 
decisions oportunes. 
D’altra banda, la Sra. Puyo exposa l’anàlisi de com quedaria el pagament fraccionat per al 
proper curs, depenent de l’escola i dels tempos d’obertura i tancament. 
A la propera Junta de Govern s’informarà amb més detall d’aquest estudi per a la seva 
aprovació, si s’escau. 
 
Demana la paraula el Sr. Altayó que agraeix l’esforç davant aquest estudi que s’està fent i que 
cap alumne, per motius econòmics, es quedi sense la oportunitat de poder accedir a l’Institut 
del Teatre. S’emplaça al moment que estigui enllestida la proposta per a acabar-ho de parlar. 
D’altra banda, insisteix en el sistema d’atorgament de les beques de que es disposen per 
l’Institut del Teatre. 
 
 
 
7. Precs i preguntes 

 
El Vicepresident exposa una reflexió en relació a una publicitat d’una Escola Superior d’Arts 
Escèniques de Girona, on diu que és la única escola que facilita un grau professional de la 
Universitat de Girona als seus estudiants. Argumenta que, fa uns anys, va fer públiques a les 
xarxes socials la seva queixa personal ja que no està d’acord; en tot cas, deu ser la única 
escola privada. 
Demana opinió a la resta de membres. 
 
Pren la paraula la Directora, Sra. Magda Puyo i explica que es veritat relativament ja que 
aquesta escola està adscrita a la Universitat de Girona i per tant fan un grau universitari, es a 
dir, no és la única escola professional d’Arts Escèniques, sinó que és la única Escola adscrita a 
la Universitat d’Arts Escèniques. És un matís important. 
La Sra. Puyo, es compromet a fer una revisió i informar al respecte. 
 
Demana la paraula el Sr. Altayó. Indica que es un tema que s’ha parlat molt, el qual s’està 
estudiant a nivell estatal. De totes maneres pensa que, aquí a Catalunya amb els articles que 
tenim i les gestions que s’havien començat a encetar de la Universitat de les Arts, es podria 
avançar més del que realment s’està fent; com els convenis no garantits per part de 
l’administració respecte a les escoles municipals. 
 
El Vicepresident dona la paraula a la Sra. Carmela Fortuny. Comenta que es suma a les 
paraules del Sr. Altayó i insisteix en la tarifació social (beques). 
Per altra banda, agraeix al sector de la cultura, en aquest cas, al Institut del Teatre, la feina feta 
durant el confinament. 



 

 

 
 

 
Finalment, intervé la directora, Sra. Puyo, per comentar que des de la Diputació també s’està 
fent molt bona feina respecte al plantejament als ajuts a la cultura. 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el Vicepresident del Consell General de l’Institut del Teatre i el Secretari 
que en dóna fe.  


