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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:  21 de juliol 2020 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  11:30 hores 
Hora finalització:  12:40 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. Ferran Mascarell i Canalda 
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller 
Il·lm. Sr. Joan Francesc Marco Conchillo 
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 
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La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 

1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 de juny de 
2020. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 675 al 
772 de l’any 2020.  

 
 Especial referència al decret núm. 699/2020, de data 13.6.2020 relatiu a l’aprovació i adjudicació de la 

contractació amb caràcter d’emergència del “Subministrament de 60 Test Ràpid COVID-19 IgG/IgM per 
als treballadors de l’Institut del Teatre”.  
 

3. Ratificar les resolucions de la Presidència:  
 

a) Declarar la finalització del contracte amb l’aixecament 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 744/20, de data 03.07.2020).   

 
4. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de la contractació del “Servei de manteniment i conservació de 

les instal·lacions de protecció contra incendis de les seus de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre 
Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona”.  
 

5. Dictamen que proposa aprovar el “Projecte executiu per a la substitució de les refredadores a l’Institut del 
Teatre (seu de Barcelona)”. 

 
6. Dictamen que proposa aprovar la reducció de la totalitat del saldo de crèdit autoritzat per acord de la Junta de 

Govern de l’Institut del Teatre de data 14 de març de 2018 (núm. registre 35/2018) de l’“Acord marc per a la 
selecció d’un màxim de tres (3) empreses per a la prestació de serveis d’agència de viatges”. 

 
7. Dictamen que proposa aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de 

Catalunya, la Fundació Politècnica de Catalunya i l'Institut del Teatre, per a la participació conjunta en la 
formació de tècniques de les arts de l’espectacle durant el curs 2019-2020. 

 
8. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya, la 

Fundació Politècnica de Catalunya i l'Institut del Teatre per a la participació conjunta en la formació de 
tècniques de les arts de l’espectacle durant el curs 2020-2021.  

 
9. Dictamen que proposa informar i elevar a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona la modificació de 

l’Ordenança fiscal reguladora de la tarifa de taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre en el sentit 
d’incorporar una nova forma de fraccionament del pagament de tots els ensenyaments reglats que 
s’imparteixen a l’Institut del Teatre per al curs 2020-2021, com a conseqüència de la crisi sanitària del 
COVID-19, i de l’ampliació dels supòsits d’acreditació documental de la condició de víctimes de violència de 
gènere i fills dels afectats.   

 
10. Dictamen que proposa sol·licitar a la Diputació de Barcelona assistència per a la representació i defensa 

tècnica. 
 

11. Dictamen que proposa aprovar la proposta de modificació parcial de plantilla i de la relació de llocs de Treball 
de l’Institut del Teatre. 

 
12. Informe de la Direcció General / Gerència: 

 
 Resultats finals de les proves d'accés de les Escoles de l'Institut del Teatre. 
 Preparació i organització del curs 2020-2021 de les Escoles de l'Institut del Teatre i dels Postgraus i 

Màster. 
 

13. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El Vicepresident dóna la benvinguda als assistents i, tot seguit, s’inicia el 
desenvolupament dels punts que conformen l’ordre del dia fixat per avui. 
 
 
 
1. Lectura i aprovació en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària 

celebrada el dia 16 de juny 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 16 de juny de 2020 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 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 16 
de juny de 2020 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els presents. 
 
Atesa la importància de la informació de la Direcció General pel que fa a la preparació i 
organització del curs 2020-2021 de les Escoles de l’Institut del Teatre i dels postgraus i 
màster, a proposta de la pròpia Direcció General, a la qual hi donen la seva 
conformitat la Presidència i la Junta de Govern, es modifica el tractament de l’ordre 
dels punts. Un cop revisades les assistències i aprovada l’acta de la sessió anterior, es 
tracta aquest informe de la Direcció General que s’inclou en el punt 12 de l’ordre del 
dia. La modificació en el tractament dels punts de l’ordre del dia pel que fa als punts 
previstos només afecta aquest punt número 12. Un cop abordat aquest tema es reprèn 
la sessió a partir del punt segon. 
 
 
2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans 

unipersonals: Decrets del número 675 al 772 de l’any 2020.  
 

A indicació del Vicepresident, el Gerent, Sr. Roig, es remet al llistat lliurat als membres 
de la Junta de Govern, 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 del 675 al 772 
de l’any 2020. 

 
 El gerent fa especial referència al decret núm. 699/2020, de data 13.6.2020 relatiu a 

l’aprovació i adjudicació de la contractació amb caràcter d’emergència del 
“Subministrament de 60 Test Ràpid COVID-19 IgG/IgM per als treballadors de l’Institut del 
Teatre”. I afegeix que ja s’han realitzat actualment 160 test dels 450 treballadors de 
l’Institut del Teatre. 

 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
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3. Ratificar les següents resolucions de la Presidència.  
 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de les resolucions. 
 

a) Declarar la finalització del contracte amb l’aixecament 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 744/20, de data 03.07.2020).   

 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat, ratificar el decret de la Presidència. 
 
 
 
4. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de la contractació del “Servei de 

manteniment i conservació de les instal·lacions de protecció contra incendis 
de les seus de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre Territorial 
del Vallès i Centre Territorial d’Osona”.  

El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- APROVAR la pròrroga de la contractació relativa al “Servei de manteniment i conservació de 
les instal·lacions de protecció contra incendis de les seus de l’Institut del Teatre: Centre de 
Barcelona, Centre Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona” adjudicada a l’empresa 
SEGUFOC CONTRA INCENDIS, SL, amb NIF B65949661, des de l’1 d’octubre de 2020 al 30 de setembre 
de 2021, i d’acord amb la seva oferta: 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

Preu anual ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus %  
IVA 

Import IVA Total preu anual 
ofert IVA INCLÒS 

13.376,16€ 21% 2.808,99€ 16.185,15€ 
 
2) MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA, COMPTAT DES DE LA COMUNICACIÓ, D’UNA INCIDÈNCIA 
(MANTENIMENT CORRECTIU) D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L’APARTAT 4.2 DELS PLECS DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

 Temps de resposta a la comunicació d’una incidència 
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Temps de resposta ofertat 
Marcar amb una creu 
l’opció triada 

Màxim 4 hores (obligatori)  

Màxim 2 hores 
X 

 
Segon.- DISPOSAR la despesa pluriennal per import de SETZE MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS 
AMB QUINZE CÈNTIMS (16.185,15€) que anirà amb càrrec de l’aplicació pressupostària 213.01/99040 
del pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el següent desglossament: 
 

Exercici pressupostari Pressupost 
(IVA inclòs) 

2020   4.046,29€ 
2021 12.138,86€ 

 
L’efectivitat de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost del exercicis 2021 i, 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. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa SEGUFOC CONTRA INCENDIS, SL.” 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar el “Projecte executiu per a la substitució de 

les refredadores a l’Institut del Teatre (seu de Barcelona)”. 
 

El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- APROVAR el “Projecte executiu per a la substitució de les refredadores a l’Institut del 
Teatre (seu de Barcelona)” amb un pressupost de TRES-CENTS SETANTA-UN MIL SET-CENTS 
CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (371.755,33€) IVA Exclòs, que afegint el 
21% d’IVA per import de SETANTA-VUIT MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
(78.068,62€), resulta un pressupost total de QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU MIL VUIT-CENTS 
VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (449.823,95€),  IVA inclòs, i que conté, entre 
d’altres documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
 
Segon.- SOTMETRE l’esmentat projecte a exposició pública per un període de trenta (30) dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions. En el cas de no haver-hi 
cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà 
definitiva.” 

 
 
 



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

 

 
 

6. Dictamen que proposa aprovar la reducció de la totalitat del saldo de crèdit 
autoritzat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 14 
de març de 2018 (núm. registre 35/2018) de l’“Acord marc per a la selecció 
d’un màxim de tres (3) empreses per a la prestació de serveis d’agència de 
viatges”. 

 
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: 
 
“Únic.- REDUIR la totalitat del saldo del crèdit autoritzat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre de data 14 de març de 2018 (núm. registre 35/2018) de l’“Acord marc per a la selecció d’un màxim 
de tres (3) empreses per a la prestació de serveis d’agència de viatges”, que ascendeix a TRENTA-VUIT 
MIL SET-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (38.707,24€), d’acord amb la informació 
adduïda a la part expositiva d’aquest dictamen i, en conseqüència, REAJUSTAR COMPTABLEMENT la 
despesa autoritzada pel mateix import per a l’exercici 2020.” 
 
 
 
7. Dictamen que proposa aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre la 

Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Politècnica de Catalunya i 
l'Institut del Teatre, per a la participació conjunta en la formació de tècniques 
de les arts de l’espectacle durant el curs 2019-2020. 

 
El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, 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.- APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya, 
la Fundació Politècnica de Catalunya i l'Institut del Teatre, per a la participació conjunta en la formació de 
tècniques de les arts de l’espectacle per al curs 2019-2020, la minuta de la qual és la següent: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE CATALUNYA, LA FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA I L’INSTITUT DEL 
TEATRE PER A LA PARTICIPACIO CONJUNTA EN LA FORMACIÓ DE TÈCNIQUES DE LES 
ARTS DE L'ESPECTACLE DURANT EL CURS ACADÈMIC 2019-2020. 
 

REUNITS 
 
La UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (en endavant, UPC), representada pel Prof. 
Francesc Torres Torres, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Catalunya que actua en 
nom i representació d’aquesta, en virtut d'allò que disposen l'article 20 de la Llei Orgànica 6/2001 
d’Universitats, de 21 de desembre i l'article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, aprovats per l’acord del Govern GOV/43/2012, de 29 de maig i de conformitat amb el 
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nomenament per Reial Decret 1025/2017, de 7 de desembre, del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, amb domicili al carrer Jordi Girona, 31 de Barcelona i NIF Q0818003F. 
 
La FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA (en endavant, FPC), representada pel seu 
president, Prof. Francesc Torres Torres, amb domicili al carrer Badajoz, 73 de Barcelona i CIF 
G60664000, d’acord amb les facultats conferides a l’article 28 dels vigents estatuts de la 
Fundació. 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE, representat per l’Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, 
vicepresident de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, en virtut 
de delegació de signatura efectuada per la Presidència de l’Institut del Teatre mitjançant decret 
de 7 de novembre de 2019 (núm. registre 12517/19), assistit pel Sr. Francesc Bartoll Huerta, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 13 de març 
de 2020 (BOPB publicat el 16 de març de 2020), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de 
Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per a obligar-se i atorgar aquesta 
addenda i, a aquest efecte, 
 

EXPOSEN 
 

I. Que en data  22 de maig de 2019,  l'Institut del Teatre, la Universitat Politècnica de 
Catalunya i la Fundació Politècnica de Catalunya van signar un conveni pel que 
s'establia el marc de col·laboració entre les tres institucions per a la participació 
conjunta en la formació de Tècniques de les Arts de l'Espectacle durant el curs 
acadèmic 2019-2020, amb un  termini de vigència que s'estén des del 12 de setembre 
de 2019 fins al 31 d’agost de 2020, ambdós inclosos, dates que es corresponen amb el 
curs acadèmic 2019-2020. El calendari i les activitats s'estableixen a l'Annex II 
“Assignatures,  hores lectives i espais per a la Formació inicial".  
 

II. Que d’acord amb la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten 
mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, es va 
acordar el tancament de tots els centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya, 
en qualsevol dels ensenyaments que l'integren d'acord amb l'article 51 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i amb independència de la titularitat pública o 
privada del centre o servei i el seu sistema de finançament, amb efectes des del dia 13 
de març de 2020. En conseqüència, en no poder-se realitzar determinades activitats de 
laboratori, s’ha considerat necessari modificar els plans docents d'algunes matèries amb 
forta component pràctica. 
 

III. Que, en benefici de l'estudiant, i per tal d'assolir els resultats d'aprenentatge previstos, la 
comissió de seguiment del conveni ha proposat traslladar al període comprès entre el 14 
de setembre i el 16 de d'octubre de 2020, un reduït nombre d'activitats formatives 
essencials que pertanyen a l'actual curs 19-20 per tal que siguin fetes presencialment. 
Aquestes activitats de laboratori, amb un total de 36 hores de tasca docent i d'ocupació 
d'aula laboratori, són les corresponents a les unitats formatives i espais que es 
relacionen a la Taula 1:   
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IV. Que les activitats formatives que es traslladen estàn incloses en les previsions per al 
curs 19-20 segons els annexos I i II de l'esmentat conveni i no representen un increment 
de les hores lectives dels docents ni tampoc d'ocupació d'espais sobre allò previst 
inicialment. 
 

V. Que al pacte sisè del conveni s'estableix que, mitjançant una addenda signada per les 
parts, es podrà procedir a la modificació dels termes de col·laboració estipulats així com 
a la inclusió de tots els annexos que puguin resultar necessaris per a la seva adequada 
interpretació i el seu seguiment.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
l’addenda al conveni per a la participació conjunta en la formació de Tècniques de les Arts de 
l'Espectacle, amb els següents  
 

PACTES 
 
Primer. Objecte de l’addenda  
 
És objecte de la present addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya, la Fundació Politècnica de Catalunya i l'Institut del Teatre per a la participació 
conjunta en la formació de Tècniques de les Arts de l'Espectacle durant el curs acadèmic 2019-
2020, establir la modificació del seu període de vigència i del calendari d'activitats prèviament 
acordat per aquest curs. 
 
Que de conformitat amb el que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del 
Sector Públic, la present addenda millora l’eficiència de la gestió pública atès que la unificació i 
posada en comú dels recursos econòmics, recursos humans i recursos tècnics per part de les 
dues administracions públiques per assolir l’objectiu comú, produeix uns resultats satisfactoris 
d’utilitat pública. 
 
Segon. Modificacions i vigència.  
 
1. Es prorroga la vigència del conveni fins al dia 16 d'octubre de 2020. 
2. Es modifica el calendari de les activitats docents previstes per tal de realitzar les següents 

activitats en el període comprès entre el 14 de setembre i el 16 d'octubre de 2020: 
 

TAULA 1 

Unitat Formativa 
Hores 
docent 

Hores  
laboratori 

TAULA 1 

Unitat Formativa 
Hores 
docent 

Hores  
laboratori 

252 Pràctiques Instal·lacions receptores de 
baixa tensió 

27 27 

257 Mecànica II   6 6 

251 Sistemes Digitals Programables I 3 3 

Total previst segons Annex II 36 36 
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252 Pràctiques Instal·lacions receptores de 
baixa tensió 

27 27 

257 Mecànica II   6 6 

251 Sistemes Digitals Programables I 3 3 

Total previst segons Annex II 36 36 

 
3. Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins 

al compliment de les obligacions que s’hi contenen.  
 
Tercer.- Responsabilitats 
 
Les entitats col·laboradores adquireixen, en virtut d’aquesta addenda, la responsabilitat per les 
obligacions de caràcter fiscal, laboral, civil i administratiu que els correspongui per a l’execució de 
l’objecte d’aquesta addenda. 
 
Quart.- Vigència de la present addenda  
 
La present addenda iniciarà els seus efectes a partir de la seva signatura  i serà vigent fins el 16 
d’octubre de 2020.  
 
Cinquè.- Litigis i controvèrsies 
 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugi sorgir en 
el desenvolupament d’aquest addenda. Les qüestions litigioses que malgrat tot es produeixin en 
la seva interpretació i compliment seran de coneixement i competència dels tribunals o jutjats de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona. 
 
Sisè.- Abast de l’addenda  
 
Per a tot no expressat en aquesta addenda, les parts signatàries s’acolliran al contingut del 
conveni  de col·laboració signat en data 22 de maig de 2019. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present document per triplicat exemplar. 

 
Segon.-  NOTIFICAR aquests acords a les entitats que subscriuen aquesta addenda.” 
 
 

 
8. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre la 

Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Politècnica de Catalunya i 
l'Institut del Teatre per a la participació conjunta en la formació de tècniques 
de les arts de l’espectacle durant el curs 2020-2021.  

 
El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, 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: 
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“Primer.-  APROVAR el conveni de col·laboració entre la Fundació Politècnica de Catalunya, la 
Universitat Politècnica de Catalunya i l’Institut del Teatre, per a la “Participació conjunta de la formació 
inicial i contínua de les Tècniques de les Arts de l’Espectacle, durant el curs 2020-2021”, d’acord amb la 
minuta que es transcriu a continuació:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, LA 
FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA I L’INSTITUT DEL TEATRE PER A LA PARTICIPACIO 
CONJUNTA EN LA FORMACIÓ DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L'ESPECTACLE DURANT EL 
CURS ACADÈMIC 2020-2021. 
 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (en endavant, UPC), representada pel Prof. Francesc 
Torres Torres, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Catalunya que actua en nom i 
representació d’aquesta, en virtut d'allò que disposen l'article 20 de la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats, 
de 21 de desembre i l'article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per 
l’acord del Govern GOV/43/2012, de 29 de maig i de conformitat amb el nomenament per Reial Decret 
1025/2017, de 7 de desembre, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, amb domicili al carrer Jordi 
Girona, 31 de Barcelona i NIF Q0818003F. 
 
La FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA (en endavant, FPC), representada pel seu president, 
Prof. Francesc Torres Torres, amb domicili al carrer Badajoz, 73 de Barcelona i CIF G60664000, d’acord 
amb les facultats conferides a l’article 28 dels vigents estatuts de la Fundació. 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant, IT), representat per l’Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, 
vicepresident de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, en virtut de 
delegació de signatura efectuada per la Presidència de l’Institut del Teatre mitjançant decret de 7 de 
novembre de 2019 (núm. registre 12517/19), 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 13 de març de 
2020  (BOPB 16 de març de 2020), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-
5800024-A. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la UPC és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de l’enginyeria, 
l’arquitectura i les ciències. Des del rigor intel·lectual, l’esperit crític, la transversalitat en el coneixement, la 
innovació docent i l’emprenedoria, la UPC forma persones i professionals competents amb capacitats i 
habilitats per fer front als reptes presents i futurs. 
 
II. Que l’FPC és la institució promoguda per la UPC per al foment i la promoció de les activitats de 
formació permanent dels professionals de les empreses i dels sectors econòmics i socials de Catalunya. 
 
III. Que l'IT és un organisme autònom de la Diputació de Barcelona des de 1990. La seva missió és la 
formació de professionals de les arts escèniques i la documentació, promoció i difusió de la cultura teatral. 
La Junta de Govern de l’IT, en data 23 de març de 1999, va aprovar la creació de l’Escola Superior de 
Tècniques de les Arts de l’Espectacle (en endavant, ESTAE), per tal de fer possible el desenvolupament 
d’una línia d’estudis de formació professional de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, vinculades a la 
producció i exhibició d'espectacles en viu: luminotècnia, maquinària escènica i so. 
 
IV. Que la UPC i l’IT vénen treballant conjuntament d’ençà l’any 1997. En un primer inici en la impartició, 
durant el curs 97-98, del programa de Tècniques de les Arts de l'Espectacle, estudis a nivell de cicle 
superior de formació, amb una durada total de 2 cursos lectius i gestionats per l’FPC. A partir de 1999 
aquesta línia de col·laboració ha tingut la seva continuïtat en el marc de la l’Escola Superior de Tècniques 
de les Arts de l’Espectacle (ESTAE), a través del conveni signat en data 12 de desembre del 2000, per a 
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la realització dels estudis de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, amb vigència inicial per al curs 
acadèmic 2000-01, i pròrroga tàcita amb revisió econòmica per a cada curs acadèmic. En els darrers anys 
s’han anat aprovant convenis específics per als consecutius cursos. 
 
V. Que la UPC, l’FPC i l’ESTAE han estat col·laborant durant els darrers anys, amb una valoració molt 
positiva, per tal d’establir mecanismes de col·laboració comuna en els camps de la formació inicial i 
permanent, l’extensió tecnològica i la millora del potencial de les empreses i dels sectors econòmics i 
socials de Catalunya, per la qual cosa estan desenvolupant la seva activitat mitjançant programes i 
activitats d'estudi i formació contínua per tal d’aconseguir la màxima incidència en el procés de 
transformació i millora tecnològica, així com en la creació, l’establiment i la gestió de noves activitats que, 
en general, puguin contribuir a la realització dels objectius marcats per les tres institucions. 
 
VI. Que les tres institucions manifesten la seva voluntat de continuar la línia de col·laboració iniciada, i per 
aquest motiu acorden la formalització d’un nou conveni de col·laboració, amb la finalitat d’implementar el 
conjunt d’accions que en relació amb aquest projecte portaran a terme les tres institucions per al curs 
acadèmic 2020-2021. 
 
VII. Que l’expedient que recull la minuta del conveni, el qual incorpora la memòria justificativa preceptiva, 
ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data ................. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen 
aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
És objecte del present conveni la col·laboració i participació conjunta en la formació inicial i contínua de 
les Tècniques de les Arts de l’Espectacle, durant el curs acadèmic 2020-2021, desenvolupades en tres 
línies: 
 

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

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

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

 
Que de conformitat amb el que estableix l’article 48.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic 
del Sector Públic, el present conveni millora l’eficiència de la gestió pública atès que la unificació i posada 
en comú dels recursos econòmics, recursos humans i recursos tècnics per part de les tres institucions per 
assolir l’objectiu comú, en concret, la formació inicial i contínua de les Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle, durant el curs acadèmic 2020-2021, produeix uns resultats satisfactoris d’utilitat pública. 
 
Segon. Actuacions i obligacions de les parts 
 
La formació per a cadascuna de les línies es definirà en els següents aspectes i  comptarà amb els 
recursos docents (professorat i coordinació) i materials (espais i altres) que destinarà cada entitat per al 
bon desenvolupament de l’activitat: 
 
A. FORMACIÓ INICIAL: ESTUDIS DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L'ESPECTACLE. 
 
A.1.- Contingut dels estudis 
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El disseny dels cursos i el seu contingut són els que s'estableixen en els resultats del projecte FIRCTE 
(Formació inicial i reconeixement de competències de tècnics de l'espectacle), inclòs en el programa 
Leonardo da Vinci de la Comissió Europea, que ha estat promogut per l'Institut del Teatre i que compta 
com a socis amb: l’Institut Supérieur des Techniques Spectacle (ISTS) d'Avignon; el Centre de Formation 
Professionnelle des Techniciens du Spectacle, (CFPTS) de Bagnolet; l’École Supérieur d'Art Dramatique 
del Théâtre National Strasbourg (TNS) d'Strasbourg, el Teatro alla Scala de Milà i l’Escola de Formaçáo 
Teatral-Centro Cultural d'Evora (EFTE), i en el qual ha intervingut també la UPC. 
 
Els estudis es desenvolupen amb la previsió futura de constituir-se com a títol de la Generalitat de 
Catalunya de Cicle Formatiu de Grau Superior dins els Ensenyaments de Règim Especial, Ensenyaments 
d'arts escèniques amb nivell 5-b segons la classificació internacional normalitzada de l’educació (ISCED - 
CINE) i inclouen els perfils professionals definits per l’ICQP (Institut Català de Qualificacions 
Professionals) i l‘INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales). 
 
Els estudis tindran una càrrega lectiva de 2.010 hores distribuïdes en quatre semestres. Una part de les 
hores es realitzarà en finalitzar els estudis en forma de pràctiques en empreses. L’estructura dels estudis 
queda reflectida en el document que consta com Annex I a aquest conveni. 
 
Es contemplen tres especialitats: luminotècnia, maquinària escènica i so. Les especialitats a impartir 
seran determinades pels òrgans competents de l’IT. L’IT es reserva el dret de modificar aquesta 
distribució si el bon funcionament acadèmic dels cursos així ho aconsellés. Si aquesta modificació 
suposés un increment dels imports totals autoritzats per aquest conveni, s’iniciaran els procediments 
corresponents per a la seva aprovació. 
 
Es podran desenvolupar altres perfils segons els treballs del projecte FIRCTE o les necessitats del 
mercat. 
 
Es podran organitzar procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per 
l’experiència laboral conduents a l’obtenció de la titulació esmentada a l’apartat A.3, a través del 
procediment que fixin i desenvolupin de mutu acord les parts signants. 
 
A.2.- Accés als estudis 
 
Per accedir a aquest programa de formació es requerirà la titulació que sigui exigible per a l’accés als 
Cicles de Formació Professional de Grau Superior . També podran accedir-hi aquells professionals que, 
sense acomplir els requisits acadèmics establerts, demostrin les capacitats bàsiques i les tècniques 
específiques necessàries per cursar-los amb aprofitament. 
 
A.3.- Titulació 
 
Els estudis de Tècniques de les Arts de l’Espectacle donaran lloc a una titulació de “Tècniques de les Arts 
de l’Espectacle en l’especialitat (luminotècnia, maquinària escènica o so)” conjunta de l’IT i l’FPC. 
 
A.4.- Recursos 
 
Professorat: Els estudis seran impartits per professorat de l’IT i per professorat de la UPC, segons consta 
en l’Annex II, d’entre els quals l’FPC en designarà un Coordinador General. Tot allò que faci referència a 
la participació del professorat de l’IT en els estudis objecte del present conveni, serà aprovat pels òrgans 
competents de l’IT, a proposta de la direcció de l’ESTAE. 
 
Els espais: Per a la realització dels cursos s’utilitzaran els espais de l'IT, a la seu del Centre del Vallès, a 
Terrassa. La UPC cedirà els espais, aules i laboratoris, i l’FPC cedirà el campus virtual, necessaris tots 
ells per impartir aquelles matèries tècniques que no es puguin impartir a la seu del Centre del Vallès, 
indicat en l’Annex II “Assignatures, hores lectives i espais UPC (ESTAE) curs 2020-2021”. 
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B. FORMACIÓ CONTÍNUA: 
 
B.1.- Contingut 
 
Les activitats de l'ESTAE inclouen projectes de formació permanent relacionada amb la tecnologia de 
l’espectacle i altres àrees de la gestió i explotació d’espectacles. 
 
Les parts signants es comprometen a donar consideració preferent a l’altra entitat en matèria de 
programació de formació permanent relacionada amb la tecnologia de l'espectacle, amb la participació de 
professionals de les tres institucions. 
 
Les accions formatives conjuntes seran aprovades per la Comissió Acadèmica de Seguiment tal com 
s’estableix en el pacte quart d’aquest conveni. 
 
B.2.- Destinataris dels estudis 
 
Aquests estudis estan adreçats als professionals amb necessitat de reciclar-se en les tecnologies i en les 
tècniques de gestió aplicades a les arts de l’espectacle. 
 
C. CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL (CRN) 
 
El 26 d’abril de 2011, la Comissió Permanent del Consejo General de la Formación Profesional, va 
qualificar l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) del l’IT, com a Centre de 
Referència Nacional dins la Família Professional d’Arts i Artesanies, (Àrea Professional d’Arts Escèniques) 
d’acord amb les disposicions del Real Decreto 229/2008, de 15 de Febrero, por el que se regulan los 
Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional. 
 
La candidatura va ser proposada per la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació, Direcció 
General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial) a la Direcció General de Formació 
Professional del Ministeri d’Educació i a la Direcció General del SEPE (Ministeri de Treball). 
 
Tenint en compte que en tot l’àmbit espanyol només es qualifica un centre de referència per àrea, la 
qualificació com a CRN representa la posada en valor i reconeixement de l’excel·lència assolida per 
l’escola. 
 
Com a CRN, l’ESTAE desenvoluparà les tasques que se li encomanen en virtut d’allò establert a l’Art. 3 i 4 
de l’esmentat RD. 
 
Els projectes a desenvolupar seran presentats per tal de valorar la seva viabilitat a la Comissió Acadèmica 
regulada en el pacte quart d’aquest conveni. 
 
Tercer. Compromisos econòmics 
 
L’aportació econòmica de l’IT al present conveni s’estableix d’acord amb els següents paràmetres: 
 
A.- Formació inicial: 
 
La previsió econòmica derivada d’aquesta formació per a l’any acadèmic 2020-2021 resulta la quantitat 
total de 123.868,68 € i ha estat fixada amb el límit previst a l’article 48.6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim jurídic del sector públic que serà liquidada, a l’FPC i a la UPC respectivament per part de l’IT, 
en els següents terminis: 
 
 Dos pagaments de 17.043,00 € a la UPC, als mesos de desembre 2020 i juny 2021 en concepte de 

docència i/o d’espais i d’altres despeses que es derivin. 
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 Quatre pagaments de 22.445,67 € a l’FPC, als mesos de novembre 2020 i gener, maig i juliol  2021, 
en concepte de docència i/o d’espais i d’altres despeses que es derivin. 

 
A la finalització del present conveni es procedirà a fer la liquidació del conveni prevista a l’article 52 de la 
Llei 40/2015, amb objecte de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 
 
El compromís econòmic assumit per l’Institut del Teatre derivat del present conveni anirà imputat a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 99140 / 250.00 dels exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Import 

2020 39.488,67€ 

2021 84.380,01€ 

 
L’efectivitat de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2021. 
 
L’Institut del Teatre informarà a la UPC i a la FPC de la realització del corresponent compromís de 
despesa en el pressupost del  2021 derivat de la signatura del present conveni. 
 
B.- Formació contínua i C.- Centre de Referència Nacional. 
 
Quan la UPC i/o l’FPC aportin recursos en concepte de docència i/o d’espais, ja sigui per a la formació 
contínua com per a la programació d’activitats, projectes o accions de l’ESTAE en qualitat de CRN, 
s’elaborarà un pressupost en el qual es reflectiran aquests conceptes. La viabilitat econòmica dels 
projectes comuns així definits serà aprovada pels respectius òrgans de direcció de l’IT i de l’FPC. 
 
L’IT abonarà a la FPC les despeses corresponents a les prestacions efectuades per la UPC o l’FPC en 
concepte d’espais, docència o altres que se’n derivin. 
 
Quart. Comissió de Seguiment 
 
Per tal de vetllar pel bon funcionament pedagògic i la qualitat d’aquests estudis es crearà una Comissió de 
Seguiment constituïda per dos membres: el Director de l’ESTAE de l’IT, i el Coordinador General d'estudis 
i designat per l’FPC i l'UPC. 
 
La Comissió de Seguiment actuarà com a òrgan assessor i de consulta per al desenvolupament de les 
activitats de formació expressades en aquest conveni i per a la interpretació i atenció  a qualsevol 
incidència en l’execució de les obligacions del conveni, i a tal efecte es reunirà com a mínim un cop al 
trimestre. 
 
En cas de resolució la Comissió de Seguiment prevista a l’acord quart proposarà la liquidació del conveni 
en la que es determinarà el nivell d’execució i les obligacions econòmiques derivades, liquidació que serà 
aprovada per l’òrgan competent. 
 
Aquesta comissió es reunirà sempre que es proposi la participació conjunta en una activitat de formació 
contínua o per desenvolupar accions relacionades amb el Centre de Referència Nacional (CRN) per tal de 
valorar la viabilitat de la proposta i adoptar la decisió d’acceptar-la o rebutjar-la. 
 
Cinquè. Termini de vigència del conveni 
 
El present conveni tindrà vigència des del 14 de setembre de 2020 i fins al 31 d’agost de  2021, ambdós 
inclosos, dates que es corresponen amb el curs acadèmic 2020-2021. 
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Sisè.  Modificacions del conveni 
 
El present conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació al seu 
objecte i contingut. En virtut d’acord escrit per les tres parts, es podrà procedir a la 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. 
 
La Comissió de Seguiment del conveni podrà proposar les modificacions necessàries per a l'adaptació de 
l'activitat a les disposicions derivades de la pandèmia de la COVID-19. En cas d'afectació als 
compromisos econòmics de del pacte tercer, la viabilitat econòmica de les modificacions haurà de ser 
aprovada pels òrgans de direcció de cadascuna de les parts. 
 
Totes les modificacions d'aquest conveni s'efectuaran mitjançant una addenda signada per les parts. 
 
Setè. Publicitat i presència de logotips 
 
Les parts signants es comprometen que en tota la documentació i publicitat que es generi en relació a 
l’objecte d’aquest conveni es doni un tracte equitatiu de les imatges corporatives corresponents, 
mitjançant la inclusió dels seus logotips. 
 
Vuitè. Règim jurídic 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà  les entitats signatàries de conformitat amb les 
previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per la normativa vigent sobre relacions 
interadministratives, en concret per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i per la resta de normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 
 
Novè. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del 
contractista 
 
Les parts restaran obligades al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 
social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat 
efectiva de dones i homes, fiscal, i de protecció de dades personals. 
 
Desè. Protecció de Dades Personals 
 
Les parts es comprometen a respectar i complir en tot moment la normativa vigent sobre Protecció de 
Dades Personals. Si es produís l’accés a dades de caràcter personal, com a conseqüència de l’execució 
del present conveni, tan sols podran ser aplicats o utilitzats única i exclusivament per al compliment de les 
finalitats objecte del mateix, no podent ser cedits o lliurats a tercers sota cap títol, ni tan sols als mers 
efectes de conservació. 
 
Les parts acorden que els assumptes específics sobre protecció de dades personals han de ser acordats 
en les addendes o convenis específics que desenvoluparan les modalitats de col·laboració objecte del 
present conveni, que, si escau, signin les parts. 
 
En tot cas, les parts hauran d’adoptar mesures d’índole tècnica i organitzatives  necessàries, en especial 
les que reglamentàriament es determinen, en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, per garantir la seguretat de les dades de 
caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, haguda compte de 
l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades subministrades i els riscos als qual són exposats, tant si 
provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. 
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Onzè. Confidencialitat 
 
Cada part accepta tractar confidencialment totes les dades, la documentació i la informació que 
subministra l’altra part durant la vigència d’aquest conveni. 
 
L’acord de confidencialitat ha de continuar vigent fins i tot després de l’extinció d’aquest acord, sigui quina 
en sigui la causa. 
 
Opcional:  Ambdues parts també acorden no divulgar aquesta informació a cap persona o entitat, 
exceptuant-ne els seus treballadors, amb la condició que també mantinguin la confidencialitat i només en 
la mesura que sigui necessari per a l’execució correcta d’aquest contracte. 
 
Dotzè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o 
per incórrer en causa de resolució. 
Són causes de resolució: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del mateix. 
b) L’acord unànime de tots els signataris. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algunes de les entitats 
signatàries. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal que 
compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es considerin incomplerts. 
Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni i a la resta de parts signatàries. 
 
Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteixi l’incompliment, la part que el va dirigir haurà de 
notificat a les parts signatàries la concurrència de la causa de la resolució i s’entendrà resolt el conveni 
amb la corresponent liquidació esmentada al pacte quart.  La resolució del conveni per aquesta causa 
podrà derivar una indemnització dels perjudicis causats si així s’hagués previst. 
 
a) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
b) La manca de consignació pressupostària per assumir el compromís econòmic de l’Institut del Teatre   
per a l’anualitat 2021. 
c) Per qualsevol altre causa diferent de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis. 
 
Tretzè. Litigis i controvèrsies 
 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el 
desenvolupament d’aquest conveni. Les qüestions litigioses que malgrat tot es produeixin en la seva 
interpretació i compliment seran de coneixement i competència dels tribunals o jutjats de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona. 
 
Catorzè. Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les dades 
relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) seran publicades 
a les webs de les respectives entitats públiques per la qual cosa les entitats signatàries es donen per 
informades. 
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I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per quadruplicat, en el lloc i 
la data que s’assenyalen.” 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) la despesa 
pluriennal de TRENTA-QUATRE MIL VUITANTA-SIS EUROS (34.086,00€) que anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 99140 / 250.00 d’acord amb el següent desglossament: 
 

Exercici Import 
2020 17.043,00 € 
2021 17.043,00 € 

 
L’efectivitat de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2021.  
 
Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) la despesa 
pluriennal de VUITANTA-NOU MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS (89.782,68€)  que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 99140 / 250.00 d’acord amb el 
següent desglossament: 
 

Exercici Import 
2020 22.445,67€ 
2021 67,337,01€ 

 
L’efectivitat de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2021. 
 
Quart-  APROVAR els annexos que s’acompanyen al present acord, referits a: 
 
 Annex I “Càrrega lectiva per semestres per a la Formació inicial” 
 Annex II “Assignatures,  hores lectives i espais per a la Formació inicial.  
 
Cinquè.- FACULTAR la Direcció General i la Gerència de l’Institut del Teatre indistintament per al 
desplegament dels presents acords, i especialment dels cursos previstos en les línies de Formació 
contínua i de Centre de Referència Nacional, previstes als apartats b) i c) del pacte segon del conveni. 
 
Sisè.-  NOTIFICAR aquests acords a les entitats que subscriuen aquest conveni.” 
 
 
 
9. Dictamen que proposa informar i elevar a l’òrgan competent de la Diputació 

de Barcelona la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la tarifa de 
taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre en el sentit d’incorporar 
una nova forma de fraccionament del pagament de tots els ensenyaments 
reglats que s’imparteixen a l’Institut del Teatre per al curs 2020-2021, com a 
conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19, i de l’ampliació dels 
supòsits d’acreditació documental de la condició de víctimes de violència de 
gènere i fills dels afectats.   

 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
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Finalitzada l’exposició del Gerent, pren la paraula el Sr. Altayó i explica que està 
totalment d’acord amb la proposta exposada pel gerent però insisteix que aquestes 
serien mesures per facilitar els pagaments i pensa que s’hauria de fer un estudi global 
de la metodologia de les matrícules i les ajudes.  
 
La Directora General proposa planificar-ho conjuntament per part de tots els membres 
de la Junta per tal d’elevar una proposta a la Diputació i el Vicepresident que se suma 
a les paraules de la Sra. Puyo, afegeix també que les taxes de la Diputació son molt 
poques, tot i que majoritàriament, les taxes mes importants son les de l’Institut del 
Teatre. 
 
El Sr. Altayó recorda que la Comissió ja es va constituir i va fer la seva feina. La 
proposta de l’Institut del Teatre ja hi és. Recorda, a més, que el Ple de la Diputació ja 
va assumir la necessitat d’impulsar polítiques de tarificació social. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- INFORMAR I ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona de la modificació de l’Ordenança 
fiscal reguladora de la tarifa de taxes relativa a introduir una nova forma de pagament fraccionat de la 
matrícula de tots els ensenyaments reglats que s’imparteixen a l’Institut del Teatre i de l’ampliació dels 
supòsits d’acreditació documental de la condició de víctimes de violència de gènere i fills dels afectats, restant 
el redactat de de l’epígraf II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2020-2021 de l’apartat Serveis i activitats 
segons Annex I que s’adjunta. 

 
Segon.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona i a la Secretaria Acadèmica de 
l'Institut del Teatre dels anteriors acords als efectes de la seva tramitació.” 
 
 
 
10. Dictamen que proposa sol·licitar a la Diputació de Barcelona assistència per 

a la representació i defensa tècnica. 
 

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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en la demanda 
d’impugnació en matèria de qüestions de personal (processos de selecció de l’Oferta Pública 2017) núm. 
500/2019-A interposat per la Sra. Eva Navas Fernández, personal laboral de l’Institut del Teatre amb 
contracte fins a provisió reglamentària del lloc. 
 
Segon.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona assistència jurídica consistent en la defensa judicial en 
el procediment esmentat al punt primer, així com en els que se’n puguin derivar en instàncies superiors i 
DESIGNAR com a lletrat/lletrada el/la qui nomeni la Diputació de Barcelona. 
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Tercer.- CONFERIR la representació de l’Institut del Teatre al lletrat/ a la lletrada que designi la Diputació 
en aquest procediment així com en les instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
 
 
11. Dictamen que proposa aprovar la proposta de modificació parcial de plantilla 

i de la relació de llocs de Treball de l’Institut del Teatre. 
 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- INFORMAR  FAVORABLEMENT I ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona l’APROVACIÓ 
INICIAL de la modificació de la Plantilla de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, en els termes en què 
queda reflectida en l'annex I, que s’adjunta al dictamen i que es detallen en els següents acords: 
 

 Crear una plaça de personal funcionari de “Tècnic/a mitjà/ana arquitecte/enginyer/a” (DA) de 
l’escala d’administració especial, sotescala tècnica, classe Tècnics mitjans, grup de classificació 
A, subgrup A2.  

 
 Amortitzar una plaça de personal funcionari de “Tècnic/a mitjà/ana gestió” (DS), de l’escala 

d’administració especial, sotescala serveis especials, classe comeses especials, grup de 
classificació A, subgrup A2.  

 
 Crear dues places de personal laboral de “Tècnic/a superior educació” (CG), de règim jurídic 

personal laboral, grup de classificació A, subgrup A1.  
 

 Amortitzar una plaça de personal funcionari de “Tècnic/a superior educació” (CG), de l’escala 
d’administració especial, sotescala serveis especials, classe comeses especials, grup de 
classificació A, subgrup A1.  
 

 Amortitzar una plaça de personal laboral de “Tècnic/a auxiliar educació” (ED), grup de 
classificació C, subgrup C1.  
 

 Crear dues places de personal funcionari de “Tècnic/a superior informàtica” (CL), de l’escala 
d’administració especial, sotescala serveis especials, classe comeses especials, grup de 
classificació A, subgrup A1. 
 

 Amortitzar una plaça de personal funcionari de “Tècnic/a superior” (CN), de l’escala 
d’administració especial, sotescala serveis especials, classe comeses especials, grup de 
classificació A, subgrup A1. 
 

 Amortitzar una plaça de personal funcionari de “Tècnic/a mitjà/ana especialista” (DG), de l’escala 
d’administració especial, sotescala serveis especials, classe comeses especials, grup de 
classificació A, subgrup A2. 
 

 Crear una plaça de personal laboral de “Tècnic/a mitjà/ana d’educació” (DD), grup de 
classificació A, subgrup A2.  
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 Crear una plaça de personal laboral de “Tècnic/a auxiliar especialista” (EG), grup de classificació 
C, subgrup C1. 
 

 Crear una plaça de personal laboral de “Tècnic/a mitjà/ana especialista” (DG), grup de 
classificació A, subgrup A2. 
 

Segon.- INFORMAR FAVORABLEMENT I ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona l’actualització de 
la Relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, en els termes que resten 
reflectits en l’annex II, adjunt al present dictamen, i que a continuació s’exposen: 
 

 Incrementar un efectiu del lloc de treball de “Tècnic/a superior informàtica”, codi retributiu 
20.TG02, tipologia horària GMG (intensiu matí general), adscrit a la Unitat d’informàtica i 
audiovisuals, orgànic P08A201. 

 
 Suprimir el lloc de treball de “Tècnic/a mitjà/ana en serveis digitals”, codi retributiu 17.TG01, 

tipologia horària GMG (intensiu matí general), adscrit a la Unitat d’informàtica i audiovisuals, 
orgànic P08A201. 

 
 Incrementar un efectiu del lloc de treball d’“Instrumentista” (pianista), codi retributiu 17.EE01, 

tipologia horària GEG (específic general), adscrit al Grup de suport a la docència, orgànic 
P08000C. 
 

 Modificar el codi retributiu del lloc de treball de “Cap de la Unitat de gestió retributiva i 
contractació”, orgànic P08A101-2, que passa de 18.A504 a 20.A503. 
 

 Modificar el codi retributiu del lloc de treball de “Cap de la Unitat de gestió de recursos humans”, 
orgànic P08A102-1, que passa de 18.A504 a 20.A503. 
 

 Modificar els requisits de provisió dels llocs de treball de “Cap de la Unitat de gestió retributiva i 
contractació” i “Cap de la Unitat de gestió de recursos humans”, en el sentit de substituir l’actual 
codi H001 (Qualsevol titulació del grup de classificació C, subgrup C1 i C2) pel codi G001 
(Qualsevol titulació Grup de classificació A, subgrup A2 o grup de classificació C, subgrup C1). 
 

 Modificar la tipologia horària d’un efectiu del lloc de treball d’“Oficial/a de serveis”, adscrit a la 
Unitat de manteniment i seguretat en obres, orgànic P08A202, que passa de GEG (específic 
general) a APA (ampliat partit ampliada). 
 

 Suprimir el lloc de treball de “Personal docent de caràcter general”, codi retributiu 15.EE01, 
tipologia horària GEG (específic general), adscrit a l’Escola superior de tècniques de les arts de 
l’espectacle, orgànic P080301. 
 

 Incrementar un efectiu del lloc de treball de “Personal docent de caràcter general”, codi retributiu 
20.EE02, tipologia horària GEG (específic general), adscrit a l’Escola superior de tècniques de 
les arts de l’espectacle, orgànic P080301. 
 

 Crear el lloc de treball de “Responsable de gestió del Pla d’Ordenació Acadèmica”, codi retributiu 
18.A504, tipologia horària GMG (intensiu matí general), adscrit a la Coordinació Acadèmica, 
orgànic P080100. 
 

 Suprimir del lloc de treball de “Tècnic/a auxiliar gestió acadèmica”, codi retributiu 14.AT01, 
tipologia horària GMG (intensiu matí general), adscrit a la Coordinació Acadèmica, orgànic 
P080100. 
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 Modificar la tipologia horària del lloc de treball de “Director/a general”, codi retributiu 30.A103, 
actualment amb tipologia horària TC (plena dedicació), en el sentit d’assignar-li la tipologia 
horària EC (dedicació exclusiva). 
 

 Crear el lloc de treball de “Tècnic/a auxiliar attrezzista i de vestuari escènic”, codi retributiu 
14.AT01, tipologia horària GER (específic reduït), adscrit a la Coordinació Acadèmica, orgànic 
P080100. 

 
 Crear el lloc de treball d’“Tècnic/a d’atenció al gimnàs”, codi retributiu 17.TG01, tipologia horària 

GER (específic reduït), l’Escola ensenyament secundari i artístic, orgànic P08000B. 
 

Tercer.- CREAR les fitxes descriptives dels llocs de treball següents, que s’adjunten com a annex III: 
 

 41/MF- Responsable de gestió del Pla d’Ordenació Acadèmica 
 46/MF- Tècnic/a auxiliar attrezzista i de vestuari escènic 
 47/MF- Tècnic/a d’atenció al gimnàs 

 
Quart.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de la seva aprovació definitiva.  
 
Cinquè.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per realitzar els actes administratius 
necessaris per a la implementació d’aquesta modificació. 
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona als efectes de la seva tramitació.” 
 
 
 
12. Informe de la Direcció General / Gerència: 

 
 Resultats finals de les proves d'accés de les Escoles de l'Institut del Teatre. 
 Preparació i organització del curs 2020-2021 de les Escoles de l'Institut del Teatre 

i dels Postgraus i Màster. 
 

Atesa la importància d’aquesta informació i amb la conformitat de la Presidència i de la 
Junta de Govern, s’inicia la sessió un cop revisades les assistències i aprovada l’acta 
de la sessió anterior, a partir d’aquest punt de l’ordre del dia. La modificació en el 
tractament dels punts de l’ordre del dia pel que fa als punts previstos només afecta 
aquest punt número 12. Un cop abordat aquest tema es reprendrà la sessió a partir del 
punt segon. 
 
 
El Vicepresident dona la paraula a la directora, Sra. Magda Puyo per explicar els 
temes a desenvolupar d’aquest punt. 
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12.1 Resultats finals de les proves d’accés de les Escoles de l’Institut del Teatre. 
Quadre d’admesos per Escoles i Especialitats. 
 

Conservatori Professional de Dansa 
 
Especialitat Curs Nombre Pendentsvacant 
DansaClàssica 1er 8  
 2on 4  
 3er 1  
 4art   
 5è. 5  
 6è   
Dansacontemporània 1er. 12  
 2on. 3 5 pendentsvacant 
 3er.  3 pendentvacant 
 4art. 6  
 5è  2 pendentvacant 
 6è.   
Dansaespanyola 1er. 7  
 2on 4 1 pendentvacant 
 3er.   
 4art. 4  
 5è.   
 6è 2  
TOTAL ADMESOS  56 11 
 
Escola Superior d’Art Dramàtic 
 
Especialitat  Admesos 
Direcció i dramatúrgia  12 
Escenografia  12 
 
Interpretació 

Text 14 
Musical 10 
Físic 12 

 
Conservatori Superior de Dansa 
 
Especialitat Admesos 
Pedagogia de la dansa 12 
Coreografia i interpretació 12 
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Escola Superior de Tècniques de les Arts Escèniques 
 
Especialitat Admesos 
Luminotècnia 8 
So 4 
Maquinària 2 
Es preveu una segona convocatòria al setembre de les tres especialitats 
 
 
12.2 Planificació i consideracions organitzatives del curs 2020-2021 de les 

Escoles de l’Institut del Teatre (d’acord amb els Plans d’Actuació i 
Instruccions de les autoritats corresponents en situació de pandèmia). 
 

L’exposició d’aquest document parteix de la següent normativa establerta: 
 
INSTRUCCIONS PER AL CURS 2020-2021 DELS CENTRES EDUCATIUS DECATALUNYA 
del 30 de juny.  
 
PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 20-21 PER A CENTRES EDUCATIUS EN ELMARC DE LA 
PANDÈMIA PER COVID 19 aprovat pel PROCICAT del 3 de juliol. 
 
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS I GUIA PER ELABORAR EL PLA D’ORGANITZACIÓ DE 
CENTRES PER AL CURS 2020-2021 del 10 de juliol. 
 
PROTOCOL MITJANÇANT L QUAL S’ESTABLEIXEN CRITERIS I MESURES 
ORGANITZATIVES, DE PREVENCIÓ I DE PROTECCIÓ PER LA REPRESA DE LES 
ACTIVITATS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB CARÀCTER GENERAL EN EL 
PROCÉS DE DESESCALADA DEL CONFINAMENT PROVOCAT PER LA COVID19 
 
RECOMENACIONS DEL MINISTERIO DE SANIDAD I MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÒGICA I EL RETO DEMOGRÀFICO. 
 
Amb tots aquests documents i amb les especificitats de cada formació, les escoles de 
l’IT estan elaborant el document de Pla d’Organització bàsic per al curs 2020-21, que 
s’entregarà al Departament d’Educació el dia 23 de juliol  
 
Apartats vinculats a les necessitats de les escoles 
 

1- Condicions de cadascun dels espais on es desenvolupa docència: 
 Ventilació 
 Metres quadrats de l’espai 
 Nombre d’usuaris depenent de la tipologia de moviment:  

i. Nombre d’usuaris en estàtic 
ii. Nombre d’usuaris en moviment moderat 
iii. Nombre d’usuaris en moviment intens 
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2- Accessos i franges d’entrada i sortida (imprescindible per a poder tancar 
horaris) 

 UN sol espai d’entrada, un sol espai de sortida  
i. Vic i Terrassa és el mateix però al ser ampli es pot diferenciar 

dreta i esquerra 
ii. Barcelona una entrada i una sortida (acabar de decidir tema 

entrada al bar) 
 No fa falta fer franges ja que l’entrada de la EESA-CPD i les superiors  

és en diferents hores 
 

3- Neteja i desinfecció: 
 Temps pels canvis grups/escola (moltes aules compartides, 20 minuts 

per desinfectar) 
 Desinfecció de materials de treball específics: 

o Vestuari 
o Màscares 
o Màrfegues 
o Pilotes 
o Pals /Canyes 
o Cubs de fusta 

 
4- Espais comuns: 

 Definir el nombre de persones que poden accedir simultàniament 
 Desinfecció i neteja 
 Espais comuns: 

o Vestuaris 
o Dutxes 
o Lavabos 
o Bar 
o Menjador / Cantina 
o Gimnàs petit 
o Departaments acadèmics 
o Sales de reunions 
o Aules d’informàtica 
o Teatres i espais escènics (seguir normativa 

Generalitat/Ajuntament) 
 

5- RRHH: 
 Conèixer col·lectiu de rics i quins s’acullen a la nova instrucció 
 Com afrontar la substitució del personal de risc 
 Substitució del col·lectiu que s’adhereix al 48J 
 Procediment pel professorat extern especialista (60anys o grup de risc) 

que cal contractar però amb disciplines d’obligatòria presencialitat 
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 Com afrontem l’augment de POA en cas de desdoblaments de grups 
per excés de ratio 

 
A part totes aquelles consideracions de l’àmbit del PAS que són més comunes al 
genèric de la Diputació de Barcelona, però que en molts casos demanen més 
presencialitat per poder fer el servei imprescindible a l’activitat formativa. 
 
Adaptacions en l’organització de l’activitat docent i cultural 
Totes les escoles es reafirmen  a mantenir la presencialitat en tots els plans d’estudi 
(inclòs eso i batxillerat) sempre que no hi hagi confinament total. (el 75% de les 
matèries són de necessària presencialitat). 
 
Tot i així s’està estudiant la possibilitat de fer docència en línia en algunes 
assignatures de les Escoles Superiors o de l’Escola de Tècnics i de Batxillerat. 
Es preveu un sistema híbrid de reunions telemàtiques i presencials. Consells d’Escola, 
Claustres, reunions amb els alumnes o les famílies,  poden ser en línia o semi amb 
streaming. 
 
Es potenciarà l’activitat a l’aire lliure, si és possible. 
En el cas de l’ESO i el Batxillerat es reduiran les sortides fora del centre. 
 
Posarem en marxa les mesures de: 

 Creació de grups estables (per poder facilitar el rastreig en cas de detecció de 
covid19) 

 Esglaonament d’entrades i sortides 
 Esglaonament de sortides al patí o descansos 
 Esglaonament d’entrada als vestuaris i dutxes per grups estables 
 Esglaonament i canvi d’espais en l’ús dels menjadors 
 Ús obligatori de mascareta en els espais comuns 
 Ús obligatori de mascareta pels docents i el PAS 

 
Canvis metodològics: 

 S’estan adaptant metodològicament algunes matèries que suposen molta 
proximitat física entre alumnes i/ o entre professorat i alumnat (per qüestions de 
correcció física etc..), sobreesforços amb la conseqüent accentuació 
respiratòria etc... 

 S’està estudiant quines assignatures teòriques o teòrico-pràctiques tenen la 
possibilitat de fer-se virtuals o híbrides (amb streaming, sigui el professor a l’IT, 
siguin els alumnes o part dels alumnes) 

 Els Departaments acadèmics han fet una llista dels materials pedagògics 
imprescindibles i s’estudiarà la possibilitat de fer “paquets de material 
pedagògic” individual, per minimitzar contagis a través del material compartit. 

 Es buscaran espais externs amb condicions òptimes per realitzar activitats que 
no es podran encabir dins de l’edifici de l’IT. 
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Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del centre  

 En cas de confinament parcial es realitzaran en línia aquelles assignatures que 
puguin mantenir l’adquisició de continguts canviant metodologies. 

 S’identificaran aquelles assignatures que poden ser intensives i virtuals perquè 
en cas de confinament parcial alliberin hores de les assignatures essencialment 
pràctiques i aquestes es puguin fer posteriorment de forma presencial 

 Es reforçarà l’acció tutorial i el seguiment individual 
 Les classes virtuals es faran bàsicament amb la plataforma Zoom que és la que 

dona més possibilitats i qualitat amb matèries que demanen so, ´musica , 
imatge etc... 

 En cas de confinament total, cal reflexionar respecte al tema de retorn de 
matrícula. Exemples clars són els tallers de finals de cicle ( finals de 4rt de les 
superiors o de 6è del CPD.) 
 

Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 -> D’acord amb el 
Protocol de la DIBA 
 
El pla d’actuació estarà alineat amb la normativa marcada pel PROCICAT i el protocol 
intern de DIPUTACIÓ de Barcelona. 
 
Internament, en cas que un alumne presenti simptomatologia compatible amb la 
COVID-19, les actuacions per part del professorat del CPD seran les següents: 

 Cal que el professor avisi un professor de guàrdia o un membre de la direcció i 
l’alumne pugui sortir de l’aula. 

 L’alumne serà acompanyat pel professor de guàrdia o el membre de la direcció 
a un espai separat d’ús individual. 

 Es col·locarà una mascareta quirúrgica immediatament a l’alumne i al professor 
responsable. 

 Es contactarà amb la família perquè el pugui recollir. 
 Si presenta símptomes de gravetat, es trucarà al 061. 
 El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 
 Es contactarà amb el CAP o centre mèdic de referència. Si es valora fer una 

PCR, l’alumne i els connivents restaran en aïllament domiciliari a l’espera dels 
resultats. En cas que es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la 
identificació, l’aïllament i el seguiment de contactes estrets. 

 La decisió sobre el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà 
el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. 

 En el cas d’un cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència 
estable, caldrà que tot el grup faci una quarantena de 14 dies després del 
darrer contacte, amb vigilància d’aparició de nous casos. S’interrompria, doncs, 
l’activitat lectiva presencial d’aquests grups. 
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 El seguiment dels casos de COVID el faran els membres de l’Equip Directiu de 
cada escola, el Comitè de Salut de l’IT i l’Oficina de Riscos Laborals. 

 
Pla de ventilació, neteja i desinfecció  
Per elaborar aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció a l’annex I es disposa d’un 
quadre amb tots els aspectes a tenir en compte, basat en les recomanacions del 
Departament de Salut. 
 
En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups 
cal preveure que en cada canvi de grup cal fer una neteja i desinfecció (15 minuts), 
així com ventilar l’espai abans de la seva ocupació per un altre grup. 
 
Segons l’annex II : Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció del centres 
educatius del Pla d’actuació per el curs 20/21 per els centres educatius en el marc de 
la pandèmia per Covid 19 del Departament d’Educació s’han de prendre una sèrie de 
mesures entre les que destaquem: 
 

 Utilitzar només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de 
productes incompatibles pot provocar intoxicacions. 

 Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant 
les mesures de precaució indicades. 

 Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats 
successivament per persones/grups diferents amb més freqüència com 
lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, 
menjadors amb diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, 
etc. 

 La ventilació és tan important com la neteja en especial on hi ha presència 
continuada de persones. 

 
En base al quadre facilitat en el document del Pla d’actuació per el curs 20/21 per els 
Centres Educatius del Departament d'Educació s’ha adequat a les especificats del 
centre i la planificació de la neteja queda resumida de la següent manera: 

Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús  

≥ 1 vegada al 
dia a diari Comentaris 

ESPAIS COMUNS I 
EQUIPAMENTS         

Ventilació de l’espai   x   
Mínim 3 
vegades al dia 

Manetes i poms de portes i 
finestres     x     

Baranes i passamans, d’escales 
i ascensors     x     
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Superfície de taulells i 
mostradors     x     

Cadires i bancs     x   

especialment 
les zones de 
contacte amb 
les mans 

Grapadores i altres utensilis 
d’oficina     x     

Aixetes     x     

Botoneres dels ascensors     x     

Ordinadors, sobretot teclats i 
ratolins     x   

es neteja amb 
drap humit amb 
alcohol propílic 
70º 

Telèfons i comandaments a 
distància     x     

Interruptors d’aparell electrònics     x     

Fotocopiadores     x   

es deixa un gel 
al costat de la 
maquina 

AULES  
Aules Moviment/ Espais 
Escènics           

Ventilació de l’espai x       
Mínim 3 
vegades al dia 

Superficies de contacte freqüent 
amb les mans: Cadires, bancs, 
barres, lleixes, taules ...     x   

 

Terra     x     

Materials educatius, màrfegues , 
barres, aparells fisio,....  x   

També en el 
canvi de grup, 
el prof. + el 
grup es fa 
responsable i 
es neteja amb 
drap humit  
amb alcohol 
propílic 70º 

Peces de roba     x   

es deixaran en 
quarantena (3 
dies) o neteja a 
60ª 

MENJADOR           

Ventilació de l’espai         
Mínim 3 
vegades al dia 
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superfície on es prepara menjar x x       

Plats, gots, coberts   x     

Rentavaixelles 
a alta temp / a 
mà dilució de 
lleixiu al 0,1% 

Taules, safates x x       

Terra     x   

LAVABOS, DUTXES,           

Ventilació de l’espai         
Mínim 3 
vegades al dia 

Rentamans     x     

inodors terra i altres sup   x     

dutxes     x     

Cubells de brossa       x   
 
Tenint en compte les diferents activitats del centre s’han de prendre les següents 
mesures: 

 Es durà a terme la neteja i desinfecció de les aules de moviment entre grups, 
amb especial atenció a les superfícies de contacte freqüent. Cal tenir un temps 
entre classe i classe de mínim 15 minuts per fer aquest neteja i desinfecció. La 
Direcció de l’Escola intentarà organitzar el temps per tal que es pugui dur a 
terme aquesta activitat. 

 S’ha de potenciar la utilització de les TIC i minimitzar l’ús de paper. 
 Sempre que es pugui, els materials seran d’ús personal. 

 
Mesures de ventilació 
La recomanació del Govern d’Espanya és, entre d’altres, que les màquines de clima 
(unitats de tractament d’aire UTA) facin una aportació d’aire exterior i una extracció 
constant i sempre que sigui possible tenir ventilació natural. 
 
Això farà que el sistema de climatització tingui una despesa energètica molt superior al 
habitual. El tenir les finestres obertes serà difícil tenir un confort de temperatura adient. 
 
Reobertura Seu Terrassa i Seu Vic: (tancats des del 13 de març) 
Seguint les mesures que ja s’han adoptat a la Seu de Barcelona senyalem bàsicament 
els següents punts: 
 

 Organització d’entrades i sortides, que en el cas de Terrassa i Vic és una sola 
entrada i sortida on s’establirà el control de temperatura, i un estoc de 
mascaretes i guants. 

 Es retolaran els dos centres amb marques i cartells indicant circulacions, 
distanciament físic, higiene personal, ús de mascaretes i normes d’acord amb 
l’autoritat sanitària. 
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 Es reduirà  els passadissos, i les escales i a Vic no s’utilitzarà l’ascensor. 
 Distància de seguretat 1,5 i obligatorietat de mascareta si no es pot mantenir la 

distància. 
 Neteja i ventilació de l’edifici. I desinfecció integral de Vic i Terrassa abans de 

l’obertura. 
 Desinfecció freqüent dels espais i equipaments comuns. Intentant compartir el 

menys possible. 
 Es farà una gestió de residus especial. 

 
Un cop finalitzada la exposició, demana la paraula el Sr. Altayó. Demana informació 
respecte a com s’havia resolt la petició del professors majors de 60 anys pel que fa a 
l’activitat presencial. 
 
Pren la paraula la Sra. Puyo per tal de donar resposta i explica que, des de Recursos 
Humans de la Diputació es va pactar una nova instrucció on diu que, amb un protocol 
concret, possibilita voluntàriament l’accés presencial dels majors de 60 anys i de les 
persones de risc. 
 
El Vicepresident dona la paraula al Sr. Joan Francesc Marco. Explica que la informació 
aportada per la directora ha sigut àmplia, concisa i deixa constància i mostra tot el 
recolzament de la Junta de Govern a tot el personal de l’Institut del Teatre. 
 
El President i la Junta de Govern acorden fer constar a l’acta aquest recolzament i, 
també, fer costat als treballadors. 
 
Es fa constar que el Sr. Oriol Lladó s’ha excusat a les 12 h. i el Sr. Ferran  Mascarell a 
les 12:10h. 

 
 
 

13. Precs i preguntes 
 
En no haver-hi cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia, el Vicepresident 
s’acomiada fins el setembre i desitja bones vacances a tothom. 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


