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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:  28 d’octubre de 2020 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  11:30 hores 
Hora finalització:  12:15 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 21 de juliol de 
2020. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 773 al 
1541 de l’any 2020.  

 
3. Ratificar les resolucions de la Presidència:  

 
a) Declarar l’aixecament de la suspensió total i temporal del LOT 2 i LOT 3 de la contractació dels “Serveis 

auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre”, reservat a centres especials de treball (CET) i a empreses 
d’inserció (EI), amb efectes 1 de setembre de 2020. (núm. Registre 1012/20, de data 30.07.2020).   
 

b) Proclamació dels finalistes del Premi de Dansa 2020 de l’Institut del Teatre. (núm. Registre 1184/20, de 
data 23.08.2020).  
 

c) Modificació no prevista per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles, a conseqüència del COVID-19  
del contracte relatiu al “Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de 
l’Institut del Teatre (seu de Barcelona)”. (núm. Registre 1185/20, de data 23.08.2020).  

 
d)  Adhesió de l’Institut del Teatre a la segona pròrroga del contracte basat 2018.02-D1 en l’Acord marc 

de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya de la Central de 
Compres de l’ACM-CCDL. (núm. Registre 1186/20, de data 23.08.2020).  
 

e) Represa de la prestació de la concessió del “Servei de Bar-Cafeteria al Centre Territorial del Vallès de 
l’Institut del Teatre”. (núm. Registre 1187/20, de data 23.08.2020).  
  

f) Represa de la prestació del “Servei per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de 
concessió, dels serveis de menjador escolar i monitoratge (alimentació i esbarjo) en temps de migdia 
dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa de 
l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i de Bar- Restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”. 
(núm. Registre 1189/20, de data 23.08.2020).   
 

g) Concessió del Premi de Dansa 2019 de I’Institut del Teatre. (núm. Registre 1317/20, de data 
16.09.2020).   
 

h) Aprovació de l’adjudicació de la contractació relativa al “Servei de neteja, respectuós amb el medi 
ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre (Centre Territorial del Vallès)”. Procediment obert. 
Pluralitat de criteris. (núm. Registre 1323/20, de data 28.09.2020)  

 
i) Aprovació de la segona modificació no prevista per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles, a 

conseqüència del COVID-19  del contracte relatiu al “Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, 
de les dependències de l’Institut del Teatre (seu de Barcelona)”. (núm. Registre 1400/20, de data 
01.10.2020)  

 
j) Aprovació de la llista de graduats/des de l’Institut del Teatre seleccionats/des que han de formar part del 

projecte “IT-TEATRE 2020” i concessió de les beques. (núm. Registre 1508/20, de data 14.10.2020)  
 

k) Reduir la despesa màxima de la contractació conjunta de la Diputació de Barcelona per el 
“Subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya de la Central de 
Compres de l’ACM-CCDL”. (núm. Registre 1509/20, de data 14.10.2020.)  
 

l) Reduir la despesa de l’Institut del Teatre en la contractació conjunta de la Diputació de Barcelona per al 
“Subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres 
entitats integrades en el seu sector públic” (dividit en 2 lots).”. LOT 1 (núm. Registre 1510/20, de data 
14.10.2020).  
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4. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del contracte del LOT 1 del “Servei de control de la higiene 
d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del 
Centre Territorial d’Osona)”. LOT 1: Servei de control de plagues.  
 

5. Dictamen que proposa la pròrroga del LOT 2 de la contractació dels “Serveis auxiliars dels edificis de 
l’Institut del Teatre”, reservat a centres especials de treball (CET) i a empreses d’inserció (EI).   

 
6. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de la contractació del “Servei de vigilància, protecció i control 

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

7. Dictamen que proposa aprovar la liquidació de la contractació relativa al ”Servei de neteja, respectuós amb 
el medi ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre 
Territorial del Vallès (Terrassa)”. LOT 1 “Edifici seu central, a Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona”. 

  
8. Dictamen que proposa aprovar la liquidació de la contractació relativa al ”Servei de suport per a la 

realització d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”. LOT 1: “Servei de 
muntatge i desmuntatge d’activitats escèniques”. 

 
9. Dictamen que proposa la modificació del contracte corresponent al LOT 1 del “Servei de suport per a la 

realització d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”. 
 

10. Dictamen que proposa restar assabentat de la comunicació del CONSORCI LOCALRET relativa a l’ampliació 
del termini d'implantació del LOT 1 (serveis de comunicacions fixes de veu i dades) i aprovació de la despesa 
màxima per fer front als serveis derivats de la contractació dels “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil 
i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens 
locals de la demarcació de Barcelona”, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec efectivament de la 
prestació dels serveis del LOT 1 i LOT 3 (Fins a 07-01-2021).  
 

11. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació de les obres del “Projecte executiu per a la 
substitució de les refredadores a l’Institut del Teatre (seu de Barcelona)”. Procediment obert simplificat. Únic 
criteri d’adjudicació.  

 
12. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació del  “Fons Consol Villaubí”. 

 
13. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni marc entre l’Institut del Teatre i l’Institut de Cultura de 

Barcelona (ICUB).  
 

14. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i  
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  

 
15. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i  

l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA).  
 

16. Dictamen que proposa aprovar la concessió del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2020. 
 

17. Dictamen que proposa aprovar la concessió de les Beques per a la formació i el perfeccionament dels/les 
graduats/des de l’Institut del Teatre per a l’any 2020 (Beques de Perfeccionament).  

 
18. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga per a la justificació de l’execució i acreditació de la titulació de 

l’acció formativa becada en el marc de les Beques per a la formació i el perfeccionament dels graduats/-es de 
l’Institut del Teatre per a l’any 2019.  

 
19. Dictamen que proposa ratificar el decret de la d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 

data 16 de setembre de 2020 (núm. registre 1317/20).  
 

20. Dictamen que proposa donar compte de les activitats docents no reglades que han estat realitzades en el 
període comprès entre març de 2020 i agost de 2020 en el marc de la instrucció aprovada per acord de la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 20 de juliol de 2016.  

 
21. Dictamen que proposa aprovar el retorn de crèdit del curs de “Postgrau de Projectes Pedagògics i Escènics” 

per al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre.   
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22. Dictamen que proposa aprovar el retorn de crèdit del curs de “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació”  per al 
curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre.  

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

tarifa de taxes i preus públics de l’Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 

24. Dictamen que proposa aprovar l’execució sentència núm. 244/2020 del Jutjat Social núm. 25 de Barcelona de 
16 de setembre de 2020. 

 
25. Dictamen que proposa informar el projecte de pressupost per a l’any 2021 de l’Organisme Autònom Institut 

del Teatre i elevar-ho al Consell General de l'Institut del Teatre.  
 

26. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

 Mesures organitzatives dutes a terme per l'Institut del Teatre 
 

27. Precs i preguntes 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El President 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 21 de juliol 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 21 de juliol 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 President demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni emetre’s 
vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 
2020 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els presents. 
 
 
 
2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans 

unipersonals: Decrets del número 773 al 1541 de l’any 2020. 
 
A indicació del President, el Gerent, Sr. Roig, es remet al llistat lliurat als membres de 
la Junta de Govern, conjuntament amb la convocatòria, relatiu a la relació de tots els 
decrets dictats des de la darrera sessió de la Junta de Govern, que són els registrats 
amb els números 773 al 1541 de l’any 2020. 
 
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 es remet als antecedents i 
als fonaments de les resolucions. 
 

a) Declarar l’aixecament de la suspensió total i temporal del LOT 2 i LOT 3 de la contractació 
dels “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre”, reservat a centres especials de 
treball (CET) i a empreses d’inserció (EI), amb efectes 1 de setembre de 2020. (núm. 
Registre 1012/20, de data 30.07.2020).   
 

b) Proclamació dels finalistes del Premi de Dansa 2020 de l’Institut del Teatre. (núm. Registre 
1184/20, de data 23.08.2020).  
 

c) Modificació no prevista per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles, a conseqüència del 
COVID-19  del contracte relatiu al “Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les 
dependències de l’Institut del Teatre (seu de Barcelona)”. (núm. Registre 1185/20, de data 
23.08.2020).  

 
d)  Adhesió de l’Institut del Teatre a la segona pròrroga del contracte basat 2018.02-D1 en 

l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya de la Central de Compres de l’ACM-CCDL. (núm. Registre 1186/20, de data 
23.08.2020).  
 

e) Represa de la prestació de la concessió del “Servei de Bar-Cafeteria al Centre Territorial del 
Vallès de l’Institut del Teatre”. (núm. Registre 1187/20, de data 23.08.2020).  
  

f) Represa de la prestació del “Servei per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat 
de concessió, dels serveis de menjador escolar i monitoratge (alimentació i esbarjo) en 
temps de migdia dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori 
Professional de Dansa de l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i de Bar- Restaurant de la seu de 
Barcelona de l’Institut del Teatre”. (núm. Registre 1189/20, de data 23.08.2020).   
 

g) Concessió del Premi de Dansa 2019 de I’Institut del Teatre. (núm. Registre 1317/20, de 
data 16.09.2020).   
 

h) Aprovació de l’adjudicació de la contractació relativa al “Servei de neteja, respectuós amb el 
medi ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre (Centre Territorial del Vallès)”. 
Procediment obert. Pluralitat de criteris. (núm. Registre 1323/20, de data 28.09.2020)  

 
i) Aprovació de la segona modificació no prevista per circumstàncies sobrevingudes i 

imprevisibles, a conseqüència del COVID-19  del contracte relatiu al “Servei de neteja, 
respectuós amb el medi ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre (seu de 
Barcelona)”. (núm. Registre 1400/20, de data 01.10.2020) 

 
j) Aprovació de la llista de graduats/des de l’Institut del Teatre seleccionats/des que han de 

formar part del projecte “IT-TEATRE 2020” i concessió de les beques. (núm. Registre 
1508/20, de data 14.10.2020)  

 
k) Reduir la despesa màxima de la contractació conjunta de la Diputació de Barcelona per el 

“Subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya de la 
Central de Compres de l’ACM-CCDL”. (núm. Registre 1509/20, de data 14.10.2020.)  

 
l) Reduir la despesa de l’Institut del Teatre en la contractació conjunta de la Diputació de 

Barcelona per al “Subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la 
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Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic” (dividit en 2 
lots).”. LOT 1 (núm. Registre 1510/20, de data 14.10.2020).  

 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat, ratificar els anteriors decrets de la 
Presidència. 
 
 
 
4. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del contracte del LOT 1 del 

“Servei de control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del 
Teatre (seus de Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre 
Territorial d’Osona)”. LOT 1: Servei de control de plagues.  

 
El President 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 del LOT 1 de la contractació del “Servei de control de la higiene 
d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i 
Centre Territorial d’Osona)”,LOT 1:  Servei de control de plagues, durant el període comprès entre l’1 
de novembre de2020i el  31 d’octubre de 2022, adjudicada a l’empresa AMBIENT SERVEI CONTROL 
DE PLAGUES SL, amb NIF B43120534, d’acord amb la seva oferta:  
 
1) OFERTA ECONÒMICA 
 

Servei 
Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus %  
IVA 

Import IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Servei de control de plagues 6.988,00 € 21% 1.467,48 € 8.455,48 € 

 
2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA DEL TRACTAMENT ESPECÍFIC DE DESINFECCIÓ DEL VESTUARI 
DESCRITA AL PUNT 2.1.4.2  DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA 
CONTRACTACIÓ (LOT 1).  
 

 Freqüència del tractament de desinfecció dels vestuaris  
 

Freqüència Marcar amb una creu l’opció triada 

2 tractaments anuals de desinfecció dels vestuaris 
(obligatori) 

 

3 tractaments anuals de desinfecció dels vestuaris X 
 
3) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA MÍNIMA DEL TRACTAMENT CONTRA COLOMS DESCRITA AL PUNT 
2.1.4.2  DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 
1).  

 Freqüència del tractament contra coloms   
 

Freqüència Marcar amb una creu l’opció triada 
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Semestral (obligatori)  

Quadrimestral X 

 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal deVUIT MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-
CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (8.455,48€), que es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 99040/22700 del pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el següent 
desglossament: 

Exercici 
pressupostari 

Import 
Lot 1 

2020 704,62€ 
2021 4.227,74€ 
2022 3.523,12€ 

 
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 2022, tot d’acord amb el que estableix l’article 
174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa AMBIENT SERVEI CONTROL DE PLAGUES SL.” 
 
 

 
5. Dictamen que proposa la pròrroga del LOT 2 de la contractació dels “Serveis 

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

 
El President 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 del LOT 2 de la contractació relativa als “Serveis auxiliars dels edificis 
de l’Institut del Teatre”, reservat a centres especials de treball (CET) i a empreses d’inserció (EI), 
adjudicada a l’empresa INTEGRA MGSI CET CATALUÑA SL, amb NIF B64876956, des de l’1 de gener de 
2021 al 30 de juny de 2022, d’acord amb la seva oferta: 
 

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

 

Servei Preu ofertat IVA exclòs 
Tipus 
% IVA 

Import IVA 
Total preu ofertat IVA 

inclòs 
Serveis auxiliars 
periòdics 

18.053,45€ 
(18 mesos) 

21% 3.791,22€ 
21.844,67€ 
(18 mesos) 

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

Marca amb una creu 

SI X 

NO  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa pluriennal que suposa la part fixa per import de VINT-I-
UN MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (21.844,67€) a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 99040/227.01 del pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el 
següent desglossament: 
 
LOT 2: SERVEIS AUXILIARS  PER AL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLES, A PLAÇA DIDÓ, 1 DE 
TERRASSA 
 
Per als serveis auxiliars periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2021 14.563,12€ 
2022   7.281,55€ 

 
L’efectivitat de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos dels exercicis 2021 i 2022. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa INTEGRA MGSI CET CATALUÑA SL” 
 
 
 
6. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de la contractació del “Servei de 

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

 
El President 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 vigilància, protecció i control 
d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”,  adjudicada a l’empresa GRUPO CONTROL 
EMPRESA DE SEGURIDAD SA, amb NIF A04038014, des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de 
desembre de 2021, d’acord amb la seva oferta: 
 
a) Per la part fixa: 
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b) Per la part variable els imports següents: 
 

 
El nombre estimat d’hores a realitzar per a serveis puntuals de vigilància durant 1 any (període de 
pròrroga del contracte) serà el següent: 
 

Hores laborables diürnes 24 hores 

Hores laborables nocturnes 16 hores 

Hores festives diürnes 24 hores 

Hores festives nocturnes 16 hores 

 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que suposa la part fixa (serveis de vigilància periòdics) 
per import de DOS-CENTS DOTZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS (212.355,00€) que 
anirà amb  càrrec de l’aplicació pressupostària 99040/227.01 del pressupost de l’Institut del Teatre de 
l’any 2021. 
 
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 la despesa màxima per un import de MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS 
AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (1.666,96€) per a la part variable (serveis de vigilància puntuals) que 
anirà amb  càrrec de l’aplicació pressupostària 99040/227.01 del pressupost de l’Institut del Teatre de 
l’any 2021.  
 

Servei 
Preu ofert IVA 

exclòs 
Tipus % 

IVA 
Import IVA 

Total preu ofert IVA 
inclòs 

Serveis de vigilància 
periòdics 

175.500,00 € 
 (1 any) 

21% 36.855,00 € 
212.355,00€ 

(1 any) 

Servei de vigilància i protecció 
privada 

Preu unitari 
ofert IVA 

exclòs (hora) 

Tipus % 
IVA 

Import IVA 
Total preu unitari 
ofert IVA inclòs 

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

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

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

Hora festiva nocturna 18,80 € hora 21 % 3,95 € 22,75 € hora 
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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.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD 
SA.” 
 
 
 
7. Dictamen que proposa aprovar la liquidació de la contractació relativa al 

”Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de 
l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès 
(Terrassa)”. LOT 1 “Edifici seu central, a Plaça Margarida Xirgu, s/n de 
Barcelona”.  

 
El President 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 liquidació dela contractació del LOT 1 relativa al “Servei de neteja, respectuós 
amb el medi ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre del 
Vallès (Terrassa)”, LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU, S/N DE 
BARCELONA, adjudicada a l’empresaSACYR FACILITIES SA, amb NIF A83709873, d’acord amb la 
següent informació: 
 

Vigència Part Despesa Despesa Liquidació 
contracte autoritzada executada 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020   
1-1-18 a Fixa 314.592,42 € 314.592,42 € 0,00 € 288.376,33€    314.592,36€      26.216,15€  -            

0,00€  31/12/2019 
(Adjudicació) Variable 3.787,91 € 3.787,91 € 0,00 €                    

-  €  
       

2.390,11€  
                   -  

€  
     

5.185,71€  
1-1-20 a Fixa 0,00 € 0,00 € 157.296,21 €                    

-  €  
                   -  

€  
  157.296,18€               

0,03€  30/06/2020 
(Pròrroga) Variable 0,00 € 0,00 € 1.902,73 €                    

-  €  
                   -  

€  
                   -  

€  
     

1.902,73€  
1-1-20 a Fixa 0,00 € 0,00 € 23.594,43 €                    

-  €  
                   -  

€  
    23.594,46€  -            

0,03€  30/06/2020 
(modificació) Variable 0,00 € 0,00 € 284,09 €                    

-  €  
                   -  

€  
                   -  

€  
        

284,09€  
                  

TOTAL LIQUIDACIÓ 7.372,53€  
 
A la vista de les dades econòmiques detallades, s’observa que els contracte subscrit amb l’empresa 
contractista ha derivat una economia per a l’Institut del Teatre de 7.372,53€, dels quals 2.186,82€ 
(sumatori dels imports 1.902,73€ més 284,09€ per la part variable autoritzada i no executada)corresponen 
a l’exercici 2020. 
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Segon.- En conseqüència, REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa autoritzada per acord de la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 10 de desembre de 2019 (núm. registre 127/2019) en el 
sentit de disminuir-la enDOS MILCENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS 
(2.186,82€). 
 
Tercer.-AUTORITZAR la devolució de la garantia definitiva constituïda mitjançant assegurança de caució 
per l’empresa VALORIZA FACILITIES SA, que posteriorment ha passat a denominar-se SACYR FACILITIES 
SA, amb NIF núm. A83709873, per un import de VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS (26.313,42€), per tal de respondre de les obligacions derivades del compliment 
del contracte 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 del Vallès (Terrassa)”, LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A 
PLAÇA MARGARIDA XIRGU, S/N DE BARCELONA. 
 
Quart.-NOTIFICAR aquesta resolució a SACYR FACILITIES SA.” 
 
 
 
8. Dictamen que proposa aprovar la liquidació de la contractació relativa al 

”Servei de suport per a la realització d’activitats programades als espais 
escènics de l’Institut del Teatre”. LOT 1: “Servei de muntatge i desmuntatge 
d’activitats escèniques”. 

 
El President 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 liquidació dela contractació del LOT 1 relativa al “Servei de suport per a la 
realització d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”, LOT 1: Servei de 
muntatge i desmuntatge d’activitats escèniques, adjudicada a l’empresaSERVEIS DE L’ESPECTACLE 
FOCUS SA amb NIF A-58116369, d’acord amb la següent informació: 
 

Vigència Decret  Part Despesa Despesa Liquidaci
ó 

contracte autoritzada executada 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020   

1/1/2018 
a 

  Fixa 100.426,77
€ 

    99.854,87€       

31/12/201
8 

(adjudicac
) 

AJG 
169/17 

  

ampliació 
contracte 

  Fixa 20.085,35€     18.518,54€       

  AJG 
120/18 

  

1/1/2019 
a 

  Fixa   100.426,77
€ 

    102.657,51
€ 
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31/12/201
9 

(pròrroga) 

AJG 
131/18 

  

ampliació 
contracte 

  Fixa   10.042,88€     9.815,77€     

  AJG 
107/19 

  

1/1/2020 
a 

  Fixa     41.844,49
€ 

    21.447,45
€ 

  

31/05/202
0 

(pròrroga) 

AJG 
131/18 

  

      120.512,12
€ 

110.469,65
€ 

41.844,49
€ 

118.373,41
€ 

112.473,28
€ 

21.447,45
€ 

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE 20.532,12
€ 

REAJUSTAMENT COMPTABLE AL EXERCICI 2020 20.397,04
€ 

 
A la vista de les dades econòmiques detallades, s’observa que el contracte subscrit amb l’empresa 
contractista ha derivat una economia per a l’Institut del Teatre de 20.532,12€, dels quals 20.397,04€ 
corresponent a l’exercici 2020. 
 
Segon.- En conseqüència, REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa autoritzada per acord de la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 10 de desembre de 2019 (núm. registre 128/2019)  en el 
sentit de disminuir-la enVINT MIL TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS 
(20.397,04€). 
 
Tercer.-AUTORITZAR la devolució de la garantia definitiva constituïda mitjançant assegurança de caució 
per l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA amb NIF A-58116369, per un import de QUATRE 
MIL CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (4.149,87€), per tal de respondre de 
les obligacions derivades del compliment del contracte del ““Servei de suport per a la realització d’activitats 
programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”, LOT 1: Servei de muntatge i desmuntatge 
d’activitats escèniques”. 
 
Quart.-NOTIFICAR aquesta resolució a SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA.” 

 
 
 
9. Dictamen que proposa la modificació del contracte corresponent al LOT 1 

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

 
El President 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 modificació prevista del contracte del LOT 1 corresponent al “Servei de suport per 
a la realització d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”, adjudicat a l’empresa 
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SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
adoptat en sessió ordinària de data 18 de febrer de 2020 (núm. registre 4/2020), en el sentit d’augmentar 
el pressupost màxim aprovat en SETZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SIS 
CÈNTIMS (16.857,06€)  (IVA Exclòs), més el corresponent IVA al 21% per import de 3.529,98€, que 
representa un import total de VINT MIL TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS 
(20.397,04€) (IVA inclòs), en termes de preus unitaris que s’estableixen pels imports següents: 
 

Servei 
Preu unitari ofertat IVA 

exclòs 
Tipus 
% IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
ofertat IVA inclòs 

Oficial de primera i regidoria 21,50 € 21% 4,52 € 26,02 € 

Auxiliar i porter 16,00 € 21% 3,36 € 19,36 € 

 
I tot això, d’acord amb l’informe emès per la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut 
del Teatre, de data 20 d’octubre de 2020 i de conformitat amb la clàusula 2.3. del PCAP que regeix la 
contractació de referència.  
 
Segon.- REQUERIR a l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA amb NIF A-58116369  
l’import de VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (842,86€), en 
concepte de l’increment proporcional de la garantia depositada per respondre de les seves obligacions 
 
Tercer. COMUNICAR a l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA, que, dins el termini dels 
15 dies hàbils següents a l’endemà de la recepció de la notificació dels presents acords, el seu legal 
representat haurà de formalitzar el corresponent contracte. 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa generada per la modificació de referència, de VINT MIL TRES-CENTS 
NORANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (20.397,04€) IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 99210 / 22799 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA. 
 
Sisè.- PUBLICAR en el Perfil de Contractant i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).” 
 
 
 
10. Dictamen que proposa restar assabentat de la comunicació del CONSORCI 

LOCALRET relativa a l’ampliació del termini d'implantació del LOT 1 (serveis 
de comunicacions fixes de veu i dades) i aprovació de la despesa màxima 
per fer front als serveis derivats de la contractació dels “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona”, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec 
efectivament de la prestació dels serveis del LOT 1 i LOT 3 (Fins a 07-01-
2021).  

 
El President dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
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La Junta de Govern es dona per assabentada el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- RESTAR ASSABENTAT de la comunicació del CONSORCI LOCALRET efectuat el 21 de juliol 
de 2020, relatiu a l’ampliació del termini d'implantació del LOT 1 (serveis de comunicacions fixes de veu i 
dades) del contracte de serveis de telecomunicacions de la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, 
concedit a les empreses adjudicatàries que es concreta 99 dies que és igual al temps de vigència de 
l’estat alarma, des del 14 de març de 2020 fins a les 00:00 h. del 21 de juny de 2020, per tant, s’estableix 
un termini màxim per a la implantació del servei fins al 7 de febrer de 2021.  
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa màxima pluriennal per l’Institut del Teatre des de l’1 de novembre de 
2020 fins al 7 de febrer de 2021 de TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-
DOS CÈNTIMS (3.879,92€)  IVA INCLÒS que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 99040/22200 
del pressupost de l’Institut del Teatre, per fer front a l’execució de la prestació dels Serveis de 
Telecomunicació (veu, mòbil i dades) desglossada en els lots  i exercicis següents: 
 

 Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa per un import màxim de DOS MIL 
QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (2.478,85€) IVA 
inclòs, adjudicat a l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU, que anirà amb càrrec dels exercicis 
següents: 

Exercici Import 
2020 1.533,33€ 
2021 945,52€ 

 
 Lot 3- Servei de dades i d’accés a internet per un import màxim MIL QUATRE-CENTS UN 

EUROS AMB SET CÈNTIMS (1.401,07€) IVA inclòs, amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
SAU,  que anirà amb càrrec dels exercicis següents: 
 

Exercici Import 
2020 866,66€ 
2021 534,41€ 

 
L’efectivitat de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’exercici 2021. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci LOCALRET i a la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
 
11. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació de les obres del 

“Projecte executiu per a la substitució de les refredadores a l’Institut del 
Teatre (seu de Barcelona)”. Procediment obert simplificat. Únic criteri 
d’adjudicació.  

 
El President dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
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“Primer.- APROVAR l’expedient de contractació de les obres del “Projecte executiu per a la substitució 
de les refredadores a l’Institut del Teatre (seu de Barcelona)” amb un pressupost base de licitació 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€), dóna un pressupost total de 
QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS (449.823,95€). IVA inclòs. 
 
Segon.- TRAMITAR la present contractació mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació 
mitjançant l’aplicació d’un únic criteri de valoració, no subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat 
amb el que assenyalen els articles 13, 131, 146 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir aquesta 
contractació, el qual s’adjunta com a annex I al present dictamen.  
 
Quart.- ESTABLIR la improcedència de la revisió de preus, d’acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen l’esmentada contractació.  
 
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa de QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU MIL VUIT-CENTS VINT-I-
TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (449.823,95€), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 99900/ 633.00 del pressupost de l’Institut del Teatre de l’exercici 2021.  
 
L’efectivitat de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’exercici 2021. 
 
Sisè.- PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de licitació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i al Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.  
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords al servei de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, als efectes de la seva intervenció en els actes de licitació i assistència a la Mesa de Contractació.” 
 
 
 
12. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació 

del  “Fons Consol Villaubí”. 
 

El President 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’expedient relatiu a l’acceptació de la donació del “Fons Consol Villaubí”.  
 
Segon.- ACCEPTAR la donació  del  “Fons Consol Villaubí” a favor de l’Institut del Teatre que es 
formalitzarà entre les dues parts, mitjançant la minuta del contracte que es transcriu a continuació:  

“CONTRACTE DE DONACIÓ ROSA PUIG VILLAUBÍ A FAVOR DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

REUNITS 
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D’una part, en condició de donant, la SRA. ROSA PUIG VILLAUBÍ, amb NIF 37735098X, i 
domicili al carrer  Música, 1, 28224, Pozuelo de Alcorcón (Madrid), propietària del fons 
documental fruit de la trajectòria artística de la seva mare, Consol Villaubí i Pons. 
 
D’altra part, en condició de donatari, 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 
per la Sra. Isi Guardiola Salinas, 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) i als 
efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del RD 128/2018, de 16 de març, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present contracte i declaren no 
trobar-se en cap de les situacions de prohibició per contractar previstes per la normativa vigent. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. Consol Villaubí i Pons (Badalona, 1932- Barcelona, 2019) va ser una ballarina, coreògrafa 
catalana i una de les pioneres en introduir el ballet contemporani a Catalunya. Després 
d’una llarga trajectòria com a ballarina, l’any 1972 fundà el Ballet Experimental de 
l’Eixample de Barcelona, del qual va ser directora i coreògrafa amb l’assessorament 
artístic d’Arnau Puig. Allunyant-se del món del ballet clàssic va col•laborar amb un gran 
nombre de professionals de diversos àmbits artístics contemporanis, alguns part del grup 
artístic Dau al Set, com per exemple Joan Brossa o Joan Josep Tharrats. 
 

II. La donant és propietària del fons, format principalment per fotografies, premsa, programes 
de mà, cartells i vestuari i, per tant, en aquesta condició, té capacitat d’obrar suficient per a 
disposar dels objectes donats i poder de disposició sobre aquests, d’acord amb el que 
preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. La seva voluntat és donar aquest fons al donatari 
per tal que, donada la seva condició d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a 
disposició d’investigadors, alumnes i del públic en general. 

 
 El Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (MAE) 
és el centre de referència d’informació i recerca de les arts escèniques catalanes i aplega 
dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els seus objectius principals són preservar la 
memòria de les arts escèniques de Catalunya recollint tota la documentació associada 
(textos, programes de mà, esbossos escenogràfics, figurins, vestits, etc.), donar suport a 
la docència i la recerca que s’imparteix als centres docents de l'Institut del Teatre, i 
difondre i preservar els fons bibliogràfics, museístics i d'arxiu. El seu fons està integrat per 
importants col·leccions d’escenografia i figurins, de titelles, de fotografies, d’indumentària, 
de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, actualment sense exposició permanent, 
difon les seves col·leccions a través del portal web Escena Digital i a través d’exposicions 
temporals.  

 
III. Donat l’interès i el valor artístic i testimonial del fons, l’Institut del Teatre està interessat en 

incorporar aquesta donació a les col·leccions del Museu de les Arts Escèniques (MAE), 
afavorint així  la preservació i divulgació dels documents.  

 
IV. Aquest contracte ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 

de data .........................., òrgan competent segons art. 12.i dels vigents Estatuts de 
l’Institut del Teatre, i per tant, s’autoritza la seva formalització.  
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Que per tal de formalitzar la donació i concretar-ne les condicions, les parts han convingut signar 
el present document que s’articula mitjançant els següents 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte del contracte. 
 
L’objecte d’aquesta donació respon a documentació, especialment fotografies, cartells, 
programes de mà i vestuari del Ballet Experimental de l’Eixample de Barcelona i documentació 
referent a la trajectòria professional de Consol Villaubí des dels seus inicis que es contempla a 
l’annex I del present contracte. 
 
La donant cedeix a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el conjunt del fons com a 
donació gratuïta de béns propietat de l'oferent. 
 
La donant podrà ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres obres i 
documents. Amb la finalitat de formalitzar aquestes ampliacions, les parts signaran les 
corresponents addendes al present contracte, el qual els serà plenament d’aplicació.  
 
Segon. Caràcter de la donació. 
 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple d’objectes 
propietat del donant. La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de 
reversió. 
 
Als efectes previstos a l’article 35 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el donant declaren que són els legals propietaris de la 
totalitat dels objectes que integren la donació i que estan plenament capacitats per a fer donació 
dels béns i per a l’atorgament d’aquest acte, d’acord amb les prescripcions del Codi Civil i Llei 
5/2006, de 10 de maig i Llibre Cinquè de Catalunya,  i que els béns no estan subjectes a cap 
condició, càrrega ni gravamen onerós, garantint per tant la pacífica propietat per part de l’Institut 
del Teatre.  
 
Tercer. Tractament del fons.  
 
El donatari destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per realitzar la feina 
d’inventari, catalogació i conservació dels elements que integren el fons, que es tractaran seguint 
els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa tècnica de referència del 
centre.  
 
Quart. Obligacions.  
 
L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats en el fons del Museu de les 
Arts Escèniques, conservar-los i difondre’ls per facilitar la consulta pública d’investigadors i del 
públic en general, prioritzant els usos de caràcter acadèmic, d’investigació i culturals. L’Institut del 
Teatre posarà a disposició del públic imatges digitalitzades dels béns, facilitant la consulta al 
propi centre i a la web corporativa, i autoritzarà les reproduccions d’ús no comercial sol·licitades 
per tercers.  
 
L’Institut del Teatre es compromet a difondre i possibilitar el préstec de la col·lecció a altres 
institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives i 
activitats culturals similars relacionades amb el contingut del fons, d’acord amb la normativa per 
al préstec temporal de documents de les col·leccions del MAE. 
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En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva procedència de la 
següent manera “ Fons Consol Villaubí”. 
 
Cinquè. Lliurament de la col·lecció. 
 
Els béns integrants de la donació es lliuraran a l’Institut del Teatre a partir de la signatura del 
present document.  
 
Sisè. Retirada temporal. 
 
La donant es reserva la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, en cas que 
ho necessiti per la reposició d’un espectacle o alguna exposició, sense que això impliqui 
revocació de la donació, d’acord amb l’article 531-20 del Codi Civil Català. En tal supòsit haurà 
de sol·licitar la cessió temporal al MAE, amb una antelació mínima d’un mes i per escrit, amb la 
relació detallada dels elements sol·licitats, descripció de les dades bàsiques de l’activitat, duració 
del préstec, i dates previstes de recollida i devolució.  
 
La donant es farà càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comporti. Durant el 
període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les despeses de 
conservació dels béns. En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la devolució de les peces 
serà formalitzada mitjançant document signat per les parts. 
 
Setè.- Drets de propietat intel·lectual.   
 
En relació amb els béns donats, la donant, no disposa dels drets de propietat intel·lectual, ja que 
la titularitat dels drets l’ostenten terceres persones ( fotògrafs, escenògrafs, figurinistes..)  i 
només és propietària del suport material de l’obra, no disposant d’una cessió específica dels 
drets de propietat intel·lectual per part dels seus autors. L’Institut del Teatre gestionarà l’obtenció 
de les autoritzacions necessàries per part dels seus titulars, d’acord amb el que preveu la vigent 
llei de Propietat Intel·lectual.  
 
Vuitè. Valoració de la donació. 
 
El valor del fons que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó 
que destaca pel seu valor artístic i històric.  
 
El donatari assumirà el cost dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar l’inventari, 
catalogació i conservació de les obres.  
 
Novè. Resolució del contracte. 
 
El present contracte té caràcter irreversible. Tan sols en el supòsit que es donin les causes 
establertes a l’article 531-15 del Codi Civil Català, el donant podrà exercir l’acció revocatòria 
corresponent.  
 
Desè. Legislació d’aplicació. 
 
Serà d’aplicació al present contracte les disposicions relatives a la donació establertes  als 
articles 531-7 i següents del Llibre cinquè del Codi Civil Català, aprovat per la Llei 5/2006 de 10 
de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, així com la resta de 
normativa d’aplicació.  
 
Onzè. Bona fe, controvèrsies i fur aplicable. 
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Les parts contractants s’obliguen a complir i executar aquest contracte sota el principi de bona fe 
contractual a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest document. Així 
mateix, les parts es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que 
pogués sorgir en el compliment del present contracte. Això no obstant, si no fos possible arribar a 
una solució negociada internament, les desavinences que s’originin com a conseqüència de la 
interpretació del present contracte o de l’execució de les obligacions que se’n derivin, se 
sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats de la ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, signen electrònicament el present document.  

“ 
Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de l’Institut del 
Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Sra. ROSA PUIG VILLAUBÍ, tot agraint la donació, així com al 
Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes administratius 
necessaris que es puguin derivar d’aquesta donació.” 

  
 
 

13. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni marc entre l’Institut 
del Teatre i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).  

 
El President 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 la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut de 
Cultura de Barcelona (ICUB) per al desenvolupament de la creació i la pedagogia de les arts escèniques, 
especialment en l’àmbit del Grec Festival de Barcelona, en activitats de promoció de la cultura i les arts de 
l’espectacle, així com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp artístic i cultural i amb 
l’objectiu de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les institucions,  
aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre,  adoptat en sessió ordinària de data 15 de 
març de 2017 (núm. Registre 9/2017). 
 
Segon.- FIXAR que la vigència d’aquest conveni serà des de l’1 d’abril de 2021 fins al 31 de març de 
2025. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).” 

 
 
 

14. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració 
entre l’Institut del Teatre i  l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
 

El President dona la paraula a la Directora General, Sra. Puyo, que exposa els 
antecedents i els fonaments de la proposta. 
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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 del conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau en activitats de foment de les arts escèniques aplicades a persones amb risc 
d’exclusió social, així com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp artístic i cultural, 
per tal de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les institucions,  aprovat 
per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre,  adoptat en sessió ordinària de data 25 de gener 
de 2017 (núm. Registre 2/2017). 
 
Segon.- FIXAR que la vigència d’aquest conveni serà des de l’1 de febrer de 2021 fins al 31 de gener 
de 2025. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.” 
 
 
  
15. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració 

entre l’Institut del Teatre i  l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya 
(ADETCA).  

 
El President 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 la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Associació 
d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) en activitats de promoció de la cultura i de les arts de 
l’espectacle, així com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp artístic i cultural, per tal 
de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les institucions,  aprovat per 
acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre,  adoptat en sessió ordinària de data 15 de març de 
2017 (núm. Registre 10/2017). 
 
Segon.- FIXAR que la vigència d’aquest conveni serà des del 16 de març de 2021 fins al 15 de març de 
2025. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA).” 
 
 
 
16. Dictamen que proposa aprovar la concessió del Premi Adrià Gual de 

l’Institut del Teatre 2020. 
 

El President dona la paraula a la Directora General, Sra. Puyo, que exposa els 
antecedents i els fonaments de la proposta. 
 
 



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

 

 
 

La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- CONCEDIR el Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2020, a l’entitat següent:  
 

Nom del projecte Nom del col·lectiu NIF Import 

ANNOBÓN 
ASSOCIACIÓ FORA DE 

QUADRE 
G63071518 30.213,20 € 

 
Segon.- DISPOSAR la despesa de TRENTA MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS 
(30.213,20€) que suposa l’atorgament d’aquest premi, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.01 / 
99003 del pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Import 

2020 21.149,24€ 

2021 9.063,96€ 

 
L’efectivitat de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’exercici 2021. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als interessats que han participat en la convocatòria.” 
 
 
 
17. Dictamen que proposa aprovar la concessió de les Beques per a la formació 

i el perfeccionament dels/les graduats/des de l’Institut del Teatre per a l’any 
2020 (Beques de Perfeccionament).  

 
El President 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.- CONCEDIR les Beques per a la formació i el perfeccionament dels/les graduats/des de l’Institut 
del Teatre per a l’any 2020 (Beques de perfeccionament) als següents candidats: 
 

SOL·LICITANT D.N.I. IMPORT 

ALBERT BASSAS ROJAS 47275690H 3.780,00 € 

JAVIER GUERRERO NIETO 44408517W 3.780,00 € 
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Segon.- DISPOSAR la despesa de SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS (7.560,00€) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 480.01/99003 del pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis 2020 i 2021 
amb el desglossament següent: 
 

Sol·licitant 2020 2021 Total 

ALBERT BASSAS ROJAS 2.646,00 € 1.134,00 € 3.780,00 € 

JAVIER GUERRERO NIETO 2.646,00 € 1.134,00 € 3.780,00 € 

TOTAL 5.292,00 € 2.268,00 € 7.560,00 € 

 
L’efectivitat de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’exercici 2021. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades que han participat en la 
convocatòria de Beques de perfeccionament per l’any 2020.” 
 
 
 
18. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga per a la justificació de l’execució i 

acreditació de la titulació de l’acció formativa becada en el marc de les 
Beques per a la formació i el perfeccionament dels graduats/-es de l’Institut 
del Teatre per a l’any 2019.  

 
El President 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 la pròrroga fins al 30 de juny de 2021 per executar el projecte formatiu proposat 
pels becats i per acreditar documentalment la titulació obtinguda en el marc de les Beques per a la 
formació i el perfeccionament dels graduats/-es de l’Institut del Teatre per a l’any 2019, d’acord amb els 
motius adduïts a la part expositiva d’aquest dictamen.  
 
Segon - REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa autoritzada per acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre de data 26 de març de 2019 (núm. registre 27/2019) i disposada per decret 
Presidència de l’Organisme Autònom “Institut del Teatre”, de data 1 d’octubre de 2019 (núm. de registre 
2146/19), per import de DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS (2.268,00€)  de l'aplicació 
pressupostària 99003/480.01 de l’exercici 2020 a l'aplicació pressupostària 99003/480.01 de l’exercici 
2021. 
 
Tercer.- NOTIFICAR a la Sra. MACARENA PALACIOS MARTÍNEZ i al Sr. JORDI ROVIRA AÑÓN els 
presents acords per al seu coneixement.” 
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19. Dictamen que proposa ratificar el decret de la d’urgència de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona, de data 16 de setembre de 2020 (núm. registre 
1317/20).  

 
El President 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.- RATIFICAR el decret de la d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 
16 de setembre de 2020 (núm. registre 1317/20), signat per la Vicepresidència de l’Organisme, per 
delegació de signatura efectuada per decret el 7 de novembre de 2019 (núm. Registre 12517/19), relatiu a 
la concessió del Premi de Dansa 2019 de l’Institut del Teatre a: 
 

Nom del col·lectiu Nom del projecte NIF Import 

“ASSOCIACIÓ ANCORAE 
DANZA” 

LUA G67589168 14.000,00 € 

 
Segon.- CONVALIDAR les actuacions dutes a terme per raons d’urgència, per la Direcció General , així 
com  els actes realitzats per a la concessió del Premi de Dansa 2019, que es concreten en sengles 
Decrets de dates 10 de febrer de 2020 (núm. registre 220/20) i 16 de setembre de 2020 (núm. registre 
1317/20). 
  
Tercer.- RECTIFICAR l’error material comès en el punt segon del decret d’urgència de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona, de data 16 de setembre de 2020 (núm. registre 1317/20), signat per la 
Vicepresidència de l’Organisme, per delegació de signatura efectuada per decret el 7 de novembre de 
2019 (núm. Registre 12517/19),  en el sentit que allà on diu: 
 

Segon.- DISPOSAR la despesa de CATORZE MIL EUROS (14.000,00€), que suposa 
l’atorgament dels ajuts econòmics, al pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2019 i que 
s’imputarà a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Nom del responsable del 
col·lectiu 

Aplicacions 
pressupostàries 

NIF/CIF Import 

ASSOCIACIÓ ANCORAE 
DANZA 

99003/48900 G67589168 14.000,00 € 

 
Ha de dir: 
 

Segon.- DISPOSAR la despesa de CATORZE MIL EUROS (14.000,00€), que suposa 
l’atorgament dels ajuts econòmics, al pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2020 i que 
s’imputarà a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Nom del responsable del 
col·lectiu 

Aplicacions 
pressupostàries 

NIF/CIF Import 

ASSOCIACIÓ ANCORAE 
DANZA 

99003/48900 G67589168 14.000,00 € 

 
Quatre .- NOTIFICAR a l’ASSOCIACIÓ ANCORAE DANZA” els presents acords per al seu coneixement.” 



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

 

 
 

 
20. Dictamen que proposa donar compte de les activitats docents no reglades 

que han estat realitzades en el període comprès entre març de 2020 i agost 
de 2020 en el marc de la instrucció aprovada per acord de la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre en data 20 de juliol de 2016.  

 
El President 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: 
 
“Únic.- DONAR COMPTE de les activitats docents no reglades que han estat realitzades en el període 
comprès entre març de 2020 i agost de 2020 en el marc de la instrucció aprovada per acord de la Junta 
de Govern de l’Institut del Teatre en data 20 de juliol de 2016 (núm. registre 121/2016) i que es detallen 
tot seguit: 
 
PERSONAL DOCENT 
 
COORDINACIÓ ACADÈMICA 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

GIBERT MATEU, XAVIER 
Serveis 
professionals 

     5.010,00 €  10/3/2020 

20/012 (02/03/2020) DOCÈNCIA, 
COORDINACIÓ POSTGRAU 
ESCENIFICACIÓ I TECNOLOGIA 
DIGITAL 

PERALES HARO, RAUL 
col.laboració 
docent 

        320,00 €  28/5/2020 
POSTGRAU D'ARTS 
ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL. 
DOCÈNCIA (4h) EL 28.02.2020 

ASENSIO LIÑAN, MIREIA 
Serveis 
professionals 

     1.840,00 €  10/7/2020 

TT/11 (09/07/2020) DOCÈNCIA 
MÒDUL 6 ""DISSENY, PROD. 
PROJECTES"". 21,22,29/02/2020 
I TUTORIES (POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES) 

ALONSO MARTINEZ, 
HECTOR 

col.laboració 
docent 

     1.580,00 €  10/7/2020 

TT/COL.DOC.2020-2 
(08/07/2020) TUTORIA 
POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES ACCIÓ SOCIAL. 
22 HORES. 01/03/2020 A 
13/06/2020 

MARTINEZ SANCHEZ, 
DAVID 

col.laboració 
docent 

     1.580,00 €  10/7/2020 

TT/COL.DOC.2020-2 
(10/07/2020) TUTORIES I 
PROJECTES POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES ACCIÓ SOCIAL. 
22 HORES.. 1/3/20 A 13/06/20 

BONAL SARRO, ESTER 
col.laboració 
docent 

        320,00 €  10/7/2020 

TT/COL.DOC.2020-1 
(10/07/2020) DOCÈNCIA 
POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES ACCIÓ SOCIAL. 4 
HORES. 15/02/2020 
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RANDO RODRIGUEZ, 
OSCAR 

col.laboració 
docent 

        320,00 €  10/7/2020 

TT/COL.DOC.2020-1 
(10/07/2020) DOCÈNCIA 
POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES ACCIÓ SOCIAL. 4 
HORES. 28/02/2020 

GARCIA CORRAL, ALBA 
Serveis 
professionals 

     1.120,00 €  23/7/2020 

TT/010/2020 (09/07/2020) 
DOCÈNCIA I CONFERÈNCIA 
POSTGRAU ESCENIFICACIÓ 
TECNOLOGIA DIGITAL. 01-
14/02/2020 (8H I 4H) 

GIBERT MATEU, XAVIER 
Serveis 
professionals 

     2.180,00 €  29/7/2020 

TT/20/015 (20/05/2020) 
DOCÈNCIA I COORDINACIÓ 
POSTGRAU ESCENIFICACIÓ I 
TECNOLOGIA DIGITAL. 
17/04/2020 A 13/05/2020 

TOTAL COORDINACIÓ ACADÈMICA 14.270,00 € 

 
ESAD 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

SOLSONA VILADIU, ISIL 
col.laboració 
docent 

          630,00 €  9/3/2020 

(POA) HONORARIS PER 
SUPORT A LA DOCÈNCIA DE 
LES ASSIGNATURES DIBUIX 1 
(9h) 'DIBUIX 2'.(9h)  PERIODE 
06/02/20 A 03/03/20 

CANTERO SALAZAR, 
ADORACION 

Serveis 
professionals 

       7.200,00 €  10/3/2020 

3 (27/02/2020) DOCÈNCIA 
ASSIGNATURA ""PRÀCTICA 
VISUAL II"" 4RT 
INTERPRETACIÓ ESAD 

SOLER AULADELL, 
LLUIS 

Serveis 
professionals 

       5.600,00 €  16/4/2020 

TT/1/2020 (13/03/2020) 
DOCÈNCIA A L'ESAD CURS 
""PROJECTE 2 DE TEXT"". 
CURS 19/20 

CANTERO SALAZAR, 
ADORACION 

Serveis 
professionals 

       4.320,00 €  20/4/2020 
TT/5 (12/03/20) ASSIGNATURA 
""PRÀCTICA VISUAL 2"" 4RT 
CURS INTERPRETACIÓ ESAD 

VENTURA FERNANDEZ, 
ALBERT 

Serveis 
professionals 

       1.740,00 €  21/4/2020 

TT/2020-04 (12/03/2020) 
DISSENY D'ESCENOGRAFIA, 
IL·LUMINACIÓ, VESTUARI 
TALLER 4RT ESAD. PRIMERA 
PART 

DELAGNEAU 
GONZALEZ, SILVIA 

Serveis 
professionals 

          180,00 €  10/6/2020 

TT/07 (29/05/2020) PONÈNCIA 
ONLINE ESAD CURS 2019/20 
MONOGRÀFIC ""CREACIÓ I 
DISSENY ESCÈNIC"" 

FERRER RIBAS, JUDIT 
Serveis 
professionals 

       2.000,00 €  16/6/2020 

TT/2/2020 (15/06/2020) 
ASSIGNATURA ""PRODUCCIÓ I 
GESTIÓ 3ER CURS 
INTERPRETACIÓ"" ESAD. 1-
15/06/2020 
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BOBES SOLA, XAVIER 
Serveis 
professionals 

          700,00 €  25/6/2020 

TT/12/2020 (22/06/2020) 
DOCÈNCIA ESAD 
ASSIGNATURA ""MÈTODES 
ESCENIFICACIÓ"". 3-10/06/2020 

CARRIZO, GABRIELA 
DIANA 

col.laboració 
docent 

          700,00 €  29/6/2020 

(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 'MÈTODES 
D'ESCENIFICACIÓ' DE 
DIRECCIÓ ESCÈNICA. (10h) 
PERIODE 03/06/20 A 15/06/20 
/349/ 

TORRENTS CARULLA, 
LAIA 

col.laboració 
docent 

          700,00 €  1/7/2020 

(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 'MÈTODES 
D'ESCENIFICACIÓ' DE 4rt. (10h) 
PERIODE 16/06/20 A 19/06/20 

SALICRU JULIA, MARC 
col.laboració 
docent 

          180,00 €  1/7/2020 

NO POA - PONÈNCIA ONLINE 
'CREACIÓ I DISSENY ESCÈNIC' 
PER A ESCENOGRAFIA I 
DIRECCIÓ ESCÈNICA (3h) EL 
DIA 03/06/20 

FERRER RIBAS, JUDIT 
Serveis 
professionals 

       2.300,00 €  2/7/2020 

TT/3/2020 (30/06/2020) 
IMPARTICIÓ ASSIGNATURA 
""PRODUCCIÓ I GESTIÓ"" 3ER 
CURS INTERPRETACIÓ ESAD. 
JUNY 2020 

VILLANUEVA MIR, MARC 
col.laboració 
docent 

          270,00 €  3/7/2020 

PONÈNCIA 'CREACIÓ I 
DISSENY ESCÈNIC' A 
ESCENOGRAFIA - DIRECCIÓ 
ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA EL 
DIA 03/06/20 (4,5h) 

CARRERAS NICOLAU, 
JOSEP 

Serveis 
professionals 

       2.100,00 €  8/7/2020 

TT/20-006 (03/07/2020) 
IMPARTICIÓ ASSIGNATURA 
""CONSTRUCCIÓ 
ESCENOGRÀFICA I. 0/3/2020 A 
05/06/2020 ESAD 

FERRER RIBAS, JUDIT 
Serveis 
professionals 

       2.000,00 €  8/7/2020 

TT/1/2020 (01/06/2020) 
ASSIGNATURA ""PRODUCCIÓ I 
GESTIÓ"" 3ER CURS 
INTERPRETACIÓ ESAD. 
25/05/202 A 01/06/2020 

GLAENZEL RIBAS, MAX 
Serveis 
professionals 

          180,00 €  14/7/2020 

TT/6/20 (02/07/2020) PONÈNCIA 
ON-LINE CURS MONOGRÀFIC 
·CREACIÓ I DISSENY 
ESCÈNIC"" ESAD 

TOTAL ESAD 30.800,00 € 

 
CSD 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

DE NAVERAN URRUTIA, 
ISABEL 

Serveis 
professionals 

          240,00 €  3/3/2020 
2020-01 (28/01/2020) DOCÈNCIA 
AL CSD: MASTER CLASS. 
24/01/2020 (4 HORES) 
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RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ, MANUEL 

Serveis 
professionals 

       1.050,00 €  30/3/2020 
TT/5 (24/03/2020) CLASSES 
MAGISTRALS ""EINES 
CREACIÓ"" CSD. 3-11/03/2020 

MARKOVIC, ZORAN 
Serveis 
professionals 

       5.250,00 €  8/4/2020 

TT/INVOICE (15/03/2020) 
PRÀCTICA REPERTORI (3-
21/02/20) I CLASSIC NIVELL 
AVANÇAT (03/02/20 A 05/03/20) 
CSD. -TRFINT/349- 

OLIVAN DE LA IGLESIA, 
ROBERTO 

Serveis 
professionals 

       4.050,00 €  9/4/2020 

TT/02/2020 (06/04/2020) 
DOCÈNCIA ""INTENSIU 
REPERTORIS CURS II"". 2-
22/02/2020 CSD (45 HORES) 

ESBERT LILIENFELD, 
PABLO 

col.laboració 
docent 

          540,00 €  9/4/2020 

NO POA - HONORARIS PER 
CLASSE LABORATORI DE 
CREACIÓ' (9h) PERIODE 
24/02/2020 A 26/02/2020 

ROMANI HERNANDEZ, 
ANNA 

col.laboració 
docent 

          360,00 €  9/4/2020 
NO POA - MASTER CLASS (6h) 
ELS DIES 28/02/20 I 06/03/2020 

SONIA FERNANDEZ 
LAGE 

col.laboració 
docent 

          420,00 €  9/4/2020 
NO POA - MASTERCLASS (7h) 
ELS DIES 28/02/20 + 06/03/20 

ARCHS ARACIL, 
SALVADOR 

Serveis 
professionals 

       1.050,00 €  15/4/2020 
TT/2020-07 (30/03/2020) 
CLASSE DE DANSA I SALUT 
POA AL CSD. 4/2/20 A 05/03/20 

COLUSI, MARIA MARTA 
Serveis 
professionals 

       4.050,00 €  4/5/2020 

TT/22/250/4 (24/03/2020) 
DOCÈNCIA A CLASSES 
PROGRAMA ""INTENSIVOS 
REPERTORIOS III"". 2-
22/02/2020 CSD -TRFINT/349- 

RIZZO, MICHELE 
Serveis 
professionals 

       4.050,00 €  4/5/2020 

TT/FACTUUR IDT103 
(28/04/2020) DOCÈNCIA 
""REPERTORI WORKSHOP"" AL 
CSD. 2-22/02/2020 -
TRFINT/349/-. 

PLA CRUAÑAS, SERGI 
Serveis 
professionals 

          360,00 €  25/5/2020 
TT/0820 (15/05/2020) MASTER 
CLASS AL CSD. 6 HORES. 8-
10/01/2020 

PLA CRUAÑAS, SERGI 
Serveis 
professionals 

       1.050,00 €  28/5/2020 

TT/0920 (15/05/2020) CLASSES 
DE DANSA I SALUT AL CSD. 
10/03/2020 A 16/04/2020 (15 
HORES, PRESENCIALS I ON-
LINE) 

NAVARRO LOPEZ, 
AFRICA 

col.laboració 
docent 

       1.260,00 €  28/5/2020 

(POA) HONORARIS PER ASSIG 
'TREBALL EN PARELLES'(18h). 
PERIODE 07/02 A 02/04 EN 
FORMAT PRESENCIAL 9h+ 
ONLINE 9h 

REINOSO, TRINIDAD 
col.laboració 
docent 

          420,00 €  28/5/2020 

(POA) HONORARIS PER ASSIG 
'ACCIÓ TUTORIAL' (6h). 
PERIODE 03/03/20 A 24/03/20 
EN FORMAT PRESENCIAL 
3h+ONLINE 3h 

CANALIAS AVILA, NEUS 
col.laboració 
docent 

          840,00 €  28/5/2020 
NO POA - MASTERCLASS (14h) 
. PERIODE 28/02/20 A 17/04/20  
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4h PRESENCIAL + 10h ONLINE 

JIMENEZ VAZQUEZ, 
ANDREA 

col.laboració 
docent 

       2.100,00 €  3/7/2020 

(POA) HONORARIS PER ASSIG 
ONLINE 'TÈC DANSA I-II 
ESPANYOL, TÈCNICA 
OPCIONAL DANSA B' (30h) . 
PERIODE 03/06/20 A 30/06/20 

ASENCIO AZNAR, SOFIA 
MARIA 

col.laboració 
docent 

          540,00 €  3/7/2020 

NO POA - MASTER CLASS 
D'OPCIONS 
COREOGRÀFIQUES (9h) ELS 
DIES 3-5/06/20 

NOVAS RODRIGUEZ, 
MARIA JANET 

Serveis 
professionals 

       2.100,00 €  8/7/2020 

TT/5 (30/06/2020) DOCÈNCIA 
""TÈCNICA OPCIONAL DANSA 
B CONTEMPORANI"" AL CSD. 3-
30/06/2020 -30H.- 

MUÑOZ MADROÑAL, 
RUT 

Serveis 
professionals 

       1.050,00 €  15/7/2020 

TT/2020005 (05/07/2020) 
IMPARTICIÓ ASSIGNATURA 
""DANSA I SALUT"" AL CSD. 3-
30/06/2020 

TOTAL CSD 
   30.780,00 € 

 

 
EESA/CPD 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

AYGUADE FARRO, 
EULALIA 

Serveis 
professionals 

       3.395,00 €  10/3/2020 

FACTURA 2B (02/03/2020) 
CLASSES DE DANSA 
CONTEMPORÀNIA TALLER 
REPERTORI 6CON EESA/CPD 

MARKOVIC, ZORAN 
Serveis 
professionals 

          385,00 €  8/4/2020 

TT/INVOICE 2 (15/03/2020) 
MASTERCLASS DANSA 
CLÀSSICA AL CPD (03-
05/03/2020) -TRFINT/349-. 

NUÑEZ NIETO, MARIA 
ALTEA 

Serveis 
professionals 

       1.645,00 €  13/5/2020 

TT/4 (23/04/2020) TALLER 
REPERTORI 6CLAII A 
EESA/CPD (CHOREOGRAPHIC 
WORKSHOP). 9-13/03/2020 -
TRFINT/349-. 

GONZALEZ GARCIA, 
ELISABET 

col.laboració 
docent 

          570,50 €  3/6/2020 

(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA TALLER 
REPERTORI 3ESP II  (8,15h) 
PERIODE 09/03/20 A 13/03/20 

TOTAL EESA/CPD 
    5.995,50 € 

 

 
ESTAE 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

GONZALEZ I ORTI, 
ORIOL 

col.laboració 
docent 

        165,00 €  13/3/2020 
(POA) COL.LABORACIÓ COM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL TALLER 
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7 (5h) EL 05.03.20 

REGADA MATAS, 
ARTURO 

col.laboració 
docent 

        165,00 €  13/3/2020 

(POA) COL.LABORACIÓ COM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL TALLER 
7 (5h) EL 05.03.20 

FONT CAÑAMERAS, 
OSCAR 

col.laboració 
docent 

        165,00 €  13/3/2020 

(POA) COL.LABORACIÓ COM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL TALLER 
7 (5h) EL 05.03.20 

YETTON, KEITH 
col.laboració 
docent 

        250,50 €  26/6/2020 

CLASSES DE PREPARACIÓ 
LINGÜÍSTICA D'ANGLÈS A 
L'ESCENARI DINS PROJECTE 
EPTE (6h) EL DIA 20.03.2020 

CUSCO FRANSI, ANNA 
col.laboració 
docent 

        250,50 €  26/6/2020 

CLASSES DE PREPARACIÓ 
LINGÜÍSTICA DE FRANCÈS A 
L'ESCENARI DINS PROJECTE 
EPTE (6h) EL DIA 23.03.2020 

VALLE TORRES, 
RAQUEL 

col.laboració 
docent 

        240,00 €  26/6/2020 
PRL ON-LINE: DOCÈNCIA DEL 
MÒDUL M11. PERIODE 09/06/20 
A 22/06/20 (4h) 

GOU SOL, NURIA 
col.laboració 
docent 

        480,00 €  26/6/2020 
PRL ON-LINE: DOCÈNCIA DELS 
MÒDUL M8 i M12  PERIODE 
09/06/20 A 22/06/20 (8h) 

HERRERA MARTINEZ, 
JORDI 

col.laboració 
docent 

        240,00 €  26/6/2020 
PRL ON-LINE: DOCÈNCIA DEL 
MÒDUL M5 .PERIODE 09/06/20 
A 22/06/20 (4h) 

TOTAL ESTAE 
     1.956,00 € 

 

 
CENTRE TERRITORIAL D’OSONA 
 

LUBEIGT ORBEGOZO, 
AMAYA 

col.laboració 
docent 

       1.749,60 €  9/3/2020 

POSTGRAU DE ARTS 
ESCÈNIQUES I EDUCACIÓ. 
MÒDUL TÈCNIQUES. BLOC 
DANSA COMUNITÀRIA (20h). 
06/03/20 A 08/03/20 

CONDRO, LUCAS 
Serveis 
professionals 

       1.474,80 €  11/3/2020 

53 (25/02/2020) TALLER 
ASYMETRICAL-MOTION 
POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES EDUCACIÓ 
COMPOSICIÓ MOVIMENT. 

GONZALEZ CERVETO, 
ANTONIO 

Serveis 
professionals 

       1.474,80 €  11/3/2020 

06/20 (25/02/2020) DOCENT 
AL BLOC ""DIAGNOSI 
MOBILITAT PROJECTES"" 
POSTGRAU PROJECTES 
PEDAGÒGICS ESCÈNICS. 21-
23/02/20 

SAGARRA TRIAS, 
MARIONA 

Serveis 
professionals 

       1.474,80 €  30/3/2020 

TT/2020/3 (12/02/2020) 
HONORARIS 
COL·LABORACIÓ DOCENT 
""VEU"" POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES EDUCACIÓ 
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TÈCNIQUES. 7-9/2/20 

MILLA SALDON, 
CONCEPCION 

Serveis 
professionals 

       1.400,00 €  26/6/2020 

TT/38/2020 (25/06/2020) 
DOCÈNCIA INTERPRETACIÓ. 
TEATRE. TÈCNIQUES 
POSTGRAU ARTS 
ESCENIQUES/EDUC. 19-
21/06/2020 

NOGUES BALAÑA, 
ORIOL 

col.laboració 
docent 

       1.400,00 €  1/7/2020 

POSTGRAU DE PROJECTES 
PEDAGÒGICS I ESCÈNICS. 
BLOC ESPAI ESCÈNIC. (20h) 
19-21/JUNY/20 

VERGES VILELLA, 
SADURNI 

col.laboració 
docent 

       1.400,00 €  1/7/2020 

POSTGRAU DE PROJECTES 
PEDAGÒGICS I ESCÈNICS. 
MODUL CREACIO ESCENICA. 
(20h) 26-28/JUNY/20 

GARCIA MORESO, 
CLAUDIA HILDA 

Serveis 
professionals 

       1.750,00 €  15/7/2020 

TT/2011 (13/07/2020) 
COL·LABORACIÓ DOCENT 
POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES I EDUCACIÓ 
2020 DINÀMIQUES COS (25 
HORES) 

GONZALEZ-BOZA 
ERRO, INES 

col.laboració 
docent 

       1.750,00 €  17/7/2020 

TT/COL.DOC.2020-1 
(17/07/2020) COL. DOCENT 
POSTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES EDUCACIÓ. 
TÈCNIQUES COS DANSA-
TEATRE. 10-12/7/20 

DE ALMEIDA NOUTEL, 
ANA RITA 

col.laboració 
docent 

          700,00 €  20/7/2020 

TT/COL.DOC.2020-01 
(20/07/2020) DOCÈNICA POA 
POSTGRAU MOVIMENT 
DIVERSITAT. 17-19/07/2020 
(10H.) 

CASTILLO PINOS, 
MARIA JOSE 

col.laboració 
docent 

       1.400,00 €  27/7/2020 

TT/COL.DOC.2020-1 
(21/07/2020) COL·LAB. 
DOCENT POSTGRAU 
TEATRE. BLOC OBJECTE I 
TITELLA. 26-28/06/2020 (20H) 

BAYONA SANCHEZ, 
MARIBEL 

col.laboració 
docent 

       1.050,00 €  28/7/2020 

TT/COL.DOC.2020-1 
(28/07/2020) POSTGRAU 
ARTS ESCÈNIQUES. MÒDUL 
FORMACIÓ ESPECTADORS. 
24-26/07/2020 (15H) 

CEDO CASTILLO, 
CLAUDIA 

Serveis 
professionals 

       1.400,00 €  30/7/2020 

TT/F3 (24/07/2020) FORMACIÓ 
POSTGRAU VIC. BLOC 
TEATRE I DIVERSISTAT 
FUNCIONAL. 17-19/07/2020 
(20H) 

BERNAT DE NAEYER, 
ROGER 

col.laboració 
docent 

       1.610,00 €  30/7/2020 

TT/COL.DOC.2020-1 
(30/07/2020) POA POSTGRAU 
PROJECTES. BLOC 
PRÀCTICA ESCÈNICA. 24-
26/07/2020 (23H) 
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VILLANUEVA MIR, MARC 
Serveis 
professionals 

       1.400,00 €  31/7/2020 

TT/06/2020 (20/07/2020) 
IMPARTICIÓ ASSIGNATURA 
""COMPOSICIÓ APLICADA 
CREACIÓ"" PORTGRAU ARTS 
ESCÈNIQUES. 10-12/7/20 

TOTAL CENTRE TERRITORIAL 
D’OSONA 

     
    21.434,00 € 

 
 

 
RESUM DESPESA TOTAL:  105.235,50 €” 
 
 
 
21. Dictamen que proposa aprovar el retorn de crèdit del curs de “Postgrau de 

Projectes Pedagògics i Escènics” per al curs acadèmic 2019-2020 de 
l’Institut del Teatre.   

 
El President 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: 
 
“Únic.-AJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa autoritzada per acord de la Junta de Govern de l’Institut 
del Teatre, de data 9 d’abril de 2020 (núm. registre 45/19) corresponent al curs de “Postgrau de Projectes 
Pedagògics i Escènics”,per al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre, en el sentit de reduir en la 
seva totalitat el crèdit no disposat, per un import de DOS MIL SET EUROS AMB VUITANTA-TRES 
CÈNTUIMS (2.007,83€), d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva del present dictamen.” 

 
 
 
22. Dictamen que proposa aprovar el retorn de crèdit del curs de “Postgrau 

d’Arts Escèniques i Educació”  per al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut 
del Teatre.  

 
El President 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: 
 
“Únic.-AJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa autoritzada per acord de la Junta de Govern de l’Institut 
del Teatre, de data 9 d’abril de 2020 (núm. registre 44/19) corresponent al curs de “Postgrau d’Arts 
Escèniques i Educació”  per al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre, en el sentit de reduir en la 
seva totalitat el crèdit no disposat, per un import de MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB 
SEIXANTA-SET CÈNTIMS (1.482,67€)  , d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva del present 
dictamen.” 
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23. Dictamen que proposa informar i elevar a l’òrgan competent de la Diputació 

de Barcelona la  modificació de la tarifa de taxes i preus públics de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre.  

 
El President dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
La Junta de Govern aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Altayó, el dictamen de 
la Presidència, la part dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
““Primer.-INFORMAR I ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona de la modificació de l’Ordenança 
fiscal reguladora de la tarifa de taxes segons Annex I que s’adjunta: 
 
Serveis i Activitats 
 

I. Serveis administratius. Curs acadèmic 2021-2022 
II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2021-2022 

 
Segon.- INFORMAR I ELEVAR a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona la modificació de preus 
públics,quan no cobreixin el cost dels serveis o activitats gestionats per l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, que es detallen a l’Annex II que s’adjunta: 
 

I. Ensenyaments no reglats (cursos, cursets i seminaris) 
 
Tercer.-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.” 
 
 
 
24. Dictamen que proposa aprovar l’execució sentència núm. 244/2020 del Jutjat 

Social núm. 25 de Barcelona de 16 de setembre de 2020. 
 

El President 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.- EXECUTAR la sentència núm. 244/2020 del Jutjat Social núm. 25 de Barcelona de data 16 de 
setembre de 2020  mitjançant la qual estima la demanda interposada per la Sra. Ursula Maria Barta 
contra l’Institut del Teatre,  i declara la improcedència de l’acomiadament i el dret de la demandant a 
percebre la quantitat de 4.328,61€ euros en concepte d’extinció de contracte de treball per acomiadament 
improcedent. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS 
AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (4.328,61€) a favor de la Sra. Ursula Barta, amb DNI X0267879K amb 
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càrrec a l’aplicació  pressupostària 131.01/99600  vigent pressupost de l’institut del Teatre, en concepte 
d’indemnització per acomiadament improcedent. 
 
Tercer.- DISPOSAR que l’abonament de la quantitat indicada es realitzarà per mitjà de transferència 
bancària al compte corrent del Jutjat Social núm. 25 de Barcelona a l’entitat indicada.” 
 
 

 
25. Dictamen que proposa informar el projecte de pressupost per a l’any 2021 de 

l’Organisme Autònom Institut del Teatre i elevar-ho al Consell General de 
l'Institut del Teatre.  

 
El President dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
El Sr. García Cañizares, vicepresident, destaca dues qüestions: 

- Cal tenir en compte l’augment del 0.9% que anuncia l’estat per als treballadors de 
l’administració. Ja s’efectuarà l’aportació necessària. 

- Els serveis essencials, com son la cultura i l’educació, mantenen com a mínim, la 
mateixa quantitat de l’any passat, el 0.77%. 

 
A continuació, pren la paraula el Sr. Joan Francesc Marco. Per una banda, demana informació 
per conèixer si existeix alguna previsió d’ampliació i reorganització dels espais dedicats a 
Centre de documentació, Museu i Biblioteca de l’edifici de la Plaça Margarida Xirgu, seu de 
l’Institut del Teatre. Per altra banda, saber si hi ha alguna novetat en relació a la ubicació de les 
especialitats i formació que es fa a Terrassa. 
 
El Vicepresident dona la paraula al Sr. Altayó que fa referència a l’últim Consell General on es 
va acordar que es farien les negociacions corresponents amb el Departament d’Educació en 
relació al Batxillerat Artístic, i demana informació al respecte, així com la tarifació social. També 
es refereix a la necessària inversió relativa a la seu de terrassa i l’ampliació del MAE. Finalment 
indica que el pressupost resulta calcat al de l’any anterior. Hi veu poca perspectiva de 
creixement de l’IT. 
 
Demana la paraula el Sr. Oriol Lladó. Exposa la necessitat de que, en properes sessions, es 
presenti una informació mes amplia respecte al Pla de Transformació Digital. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Vicepresident per tal de donar resposta a les qüestions 
plantejades. En primer lloc, la seu de Terrassa i el MAE requereixen una gran inversió, que 
depenen de tenir una possibilitat de fer una aportació mínima d’uns 8 milions d’euros. 
Actualment es difícil afrontar-ho, tot i que s’ha de fer afirma, però cal tenir en compte també 
l’execució dels pressupostos de l’any que començarem i les urgències que s’hauran d’afrontar. 
Així mateix continua, s’han mantingut unes converses amb l’ajuntament de Terrassa per cercar 
la ubicació idònia i saber també, quina seria la seva aportació. 
 
En relació al Batxillerat Artístic, es va fer una primera demanda al Director General. La previsió 
es que, abans que s’acabi el curs actual, poder tenir solucionat aquest tema de cara al curs 
2021-2022. 
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Pel que respecte a la tarifació social, el Vicepresident explica que s’han anat incorporant 
algunes qüestions però de moment no s’ha fet un estudi concret. 
 
Finalment, en quant al pressupost, explica que ja s’ha confeccionat partint de la base de que 
les regles fiscals desapareixen; el gerent ha comentat d’utilitzar romanents el que actualment 
no es podia fer. però per a l’any vinent ja es faran servir aquests romanents perquè aquestes 
regles fiscals hauran decaigut.  
Tot i així, s’ha de tenir en compte que l’estabilitat pressupostària no ha caigut, per tant, hi ha 
alguns ingressos que encara no es poden produir. 
 
Per últim, indica que pren nota en relació al Pla de Transformació Digital per poder fer una 
presentació més concreta i concisa d’aquest plantejament.    
 
 
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 el projecte de pressupost de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, corresponent a l’exercici 2021, per un import anivellat de VINT MILIONS CINC-CENTS VUIT 
MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS (20.508.425,00 €), tant pel que fa a l’estat d’ingressos com al 
seu estat de despeses, acompanyat de la memòria justificativa i documentació annexa, així com de la 
plantilla de personal, la relació de llocs de treball i les Bases d’execució del pressupost per a l’any 
2021, que s’adjunten com annexos núms. I a VII, en compliment del que es preceptua en l’art. 165.1 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i en l’art. 
18.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI de 
l’esmentat text refós i d’acord amb el que disposen els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, l’art. 126.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’art. 283.1 del text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Segon.-ELEVAR al Consell General el projecte de pressupost de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre per a l’any 2021 i la resta de documentació annexa el que inclou també la plantilla de personal, la 
relació de llocs de treball i les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2019, per sotmetre’l a 
l’aprovació del Ple, d’acord amb els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i els articles 168 i 169 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a la Intervenció General i a la Direcció de Serveis de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
 
26. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 
Pren la paraula la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa el seu informe 
dividit en els següents apartats: 
 
Exposa la Directora General que a la Junta anterior, del  21 de juliol, vam presentar els 
resultats provisionals de les proves d’accés de les 4 Escoles de l’IT. Finalment i pel que 
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respecte a la MATRICULACIÓ amb la comparativa del curs 2019-2020/2020-2021 tenim els 
següents resultats: 
 
   19-20                                          20-21 
ESAD                      278                                             272 
CSD                        109                                             109 
ESTAE                       56                                              43 
CPD                       219(109 eso, 38 bat)                    221 (104 eso, 40 bat) 
 
Es conclou que malgrat la crisi sanitària i econòmica ens hem mantingut a nivells de 
matriculació, molt bons. 
 
A la Junta anterior també els vam presentar tota la Planificació i consideracions organitzatives 
del curs 20-21, tant de les Escoles com dels centres territorials: 
 
- Accessos d’entrada i sortida i franges 
- Circuits interns 
- Polítiques de neteja i desinfecció I VENTILACIÓ 
- Utilització d’espais comuns (gimnàs, bars i menjadors, vestuaris, teatres etc....) 
- Tot l’àmbit de RRHH i la normativa corresponent. 
- Organització metodològica de l’activitat docent i cultural 
- Actuació en cas de detectar possibles casos Covid d’acord amb el protocol de Diba i el 
PROCICAT. 
 
Tot això amb el suport molt efectiu de la Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la Diba, 
que ens ha acompanyat i ha fet una feina molt eficient donada la dificultat de la nostra 
especificitat. Tot l’equip de l’IT s’ha bolcat a treballar per garantir la salut de empleats, 
empleades i alumnat. 
 
Per això podem està força satisfets dels RESULTATS COVID obtinguts fins el dia d’avui: 
 

- S’estan fent classe des de l’1 de setembre (CPD, Bat, Eso des del 14), treballant alhora 
les classes del curs en marxa i totes aquelles pràctiques de les Escoles superiors 
indispensables que no es van poder fer des del mes de març (Tallers, pràctiques 
escèniques i treballs finals de grau). 
Això ha suposat una gran necessitat d’espais, neteges i desinfeccions i una gran cura 
respecte a la seguretat. 

- S’ha creat el GAC, el grup de treball de Gestió Acadèmica Covid, format per les 4 
direccions d’escola, la responsable de màsters i postgraus, la cap de Serveis Generals, 
la gerència i la direcció general. Cada setmana s’analitzen totes les incidències i les 
noves instruccions de les autoritats competents i es porten a terme tots els canvis i 
millores necessàries. 

- S’han fet torns per part del PAS per poder donar suport a l’activitat docent amb una 
presència mínima a l’edifici, però també amb la presencia necessària, tot i que gran 
part del PAS fa treball en línia. 

- S’han adaptat diverses assignatures en línia a les Escoles Superiors, tot i que la 
presencialitat donada l’especificitat és molt alta, d’un 95 per % la setmana passada, 
aquesta ho hem baixat a un 80%. 
Evidentment la presència a l’ESO i el Batxillerat és del 100%. 
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Com ja es va comentar, s’ha fet un gran esforç econòmic per dotar a l’IT de materials 
tecnològics per poder seguir treballant tant a nivell d’administració com de classes i actes com 
simposis, fòrums, masterclass etc... tota aquest treball en línia més les quarantenes de 
alumnes i professors en contacte estret amb positius (bàsicament externs) ens ha portat a fer 
fins de l’1 de setembre fins al dia d’avui a 149 “accions tecnològiques” amb els nous aparells 
i amb els suport del personal d’informàtica i d’audiovisuals en l’àmbit de la docència 
 
Tot plegat ens permet podem donar xifres realment bones respecte a la incidència de la 
COVID fins aquest moment a l’IT: 
 

- Docents i PAS: no hi ha hagut cap positiu des del 1 de setembre 
- Docents i PAS: 20 quarantenes per contacte estret (quasi tots externs) 
- Alumnat Positiu: 2 ESAD, 1 CSD, 3 CPD, 0 ESTAE 
- Alumnat quarantena: 30 ESAD, 24 CSD, 42 CPD, 4 ESTAE (val a dir que la majoria 

són quarantenes per contactes estrets externs) 
 
 
 
27. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Altayó, pren la paraula per deixar constància i sotmetre a consideració de la 
Junta d’un destacable reconeixement al Sr. Hermann Bonnín, que fou Director de 
l’Institut del Teatre i que recentment ha traspassat. Vol deixar constància del 
reconeixement per la seva professionalitat, dedicació i pel seu projecte. Proposa 
incorporar aquest reconeixement a l’acta i donar-ne trasllat a la família. 
El Vicepresident i la Junta de Govern de l’Institut el Teatre fan constar el seu condol i 
reconeixement. Tot això sense perjudici de la possibilitat de fer un acte, quan la 
situació actual ens ho permeti. 
Tant el propi President com la Directora General indiquen que en el seu moment van 
enviar un missatge de condol a l’esposa i filla del Sr. Bonnín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el President de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el Secretari que 
en dóna fe. 


