
 
 

 
 

 

 

 

A C T A 
 
 

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

 
 
 
Data:                              14 de novembre de 2019 
Caràcter: Constitutiva 
Hora començament: 13:35 hores, en primera convocatòria 
Hora finalització: 14:30 hores 
Lloc:                               Sala -1 Soterrani 1er. – Edifici Can Serra. 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Vicepresident: 

Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares 
 
 

Vocals: 
Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller 
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. Joan Francesc Marco Conchillo 
Il·lm. Sr. Alfredo F. Vega López 
Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena 



 
 

 
 

 

 

 

La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 

1. Constitució del Consell General de l’Organisme Autònom “Institut del Teatre”.  
 
2. Donar compte de la pròrroga del nomenament de la Directora General de l’Institut del Teatre.  
 
3. Donar compte de totes les resolucions dels òrgans unipersonals i dels acords dels òrgans col·legiats. 

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

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

5. Dictamen que proposa informar el projecte de pressupost per a l’any 2020 de l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre i elevar-ho al Ple de la Diputació de Barcelona. 

 
6. Informe de la Direcció General/Gerència de l’Institut del Teatre 
 
7. Precs i preguntes.  

 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El Vicepresident, abans d’iniciar l’examen dels assumptes que configuren l’ordre del 
dia d’avui, dona la benvinguda als membres que integren aquest nou Consell General 
de l’Institut del Teatre. Tot seguit, s’inicia el desenvolupament dels punts que 
conformen l’ordre del dia fixat. 
 
 
1. Constitució del Consell General de l’Organisme Autònom “Institut del 

Teatre”. 
 
El Vicepresident, dona compte que, en virtut de l’acord Plenari 96/2019, de 
23.07.2019, Acord primer, apartat a) número 3, Consell General de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre resta integrada pels membres següents: 
 
Presidenta: 
 

Excma. Sra. Núria Marín Martínez 
 
Vocals: 
 

Sr. Joan Carles García Cañizares (Vicepresident) 
Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo 
Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
Sr. Josep Altayó Morral 
Sr. Oriol Lladó i Esteller 



 
 

 
 

 

 

 

Sr. Alfredo F. Vega López 
Sra. Carmela Fortuny i Camarena 

 
Hi ha dues vocalies de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, que corresponen a la 
Directora General i al Gerent de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, 
respectivament. 
 
D’altra banda significar que per decret de la Presidència núm. 1928/2019, modificat 
posteriorment pel Decret 12517 de 7 de novembre de 2019, es va procedir a la 
Delegació de signatura de decrets i altres actes administratius de la Presidència en 
favor del Vicepresident de l’Institut del Teatre, Il·lm. Sr. Joan Carles García i 
Cañizares, en relació amb algunes de les competències previstes en l’art. 14 dels 
Estatuts de l’Organisme autònom Institut del Teatre. 
 
Desprès de la qual cosa, el Vicepresident declara constituïda formalment el Consell 
General de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
La Junta de Govern resta assabentada. 
 
 
 
2. Donar compte de la pròrroga del nomenament de la Directora General de 

l’Institut del Teatre. 
 
Així mateix, el Vicepresident, dona compte del Decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona de data 11 d’octubre (núm. registre 2217/19) resolent la pròrroga del 
nomenament com a Directora General de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre, 
que incorpora les instruccions necessàries per tal de procedir a la convocatòria del lloc 
de direcció professional de la Direcció General. 
 
 
 
3. Donar compte de totes les resolucions dels òrgans unipersonals i dels 

acords dels òrgans col·legiats. 
 
El Vicepresident, es remet a la documentació prèvia lliurada per tal de donar compte al 
Consell General de les resolucions dels òrgans unipersonals relatives al període 
comprés entre la present i l’anterior sessió: 
 
● Decrets registrats entre els números 296 al 2453 corresponents a l’any 2019. 

 
● Acords de les sessions de Junta de Govern de 26 de març, 9 d’abril, 14 de maig, 

23 de maig i 22 d’octubre de l’any 2019, relacionats a continuació: 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

Entitat Número  Data doc. Descripció Òrgan 
 

Institut del Teatre 21   26/03/2019   Ratificar el decret 394/2019: 
Autorització per formalitzar la sol·licitud 
a la Universitat de Barcelona de 
l'Escola Superior d'Art Dramàtic i del 
Conservatori Superior de Dansa de 
l'Institut del Teatre.  

 

 

      
 
Documents associats:    

          Decret:    Institut del Teatre - 394 - 2019  

 

   Institut del Teatre 22   26/03/2019   Prendre coneixement del canvi de 
denominació de l'empresa VALORIZA 
FACILITIES, SA adjudicatària del 
contracte del LOT 1 de "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)". (Núm. expt. 
2017/093). Destinataris: VALORIZA 
FACILITIES, SA; SACYR FACILITIES, 
SA. (Exp. SAP: 2017/0006436) 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Acord:     Institut del Teatre - 168 - 2017  

 

   Institut del Teatre 23   26/03/2019   Aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre i 
la Fundació del Gran Teatre del Liceu. 
(Núm. expt. 2019/018). (FUND. GRAN 
TEATRE DEL LICEU) 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Conveni: Institut del Teatre - 104 - 2019  

 

   Institut del Teatre 24   26/03/2019   Aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre i 
la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC). (Núm. expt. 2019/026). (FUND. 
UNIVERSITAT OBERTA CAT.) 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Conveni: Institut del Teatre - 176 - 2019  

 

   Institut del Teatre 25   26/03/2019   Aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre i 
Fundación AISGE. (Núm. expt. 
2019/037). Fundación de artistes 
interpretes, Sociedad de gestión 
(AISGE) 

 

    



 
 

 
 

 

 

 

      
 
Documents associats:       

          Conveni: Institut del Teatre - 232 - 2019  

 

   Institut del Teatre 26   26/03/2019   Aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre i 
la Xarxa Audiovisual Local, SL. (Núm. 
expt. 2019/039). (XARXA 
AUDIOVISUAL LOCAL SL) 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Conveni: Institut del Teatre - 120 - 2019  

 

   Institut del Teatre 27   26/03/2019   Aprovació de la convocatòria de les 
Beques per a la formació i el 
perfeccionament dels/les graduats/des 
de l'Institut del Teatre per a l'any 2019 
(Beques de Perfeccionament). (Import: 
7.560,00€) (OpC: 00) 

 

    

      
 
Documents associats:       

      
    Decret:    Institut del Teatre - 1135 - 2019  
    Decret:    Institut del Teatre - 2146 - 2019  

 

   Institut del Teatre 28   26/03/2019   Aprovació de la convocatòria per a la 
concessió, en règim de concurrència 
competitiva, del Premi Adrià Gual de 
l'Institut del Teatre 2019. (Import: 
30.213,20€ / 128,49€) (OpC: 00, 01) 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Decret:    Institut del Teatre - 2423 - 2019  

 

   Institut del Teatre 29   26/03/2019   Aprovació de la convocatòria de les 
beques per a projectes d'arts 
escèniques aplicades dels graduats/des 
i dels titulats/des de postgrau de 
l'Institut del Teatre per a l'any 2019. 
(Import: 6.000,00€) (OpC: 00) 

 

    

      
 
Documents associats:       

      
    Decret:    Institut del Teatre - 873 - 2019  
    Decret:    Institut del Teatre - 912 - 2019  
    Decret:    Institut del Teatre - 1345 - 2019  

 

   Institut del Teatre 30   26/03/2019   Aprovació del procediment per a 
l'admissió als ensenyaments de 
Tècniques de les Arts de l'Espectacle 
de l'Institut del Teatre per al curs 2019-
2020 i dels criteris per a l'avaluació 
dels/de les preinscrits/es als estudis de 
tècniques de les arts de l'espectacle.  

 

    

 

   Institut del Teatre 31   26/03/2019   Aprovació de l'oferta de places de les  
    



 
 

 
 

 

 

 

escoles de l'Institut del Teatre (ESAD, 
CSD, EESA/CPD i ESTAE) per al curs 
acadèmic 2019-2020.  

 

   Institut del Teatre 32   26/03/2019   (INVENTARI) Aprovació de l'expedient 
per a l'acceptació de la donació del 
"Fons documental d'en Josep 
Montanyès i Moliner". Destinataris: Sra. 
Laia Montanyès i Martínez; Sr. Arnau 
Montanyès i Martínez. (MARTINEZ 
VENDRELL, MARIA) 

 

    

 

   Institut del Teatre 33   26/03/2019   (INVENTARI) Aprovació de l'expedient 
per a l'acceptació de la donació del 
"Fons Joan Baixas - La Claca". 
(BAIXAS ARIAS, JOAN F.) 

 

    

 

   Institut del Teatre 34   26/03/2019   (INVENTARI) Aprovació de l'expedient 
per a l'acceptació de la donació del 
"Fons Josep M. Benet i Jornet". 
Destinatari: Sra. Carlota Benet i Cros  

 

    

 

   Institut del Teatre 35   26/03/2019   INVENTARI: Informar favorablement i 
sotmetre a l'òrgan competent de la 
Diputació de Barcelona la proposta 
d'aprovació de la rectificació de 
l'inventari de l'Organisme Autònom 
Institut del Teatre a 31 de desembre de 
2018. (Import: 16.274.180,70€) (OpC: 
00) 

 

    

 

   Institut del Teatre 36   26/03/2019   Modificació dels criteris per a la 
contractació d'especialistes de 
reconegut prestigi o professional que 
realitzin col·laboracions docents o 
prestacions de serveis de caire 
professional en el marc del Pla 
d'Ordenació Acadèmica de l'Institut del 
Teatre.  

 

    

      
 
Documents associats:       

          Acord:     Institut del Teatre - 127 - 2018  

 

   Institut del Teatre 37   26/03/2019   Modificació dels criteris i directrius per 
a l'elaboració del POA (Pla d'Ordenació 
Acadèmica) per al curs acadèmic 2019-
2020, de les Escoles i Centres de 
l'Institut del Teatre.  

 

    

      
 
Documents associats:       

      
    Acord:     Institut del Teatre - 3 - 2019  
    Acord:     Institut del Teatre - 77 - 2019  

 

   



 
 

 
 

 

 

 

Institut del Teatre 38   26/03/2019   Ratificar el decret 510/2019: 
Modificació de la minuta del conveni de 
col·laboració entre l'Institut de Cultura 
de Barcelona i l'Institut del Teatre per a 
l'organització de la segona edició de 
l'esdeveniment "DANSA QUINZENA 
METROPOLITANA" (DqM) i en la 
condició suspensiva de la despesa 
associada al conveni.  

 

    

      
 
Documents associats:       

          Decret:    Institut del Teatre - 510 - 2019  

 

   Institut del Teatre 41   09/04/2019   Modificació de les aplicacions 
pressupostàries aprovades als 
expedients de contractació que tenen 
una despesa pluriennal per adequar-les 
a l'estructura pressupostària vigent. 

 

    

 

   Institut del Teatre 42   09/04/2019   Aprovació de la convocatòria per a la 
concessió d'ajuts econòmics de l'Institut 
del Teatre per al curs acadèmic 2018-
2019 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Decret:    Institut del Teatre - 2346 - 2019  

 

   Institut del Teatre 43   09/04/2019   Aprovació de la convocatòria del Premi 
de Dansa 2019 de l'Institut del Teatre 

 
    

      
 
Documents associats:       

      
    Decret:    Institut del Teatre - 1344 - 2019  
    Decret:    Institut del Teatre - 1873 - 2019  

 

   Institut del Teatre 44   09/04/2019   Aprovar el curs i el preu públic del 
"Postgrau d'Arts Escèniques i 
Educació" per al curs acadèmic 2019-
2020 de l'Institut del Teatre 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Acord:     Àrea de Presidència - 272 - 2019  

 

   Institut del Teatre 45   09/04/2019   Aprovar el curs i el preu públic del 
"Postgrau de Projectes Pedagògics i 
Escènics" per al curs acadèmic 2019-
2020 de l'Institut del Teatre 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Acord:     Àrea de Presidència - 273 - 2019  

 

   Institut del Teatre 46   09/04/2019   Aprovar el curs i el preu públic del 
"Postgrau en Escenificació i Tecnologia 
digital" de l'Institut del Teatre del curs 

 

    



 
 

 
 

 

 

 

2019-2020. 

      
 
Documents associats:       

          Acord:     Àrea de Presidència - 274 - 2019  

 

   Institut del Teatre 47   09/04/2019   Aprovar el curs i el preu públic del 
"Escena Digital" de l'Institut del Teatre 
per al curs acadèmic 2019-2020. 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Acord:     Institut del Teatre - 89 - 2019  

 

   Institut del Teatre 48   09/04/2019   Aprovar el curs i el preu públic del curs 
de "Postgrau en Arts Escèniques i 
Acció Social" de l'Institut del Teatre del 
curs 2019-2020. 

 

    

      
 
Documents associats:       

      
    Acord:     Àrea de Presidència - 275 - 2019  
    Decret:    Institut del Teatre - 2355 - 2019  
    Decret:    Institut del Teatre - 2356 - 2019  

 

   Institut del Teatre 49   09/04/2019   (INVENTARI) Aprovació de l'expedient 
per a l'acceptació de la donació del 
"Fons Teresa Cunillé i Domènec 
Vilarrasa" 

 

    

 

   Institut del Teatre 50   09/04/2019   (INVENTARI) Aprovació de l'expedient 
per a l'acceptació de la donació del 
"Dibuix "Apunts de dansa" de l'artista 
Francesc Crespo Giménez" 

 

    

 

   Institut del Teatre 51   09/04/2019   Donar compte de les activitats docents 
no reglades que han estat realitzades 
en el període comprès entre setembre 
de 2018 i febrer de 2019 en el marc de 
la instrucció aprovada per acord de la 
Junta de Govern de l'Institut del Teatre 
en data 20 juliol de 2016. 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Acord:     Institut del Teatre - 121 - 2016  

 

   Institut del Teatre 66   14/05/2019   Reduir la despesa màxima de la 
contractació dels "Serveis de 
representació i gestió artística i tècnica 
per a les actuacions d'IT Dansa - Jove 
Companyia de l'Institut del Teatre" LOT 
1 i LOT 2 (Núm. exp. 2017/052) (Exp. 
SAP: 2017/0009353) 

 

    

      
 
Documents associats:       

      
    Acord:     Institut del Teatre - 30 - 2018  
    Acord:     Institut del Teatre - 144 - 2018  

 

   



 
 

 
 

 

 

 

Institut del Teatre 67   14/05/2019   Adjudicació del contracte del "Servei 
de manteniment, suport i monitoratge 
dels equips d'electrònica de xarxa de 
l'Institut del Teatre". Procediment obert 
simplificat. Pluralitat de criteris. (Núm. 
exp. 2019/018) (Exp. SAP: 
2019/000831) (Import: 30.093,74€) 
(OpC: 220190002192) (IMPALA 
NETWORK SOLUTIONS SL) 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Decret:    Institut del Teatre - 5 - 2019  

 

   Institut del Teatre 68   14/05/2019   Aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre i 
la Fundació de l'Escola del Gremi de 
Pastisseria i Museu de la Xocolata. 
(Núm. exp. 2019/055) (FUND. ESC. 
GREMI PASTISSERIA I MUSE) 

 

    

 

   Institut del Teatre 69   14/05/2019   Aprovació del 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. (Núm. exp. 
2019/053) (FUND. UNIVERS. 
POLITECNICA DE CATAL, 
UNIVERSITAT POLITECNICA DE 
CATALUNY) 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Conveni: Institut del Teatre - 325 - 2019  

 

   Institut del Teatre 70   14/05/2019   Aprovar el preu públic i els cursos 
derivats de l'"Stage Internacional de 
Dansa" de l'Institut del Teatre (edició 
2019).  

 

    

      
 
Documents associats:       

          Decret:    Institut del Teatre - 1910 - 2019  

 

   Institut del Teatre 71   14/05/2019   Aprovar el preu públic i el curs "La 
serigrafia tèxtil en el disseny del 
personatge" de l'Institut del Teatre 
(Import: 210,00€) (OpC: 
220190002642) 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Acord:     Institut del Teatre - 88 - 2019  

 

   



 
 

 
 

 

 

 

Institut del Teatre 72   14/05/2019   Aprovació del curs d'estiu 
"ENDANSA'IT 2019 (Teatre Musical)" i 
del seu preu públic 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Decret:    Institut del Teatre - 1428 - 2019  

 

   Institut del Teatre 73   14/05/2019   Aprovació del curs i del seu preu públic 
del curs d'estiu ENDANSA'IT 2019 
(DANSA) 

 

    

 

   Institut del Teatre 74   14/05/2019   Aprovació del curs i del seu preu públic 
del curs d'estiu ENDANSA'IT 2019 
(DANSA AVANÇAT) 

 

    

 

   Institut del Teatre 76   23/05/2019   Aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre i 
Òmnium Cultural (Núm. exp. 2019/060) 
(OMNIUM CULTURAL) 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Conveni: Institut del Teatre - 311 - 2019  

 

   Institut del Teatre 77   23/05/2019   Aprovació del Pla d'Ordenació 
Acadèmica de l'Institut del Teatre, 
integrat per diverses escoles i centres 
per al curs 2019-2020 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Acord:     Institut del Teatre - 37 - 2019  

 

   Institut del Teatre 79   22/10/2019   Ratificar el decret 2176/2019: Prendre 
coneixement de l'adjudicació del LOT 1 
i LOT 2 dels "Serveis de 
telecomunicacions per a la Diputació de 
Barcelona i el seu sector públic, el 
Consorci LOCALRET, els ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens adherits 
al procés de contractació agregada de 
la demarcació de Barcelona 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Decret:    Institut del Teatre - 2176 - 2019  

 

   Institut del Teatre 80   22/10/2019   Ratificar el decret 1247/2019: 
Resolució del contracte relatiu al 
"Projecte d'arranjament dels 
desperfectes de l'edifici de l'Institut del 
Teatre de Terrassa" (IT1847P16) per 
incompliment de les obligacions 
contractuals per part de l'empresa 
contractista. 

 

    



 
 

 
 

 

 

 

      
 
Documents associats:       

          Decret:    Institut del Teatre - 1247 - 2019  

 

   Institut del Teatre 81   22/10/2019   Ratificar el decret 1314/2019: 
Liquidació del conveni de col·laboració 
entre l'Institut del Teatre i l'Institut de 
Cultura de Barcelona (ICUB) per a la 
reposició i la coproducció de 
l'espectacle "IT Dansa: d'Austràlia a 
l'Índia, passant per Barcelona" durant el 
Grec Festival Barcelona 2018 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Decret:    Institut del Teatre - 1314 - 2019  

 

   Institut del Teatre 82   22/10/2019   Ratificar el decret 2171/2019: 
Ampliació de la despesa per al 
subministrament de gas natural destinat 
als ens locals de Catalunya adjudicat 
pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local a l'empresa 
Endesa Energia, SAU 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Decret:    Institut del Teatre - 2171 - 2019  

 

   Institut del Teatre 83   22/10/2019   Ratificar el decret 2172/2019: Adhesió 
de l'Institut del Teatre a la primera 
pròrroga de 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 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Decret:    Institut del Teatre - 2172 - 2019  

 

   Institut del Teatre 84   22/10/2019   Ratificar el decret 2173/2019: Prendre 
coneixement de l'adjudicació de la 
contractació conjunta de la Diputació de 
Barcelona relativa al "Subministrament 
d'energia elèctrica en diferents edificis i 
recintes de la Diputació de Barcelona i 
d'altres entitats integrades en el seu 
sector públic" 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Decret:    Institut del Teatre - 2173 - 2019  

 

   Institut del Teatre 85   22/10/2019   Delegació parcial de competències de 
la Junta de Govern a favor de la 

 
    



 
 

 
 

 

 

 

Direcció General en matèria de 
convenis específics amb persones i 
entitats, públiques o privades, sense 
contingut econòmic o de quantia que 
no ultrapassi els 50.000 euros 

      
 
Documents associats:       

      
    Acord:     Institut del Teatre - 71 - 2016  
    Acord:     Àrea de Territori i Sostenibilitat - 96 - 2019  

 

   Institut del Teatre 86   22/10/2019   Aprovació de la pròrroga del conveni 
marc de col·laboració entre l'Institut del 
Teatre i la Societat General d'autors i 
Editors (SGAE) (Núm. exp. 2018/099) 
(SOC. GENERAL D'AUTORS I 
EDITORS) 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Acord:     Institut del Teatre - 123 - 2018  

 

   Institut del Teatre 87   22/10/2019   Aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre i 
JULVE I JULVE SL (Escenari Joan 
Brossa) (Núm. exp. 2019/091) 
(BONNIN-JULVE SL) 

 

    

 

   Institut del Teatre 88   22/10/2019   Deixar sense efecte el curs "La 
serigrafia tèxtil en el disseny del 
personatge" de l'Institut del Teatre 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Acord:     Institut del Teatre - 71 - 2019  

 

   Institut del Teatre 89   22/10/2019   Deixar sense efecte el curs "Escena 
Digital" de l'Institut del Teatre per al 
curs 2019-2020 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Acord:     Institut del Teatre - 47 - 2019  

 

   Institut del Teatre 90   22/10/2019   Aprovació de l'expedient per a 
l'acceptació de la donació de la 
"Col·lecció Santiago Vela" 

 

    

 

   Institut del Teatre 91   22/10/2019   Aprovació de l'expedient per a 
l'acceptació de la donació del "Fons 
Ángeles Gulin" 

 

    

 

   Institut del Teatre 92   22/10/2019   Aprovació de l'expedient per a 
l'acceptació de la donació del "Fons 
Raimundo Torres" 

 

    

 

   Institut del Teatre 93   22/10/2019   Aprovació de l'expedient per a 
l'acceptació de la donació de la 

 
    



 
 

 
 

 

 

 

"Companyia Farrés Brothers i cia" 
(FARRES BROTHERS I CIA SCCL) 

 

   Institut del Teatre 94   22/10/2019   Aprovació de l'expedient per a 
l'acceptació de la donació de la 
"Col·lecció de premsa Jordi Suriña: 
Montserrat Caballé 1965-1974" 

 

    

 

   Institut del Teatre 95   22/10/2019   Modificació de l'adscripció territorial 
dels ensenyaments de l'Institut del 
Teatre 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Acord:     Institut del Teatre - 51 - 2018  

 

   Institut del Teatre 96   22/10/2019   Donar compte de les activitats docents 
no reglades que han estat realitzades 
en el període comprès entre març de 
2019 i agost de 2019 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 

 

    

      
 
Documents associats:       

          Acord:     Institut del Teatre - 121 - 2016  

 

   Institut del Teatre 97   22/10/2019   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 Consell General se’n dona per assabentat. 
 
 
 
 
 
4. Donar compte dels convenis subscrits entre l’Institut del Teatre i altres 

Institucions.  
 
El Vicepresident compte de la relació dels convenis subscrits entre l’Institut del Teatre i 
altres institucions, tot fent remissió expressa al llistat que s’ha posat a disposició dels 
membres del Consell, en les carpetes públiques, relatives a aquesta sessió, els quals 
es relacionen a continuació:  
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

a. Aprovats per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
 
JUNTA DE GOVERN DE 26 DE MARÇ DE 2019  
 

1. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del 
Teatre i la Fundació del Gran Teatre del Liceu.  

 
2. Dictamen que proposta aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del 

Teatre i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).  
 

3. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del 
Teatre i Fundación AISGE.  

 
4. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del 

Teatre i la Xarxa Audiovisual Local, SL. 
 

5. Modificació de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Institut del Cultura de 
Barcelona i l’Institut del Teatre per a l’organització de la segona edició de 
l’esdeveniment “DANSA QUINZENA METROPOLITANA” (DqM) i en la condició 
suspensiva de la despesa associada al conveni. 

 
 

JUNTA DE GOVERN DE 14 DE MAIG DE 2019  
 

1. Dictamen que proposa aprova el conveni marc entre l’Institut del Teatre i la Fundació 
de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la Xocolata.  

2. 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 2019-2020.  

 
JUNTA DE GOVERN DE 23 DE MAIG DE 2019- EXTRAORDINÀRIA 
 

1. Dictamen que proposa aprova el conveni marc entre l’Institut del Teatre i Òmnium 
Cultural.  

 
JUNTA DE GOVERN DE 22 D’OCTUBRE DE 2019 
 

1. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre 
l’Institut del Teatre i la Societat General d’autors i Editors (SGAE).  

2. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del 
Teatre i JULVE I JULVE SL  (Escenari Joan Brossa).  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

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

 Decret 469/2019. Convalidar l’aprovació del conveni entre l’Institut Barcelona Esports i 
l’Institut del Teatre per a la participació en el programa “Dansa Ara” activitat de 
presentació de l’oferta educativa de dansa a les escoles de primària de la ciutat de 
Barcelona. Curs 2018/19. 
 

 Decret 499/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. NORD PRODUCCIONS EVENT, SL 

 

 Decret 541/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. EL CONSORCI MERCAT DE LES 
FLORS. 

 

 Decret 542/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. CENTRE D’INICIATIVES DEL TEATRE 
DE LES ARTS, SL. 

 

 Decret 543/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el 
Consorci de Biblioteques de Barcelona amb la finalitat que  la Biblioteca  Horta-Can 
Mariner biblioteca de la xarxa de biblioteques de Barcelona col·labori amb el MAE de 
l’Institut del Teatre per promoure els serveis de cadascuna de les institucions als 
usuaris fidelitzats que té l’altra institució així com arribar a nous públics per ambdues 
biblioteques. 
 

 Decret 596/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. ESCUELA DE BAILE ESTHER BOSCH 
BRUNA BARCELONA, SLU. 
 

 Decret 646/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. BATACLÁN IDEAS Y ESPECTÁCULOS 
S.L (La Compañía Antonio Márquez). 
 
 

 Decret 647/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i 
tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del Teatre. KONINKLIJKE VLAAMSE 
SCHOWBURG 
 

 Decret 648/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i 
tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del Teatre. KONINKLIJKE VLAAMSE 
SCHOWBURG 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

ABRIL 2019 
 

 Decret 687/2019. Convalidar l’aprovació del conveni de col·laboració l’Institut del 
Teatre,  l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), la Fundació Romea i la Fundación de Artistas Interpretes, Sociedad 
de Gestión (Fundació AISGE) per impulsar la  producció, difusió i la lectura 
dramatitzada de les microdramatúrgies escrites per part dels alumnes i graduats/des de 
l’Institut del Teatre i oferir suport a la creació i difusió del programa de ràdio “Això és un 
drama” que les promou que s’emetrà en els continguts a la carta de IcatFM, així com 
també se’n farà ús en altres espais radiofònics de l’emissora. 
 

 Decret 732/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. OPERA DE LYON. 

 

 Decret 737/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. La FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL 
LICEU 

 

 Decret 751/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. OPERA DE LYON. 

 

 Decret 780/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i 
l’Institut del Teatre per regular la participació dels alumnes del Conservatori Superior de 
Dansa  de l’Institut del Teatre en el Festival Sismògraf d’Olot -edició 2019-. 

 

 Decret 874/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i 
tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del Teatre. THÉÂTRE ROYAL DE LA 
MONNAIE. 

 

 Decret 875/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Associació Cultural 
Telenoika i l’Institut del Teatre per a l’impuls de la primera edició del Postgrau 
Escenificació i Tecnologia Digital per al curs acadèmic 2019-20, com a títol propi de 
l’Organisme. 

 

 Decret 876/2019. Aprovació de l’addenda I al conveni de col·laboració entre l’Institut 
del Teatre, l’Associació Escènic Vic i l’Ajuntament de Vic per a la planificació, 
organització, execució i avaluació del programa acadèmic d’activitats pedagògiques 
(classes de teatre a partir de 3 anys) que es difondran per la comarca d’Osona (Vic) 
durant el curs acadèmic 2018-19. 

 

 Decret 884/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Fundació Mies Van 
der Rohe i l’Institut del Teatre per regular la participació dels alumnes del Conservatori 
Superior de Dansa de l’Institut del Teatre en les activitats organitzades en el marc de la 
Setmana de l’Arquitectura 2019 que tindrà lloc el dia 18 de maig de 2019 en el Pavelló 
Mies Van der Rohe de Barcelona.   

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

MAIG 2019 
 

 Decret 914/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. ASSOCIACIÓ TEATRAL PARKING 
SHAKESPEARE. 

 

 Decret 995/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. BITÒ PRODUCCIONS, SL. 

 

 Decret 1011/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. L’ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA INDI GEST. 

 

 Decret 1012/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. ASSOCIACIÓ D'ESCENÒGRAFS DE 
CATALUNYA. 
 

 Decret 1013/2019. Aprovació del conveni la col·laboració entre l’Institut del Teatre, 
l’Asociación de Directores de Escena de España (ADE) i l’Escuela de Arte Dramàtico y 
Danza de Euskadi (DANTZERTI) per a la coedició del llibre Teoria dramàtica d’en 
Jaume Melendres. 
 

 Decret 1048/2019. Aprovació del conveni específic de col·laboració entre l’Institut del 
Teatre i l’Institut de Cultura de Barcelona per a l’exhibició del projecte guanyador del 
premi Adrià Gual 2019. 
 

 Decret 1105/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre TANTARANTANA TEATRE, SL. 
 

 Decret 1133/2019. Aprovació del conveni específic de col·laboració entre l’Institut del 
Teatre i la Universitat de Barcelona (Facultat de Belles Arts) per interrelacionar 
continguts del Màster d’Art Sonor de la Facultat de Belles Arts  i el Postgrau 
Escenificació i Tecnologia Digital. 
 

 Decret 1136/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL 
CENTRE CULTURAL SANT CUGAT (OAMCCSC) DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CUGAT 

 
JUNY 2019 

 

 Decret 1253/2019. Aprovar el conveni de cooperació educativa de pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en l’Institut del 
Teatre. -Facultat de Filologia. 
 

 Decret 1257/2019. Aprovar el conveni que regula la subvenció per a la mobilitat 
Erasmus+ en el marc de l’acció “Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje”  
per al curs acadèmic 2019-20. 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 Decret 1261/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
Gaga Movement, ltd per a l’organització del Workshop Gaga Intensive Summer 2019. 
 

 Decret 1316/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. ASSOCIACIÓ ANTES DANZA. 
 

 Decret 1326/2019. Rectificació error material en el decret de la Directora General de 
data 11 de juny de 2019 mitjançant el qual s’aprova el conveni de col·laboració entre 
l’Institut del Teatre i Gaga Movement, ltd per a l’organització del Workshop Gaga 
Intensive Summer 2019. 
 

 Decret 1333/2019. Aprovar el conveni que regula la subvenció per a la mobilitat 
Erasmus+ en el marc de l’acció “Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje”  
per al curs acadèmic 2019-20. 
 

 Decret 1421/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la 
Fundació Privada AAVC per a l’impuls de la primera edició del Postgrau Escenificació i 
Tecnologia Digital per al curs acadèmic 2019-20. 

 
JULIOL 2019 
 

 Decret 1581/2019. Modificació de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Institut 
del Teatre i Gaga Movement, ltd per a l’organització del Workshop Gaga Intensive 
Summer 2019. 
 

 Decret 1639/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. ASSOCIACIÓ PER A LA RECERCA 
EDUCATIVA EN LES ARTS ESCÈNIQUES. 
 

 Decret 1640/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. MARIA GORETTI PUENTE GONZALEZ 

 

 Decret 1641/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. MINORIA ABSOLUTA, SL 

 

 Decret 1642/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. TITUS ANDRÒNIC, SL  
 

 Decret 1652/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. CORPORACIÓ CATALANA 
D’AUDIOVISUALS, SA 

 

 Decret 1698/2019. Modificació de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Institut 
del Teatre, l’Associació per al Desenvolupament d’Esdeveniments Pluriartístics (ADEP) 
per a la participació en diversos cursos d’entrenament rítmic Perkimba. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

AGOST 2019 
 

 Decret 1840/2019. Aprovació de l’addenda III al conveni de col·laboració entre l’Institut 
del Teatre i el Consorci Mercat de les Flors per a l’establiment del calendari d’utilització 
de la Sala Ovidi Montllor de manera paritària per al curs acadèmic – temporada 
artística 2019-2020, amb un ús que totalitzi la meitat de l’any per a cadascuna de les 
parts. 
 

 Decret 1842/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i El 
Grup de Formació, Ment, Cos i Societat SCP per a la participació en el curs “Expert en 
Tècniques de Grup i Psicodrama”, en el “Postgrau en Psicoteràpia de Grup i 
Psicodrama” i en el “Màster en Grups i Psicodrama”. 
 

 Decret 1843/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre  i 
l’Associació Pedagògica D’arts Escèniques (APAE) per a la participació en els cursos 
“Bàsic teatre”, “Bàsic dansa”, “Avançat dansa” i “Avançat teatre” al Centre Territorial 
d’Osona (VIC). 

 
SETEMBRE 2019 
 

 Decret 1873/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre, 
l’Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci Mercat de les Flors, La Caldera Les 
Corts, l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC),  
l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC), l’Ajuntament de 
Sabadell (Centre de creació i Producció Artística l’Estruch) i El SAT! Sant Andreu 
Teatre per a la concessió del Premi de Dansa 2019. 

 

 Decret 1927/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
PEEPING TOM VZW per a la participació en una audició i Workshop per a la producció 
de l’obra “Kind”. 
 

 Decret 1944/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per a l’impuls de la primera edició del Postgrau 
Escenificació i Tecnologia Digital per al curs acadèmic 2019-20, com a títol propi de 
l’Organisme. 

 

 Decret 1984/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per a la participació de l’institut del Teatre en el 
desenvolupament dels programes formatius de la UOC com el Grau en Arts de la UOC 
i el Màster Universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX). 
 

 Decret 1997/2019.. Prorroga del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques. ESBART SANT CUGAT. 
 

 Decret 1998/2019. Prorroga del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques. CIA X-FAM. 
 

 Decret 1999/2019. Prorroga del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques. LA INTRUSA DANSA, SL. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 Decret 2037/2019. Prorroga del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques. ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE CELRÀ-AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

 Decret 2038/2019. Prorroga del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques. INSTITUT LLUIS DOMÈNECH I MONTANER. 

 

 Decret 2119/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA 
ACTIVA 
 

 Decret 2128/2019. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. GIFERMAN, SL. (SALA HIROSHIMA) 
 

 Decret 2190/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el 
Centre d’Innovació i Formació Ocupacional de L’Hospitalet de Llobregat (CIFO) per a 
realització de l’activitat pràctica de curs de “Mitjans audiovisuals aplicats a les arts 
escèniques” a les instal·lacions de l’Institut del Teatre (seu de Barcelona). 
 

 Decret 2417/2019. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la 
Fundació contínua de la Universitat de Barcelona (Fundació IL3-UB) per a la 
participació en la realització de la docència dins el “Curs de Postgrau en Producció i 
Gestió d'Espectacles i Festivals” 

 
El Consell General es dona per assabentat. 
 
 
 
5. Dictamen que proposa informar el projecte de pressupost per a l’any 2020 de 

l’Organisme Autònom Institut del Teatre i elevar-ho al Ple de la Diputació de 
Barcelona. 

 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que efectua la seva exposició del 
projecte de pressupost, detallant la informació de tots els capítols, tant pel que fa a 
despeses com a ingressos. 
 
El Sr. Marcé es refereix, respecte del pressupost, a les taxes i altres ingressos. 
Reflexiona respecte de la consignació d’ingressos, tot observant que no s’ha modificat. 
Indica que caldria fer l’esforç per a quantificar aquests conceptes, partint de la previsió 
docent. 
 
En relació al finançament dependent de la Diputació de Barcelona, afegeix que caldria 
preveure el finançament del MAE com a peça independent i, d’aquesta manera, poder 
propiciar que el seu finançament fos compartit amb altres institucions (Ajuntament, 
Generalitat, Estat). 
 
El President confirma que s’està treballant en aquesta direcció. 



 
 

 
 

 

 

 

 
El Sr. Oriol Lladó, referint-se al Capítol VI manifesta la seva angoixa arran de la 
insuficiència per atendre les necessitats reals. Caldria, i així ho proposa, dur a terme 
una sessió específica amb la informació de fons per a debatre l’establiment de 
paràmetres econòmics i de necessitat, adients. 
 
La Sra. Magda Puyo, Directora General, es refereix a la necessitat d’efectuar les 
inversions necessàries per a preveure que tots els edificis docents i culturals i les 
seves activitats, resultin adequats. 
 
El Vicepresident, en relació a la qüestió específica dels edificis i necessitats, disposa 
que per a la sessió de Junta de Govern prevista per al mes de gener, s’aporti 
informació precisa. 
  
 
El Consell General 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 2020 per un import anivellat de VINT MILIONS TRES-CENTS 
CINQUANTA-UN MIL SIS-CENTS EUROS (20.351.600,00 €), 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 
2020, 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 a la Diputació de Barcelona el projecte de pressupost de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre per a l’any 2020 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 2020, 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.” 

 
El Sr. Altayó reitera la seva disconformitat amb la previsió del capítol II, com ja ha 
manifestat en anteriors exercicis.  
 
A continuació es refereix a l’acord amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat. Recorda, com ja va exposar en el seu moment, que no s’ajusta al 
reconeixement i realitat dels estudis que s’estan impartint. Sobretot respecte del 
Batxillerat Artístic. Conclou que cal seure amb el Departament i exigir el finançament 
adequat. 



 
 

 
 

 

 

 

 
Finalment reitera la seva reflexió en relació a les activitats que es duen a terme per 
part de l’Institut del Teatre. Aquestes es veuen afectades per dotacions 
pressupostàries insuficients; molt més tenint en compte el paper de referent de l’Institut 
del Teatre. (MAE, etc.) 
 
Conclou que es tracta de qüestions recurrents que s’han d’anar tractant sense més 
demora. 
 
 
 
6. Informe de la Direcció General/Gerència de l’Institut del Teatre 
 

El Gerent, Sr. Jordi Roig, lliura als presents resum del calendari de les activitats més 
rellevants, així com de les actuacions previstes, que comenta punt per punt. 

 
La Directora General es compromet a informar dels actes culturals i esdeveniments 
que tenen lloc a l'IT amb prou antelació per poder organitzar les agendes, sempre que 
sigui possible. Informa al respecte de la propera re-estrena a la Sala Becket de 
"Bruels", Premi Adrià Gual de l'IT i la re-estrena de "Flam" de l'ITTeatre, al Teatre 
Lliure. Per altra part també informa de la inauguració de l'Exposició Cartells Escènics 
Russos del segles XIX i XX. 
 
També parla del problema sorgit per qüestions d'humitat al Museu de les Arts 
Escèniques i la necessitat de tenir cura del patrimoni i fer les inversions necessàries 
per assegurar les millors condicions per a la seva conservació. 
 
El Vicepresident indica que cal que des de l’Institut del Teatre s’informi d’aquestes 
activitats amb antelació. S’ha d’enviar el calendari amb temps pel que fa a aquestes 
previsions. 
 

 
 

7. Precs i preguntes. 
 
No s’han produït. 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el Vicepresident del Consell General de l’Institut del Teatre i el Secretari 
que en dona fe.  


