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A C T A 

 
 
 

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

 
 
 
Data:  15 de març de 2017 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament: 12:50 hores  
Hora finalització: 13:50 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Presidenta: 
 
 Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès 
 
 
Vicepresident: 
 
 Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
 
 
Vocals: 
 

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
Sr. Josep Altayó i Morral 
Sr. Xavier Boltaina i Bosch 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

 
 
Interventora delegada: 
 
 Sra. Marta Gómez Acin 
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Delegat de Secretaria al Consell: 
 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
S’excusen: 
 

Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares 
Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella 

 
 

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

 
 

1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 28 de novembre de 2016. 

2. Donar compte de totes les resolucions dels òrgans unipersonals i dels acords dels òrgans col·legiats. 

3. 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. 

4. Dictamen que proposa l'aprovació de la memòria de gestió de l’exercici 2016 de l'Institut del Teatre.  

5. Dictamen que proposa donar compte de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2016 de 

l’Organisme Autònom “Institut del Teatre”.  

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

7. Precs i preguntes.  

 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
 
La Presidenta 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 de la sessió anterior, celebrada el dia 

28 de novembre de 2016. 
 
En haver-se posat a disposició dels membre del Consell General una còpia de l’acta de la 
sessió anterior de 28 de novembre de 2016 amb la convocatòria de la sessió, es dóna per 
llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva aprovació. 
 
La Presidenta del Consell General demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-
se’n cap ni emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el 
dia 28 de novembre de 2016 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els 
presents. 
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2. Donar compte de totes les resolucions dels òrgans unipersonals i dels acords 
dels òrgans col·legiats. 

 
La Presidenta, 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 amb els números 1415 a 1648 corresponents a l’any 2016, i amb 

els números 1 a 263 corresponents a l’any 2017. 
● Acords de les sessions de Junta de Govern de 28 de novembre, 21 de desembre de 

2016 i de 25 de gener i 15 de febrer de 2017, relacionats a continuació: 
 
 
 

Llistat Acords 

Criteris de selecció  
Entitat: Institut del Teatre 

Any: 
2016 

Data 
doc.: 28/11/2016 a 21/12/2016 

Òrgan 
d’aprovació: Ens - Òrgan Executiu 

 
Entitat Número Data doc. Descripció Òrgan

Institut del Teatre 148   28/11/2016  Ratificar el decret 1221/16 "Autorització 
per a la realització d'un Curs de formació 
continuada per a tècnics de teatres 
municipals "El llenguatge de la llum a 
escena" sol·licitat per l'Oficina de Difusió 
Artística de la Diputació de Barcelona. 

 

       
Documents associats:  

          Decret:    Institut del Teatre - 1221 - 2016  

Institut del Teatre 149   28/11/2016  Ampliació de la despesa estimativa 
plurianual vinculada a l'execució de la 
pròrroga de la contractació per a la gestió 
indirecta de l'explotació, sota la modalitat 
de concessió, dels "Serveis de menjador 
escolar i monitoratge (alimentació i 
esbarjo) en tempos 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. (EUREST COLECTIVIDADES 
SRL) 

 

       
Documents associats:  

          Decret:    Institut del Teatre - 150 - 2015 (EUREST 
CATALUNYA SLU)  
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Institut del Teatre 150   28/11/2016  Modificació de la despesa aprovada per a 
la pròrroga de la contractació centralitzada 
dels serveis de telecomunicacions (veu, 
mòbil i dades) que dugui a terme 
LOCALRET. (LOCALRET, CONSORCIO 
LOCAL) 

 

       
Documents associats:  

      

    Acord:     Institut del Teatre - 65 - 2016 (LOCALRET, 
CONSORCIO LOCAL)  
    Acord:     Institut del Teatre - 73 - 2016 (LOCALRET, 
CONSORCIO LOCAL)  
    Acord:     Institut del Teatre - 124 - 2016 (LOCALRET, 
CONSORCIO LOCAL)  

Institut del Teatre 151   28/11/2016  (Inventari) Aprovació de l'expedient per a 
la donació de l'arxiu de premsa de l'obra 
"La Torna" a l'Institut del Teatre. 

 

Institut del Teatre 152   28/11/2016  Aprovar el preu públic del curs "Producció 
i gestió d'arts escèniques" 

 

Institut del Teatre 153   28/11/2016  Aprovar el preu públic del curs 
"Tècniques informàtiques per a la 
representació del projecte escenogràfic" 

 

       
Documents associats:  

          Decret:    Institut del Teatre - 1330 - 2016  

Institut del Teatre 154   28/11/2016  Aprovació de les bases reguladores per 
als processos de selecció, nomenament i 
cessament de director o directora de les 
Escoles Superiors i de les Escoles 
Professionals de l'organisme Autònom 
Institut del Teatre. 

 

       
Documents associats:  

      

    Decret:    Institut del Teatre - 570 - 2006  
    Decret:    Institut del Teatre - 150 - 2012  
    Acord:     Institut del Teatre - 171 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 124 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 227 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 228 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 230 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 229 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 269 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 270 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 266 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 267 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 268 - 2017  

Institut del Teatre 155   28/11/2016  Aprovar les bases reguladores del procés 
selectiu per a la selecció d'un màxim de 9 
titulats/des de l'Institut del Teatre que han 
de formar part del procés formatiu "IT-
TÈCNICA" per al curs 2016-17 

 

       
Documents associats:  

      
    Decret:    Institut del Teatre - 1547 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 1601 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 173 - 2017  

Institut del Teatre 156   28/11/2016  Donar-se per assabentada de l'Informe 
Econòmicofinancer corresponent a 
l'exercici 2015 de l'Organisme Autònom 
Institut del Teatre.  
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Institut del Teatre 157   28/11/2016  Informar favorablement el projecte de 
pressupost per a l'any 2017 de 
l'Organisme Autònom Institut del Teatre i 
elevar-ho al Consell General de l'Institut 
del Teatre. 

 

       
Documents associats:  

          Acord:     Institut del Teatre - 94 - 2016  

Institut del Teatre 160   21/12/2016  Aprovació de la pròrroga de la 
contractació 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" 
(EUREST CATALUNYA SLU) 

 

       
Documents associats:  

      

    Acord:     Institut del Teatre - 55 - 2008  
    Acord:     Institut del Teatre - 92 - 2008  
    Acord:     Institut del Teatre - 1 - 2009  
    Acord:     Institut del Teatre - 15 - 2009  
    Decret:    Institut del Teatre - 35 - 2010 (EUREST 
COLECTIVIDADES SRL)  
    Decret:    Institut del Teatre - 148 - 2010  
    Acord:     Institut del Teatre - 117 - 2010 (EUREST 
COLECTIVIDADES SRL)  
    Decret:    Institut del Teatre - 135 - 2011 (EUREST 
COLECTIVIDADES SRL)  
    Decret:    Institut del Teatre - 167 - 2011 (EUREST 
COLECTIVIDADES SRL)  
    Decret:    Institut del Teatre - 45 - 2012  
    Acord:     Institut del Teatre - 5 - 2013 (EUREST 
COLECTIVIDADES SRL)  
    Decret:    Institut del Teatre - 158 - 2013  
    Decret:    Institut del Teatre - 136 - 2014 (EUREST 
COLECTIVIDADES SA)  
    Acord:     Institut del Teatre - 60 - 2014 (EUREST 
CATALUNYA SLU, EUREST COLECTIVIDADES SRL)  
    Decret:    Institut del Teatre - 150 - 2015 (EUREST 
CATALUNYA SLU)  
    Decret:    Institut del Teatre - 125 - 2017 (EUREST 
CATALUNYA SLU)  

Institut del Teatre 161   21/12/2016  Aprovació de la pròrroga de la 
contractació "Servei auxiliar de serveis per 
a les seus de Barcelona i del centre 
territorial del Vallès de l'Institut del Teatre" 

 

       
Documents associats:  

      

    Acord:     Institut del Teatre - 86 - 2013  
    Decret:    Institut del Teatre - 1382 - 2013  
    Decret:    Institut del Teatre - 717 - 2015  
    Acord:     Institut del Teatre - 192 - 2015  
    Decret:    Institut del Teatre - 207 - 2016  

Institut del Teatre 162   21/12/2016  Aprovació del conveni marc de 
cooperació educativa per a la realització 
de pràctiques acadèmiques externes en 
entitats col·laboradores per al còmput de 
crèdits dels estudiants de la Universitat 
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Autònoma de Barcelona a l'Institut del 
Teatre. (UNIVERSITAT AUTONOMA DE 
BARCELONA) 

       
Documents associats:  

      

    Conveni: Institut del Teatre - 1230 - 2016 (UNIVERSITAT 
AUTONOMA DE BARCELONA)  
    Decret:    Institut del Teatre - 232 - 2017 (UNIVERSITAT 
AUTONOMA DE BARCELONA)  
    Decret:    Institut del Teatre - 233 - 2017 (UNIVERSITAT 
AUTONOMA DE BARCELONA)  
    Decret:    Institut del Teatre - 234 - 2017 (UNIVERSITAT 
AUTONOMA DE BARCELONA)  
    Decret:    Institut del Teatre - 235 - 2017 (UNIVERSITAT 
AUTONOMA DE BARCELONA)  

Institut del Teatre 163   21/12/2016  Modificació del conveni tipus específic 
bilateral per a l'intercanvi d'estudiants de 
diferents centres d'ensenyaments 
superiors de l'Institut del Teatre. 

 

       
Documents associats:  

          Acord:     Institut del Teatre - 75 - 2016  

Institut del Teatre 164   21/12/2016  Aprovació de la convocatòria específica 
per atorgar una beca de col·laboració en 
l'àmbit de la Coordinació Acadèmica 
(servei de vestuari) de l'Institut del Teatre 
(BIT-03/16) 

 

       
Documents associats:  

      
    Decret:    Institut del Teatre - 126 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 188 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 238 - 2017  

Institut del Teatre 165   21/12/2016  Aprovació de la convocatòria per a la 
concessió, en règim de concurrència 
competitiva, del Premi per al disseny de 
l'estand de l'Institut del Teatre al Saló de 
l'Ensenyament (edició 2017) 

 

       
Documents associats:  

          Decret:    Institut del Teatre - 70 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 143 - 2017  

Institut del Teatre 166   21/12/2016  (Inventari) Aprovació de l'expedient per a 
la donació de vestuari d'època del Teatre 
Nacional de Catalunya a l'Institut del 
Teatre (TEATRE NACIONAL 
CATALUNYA SA) 

 

Institut del Teatre 167   21/12/2016  Aprovar el preu públic del curs "El Ball de 
parella com a conversa. La història a 
través del ball: del vals al twist" 

 

Institut del Teatre 168   21/12/2016  Aprovar el preu públic del Mòdul de 
Producció Tècnica dins el "Postgrau en 
producció i gestió d'espectacles i 
d'esdeveniments culturals" 

 

Institut del Teatre 169   21/12/2016  Aprovar la modificació de la despesa 
derivada del curs "El Sigiloso Conjuro de 
lo Salvaje" en el marc de les activitats de 
les Aules Obertes de Disseny Escènic 
2016-2017 
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Documents associats:  

          Decret:    Institut del Teatre - 767 - 2016  
    Acord:     Institut del Teatre - 118 - 2016  

Institut del Teatre 170   21/12/2016  Aprovació de les bases reguladores del 
procés selectiu per a la selecció d'un 
màxim de 12 titulars/des de l'Institut del 
Teatre que han de formar part del procés 
formatiu "IT-TEATRE" i la seva 
convocatòria 

 

       
Documents associats:  

      

    Decret:    Institut del Teatre - 71 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 210 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 249 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 253 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 247 - 2017  

Institut del Teatre 171   21/12/2016  Rectificació de les bases reguladores per 
als processos de selecció, nomenament i 
cessament de director o directora de les 
Escoles Superiors i de les Escoles 
Professionals de l'Organisme Autònom 
Institut del Teatre. 

 

       
Documents associats:  

      

    Acord:     Institut del Teatre - 154 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 124 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 227 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 228 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 230 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 229 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 269 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 270 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 266 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 267 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 268 - 2017  

Institut del Teatre 172   21/12/2016  Donar compte de les modificacions del 
Pla d'Ordenació Acadèmica del curs 
2016-17 

 

       
Documents associats:  

      
    Acord:     Institut del Teatre - 100 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 852 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 1240 - 2016  

 

 
 
 
 

Llistat Acords 

Criteris de selecció  
Entitat: Institut del Teatre 

Any: 
2017 

Data 
doc.: 25/01/2017 a 15/02/2017 

Òrgan 
d’aprovació: Ens - Òrgan Executiu 
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Entitat Número Data doc. Descripció Òrgan

Institut del Teatre 1   25/01/2017  Ratificar el decret 1580/2016: Aprovar el 
preu públic del curs "Introducció a 
l'escenotècnia: Processos de treball de la 
luminotècnia per a l'espectacle en viu" 

 

       
Documents associats: 

          Decret:    Institut del Teatre - 1580 - 2016  

Institut del Teatre 2   25/01/2017  Aprovar el conveni marc de col·laboració 
entre l'Institut del Teatre i l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau 

 

       
Documents associats: 

          Conveni: Institut del Teatre - 69 - 2017  

Institut del Teatre 3   15/02/2017  Aprovació de la pròrroga de la relació de 
convenis marc que l'Institut de Teatre té 
formalitzats amb diferents entitats. 

 

       
Documents associats: 

      
    Decret:    Institut del Teatre - 190 - 2013  
    Acord:     Institut del Teatre - 13 - 2013  
    Acord:     Institut del Teatre - 12 - 2014  
    Acord:     Institut del Teatre - 16 - 2015  

Institut del Teatre 4   15/02/2017  Aprovació de l'expedient de contractació 
mitjançant concessió de servei no públic 
per a gestionar el "Servei de Bar-Cafeteria 
al Centre Territorial del Vallès de l'Institut 
del Teatre". Procediment obert. Pluralitat 
de criteris. Núm. expedient: 
SEC2016/0004645 2016/031 Import total 
(Ingrés mínim) 17.424,00 euros. (Exp. 
SAP: 2016/00004645) 

 

Institut del Teatre 5   15/02/2017  Aprovar el curs i el preu públic del "Curs 
de presentació de projectes professionals 
d'arts escèniques en anglès" de l'Institut 
del Teatre. Import total: 175,00 euros, preu 
públic. 

 

Institut del Teatre 6   15/02/2017  Aprovar el curs i el preu públic del "Curs 
Tècnic de nivell bàsic en PRL per a 
tècnics de l'espectacle en viu (on line)". 
Edició 2017. Import total: 207,00 euros. 
Preu públic. 

 

Institut del Teatre 7   15/02/2017  (INVENTARI) Proposta de rectificació de 
l'inventari de l'Organisme Autónomo 
Institut del Teatre a 31 de desembre de 
2016 - N. Import total: 18.350.517,56 
euros 

 

 

 
 
El Consell General es dóna per assabentat. 
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3. Donar compte dels convenis subscrits entre l’Institut del Teatre i altes 
Institucions.  

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

 
JUNTA DE GOVERN DE 28 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
Cap 
 

 
JUNTA DE GOVERN DE 21 DE DESEMBRE DE 2016 

 
1. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de cooperació educativa per a la 

realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores per al 
còmput de crèdits dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona a 
l’Institut del Teatre.  

 
2. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni tipus específic bilateral 

per a l’intercanvi d’estudiants de diferents centres d’ensenyaments superiors de 
l’Institut del Teatre.  

 
 

JUNTA DE GOVERN DE 25 DE GENER DE 2017 
 

1. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc entre l’Institut del Teatre i 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

 
 

JUNTA DE GOVERN DE 15 DE FEBRER DE 2017 
 

1. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de la relació de convenis marc que 
l’Institut del Teatre té formalitzats amb diferents entitats. 

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

 
 

NOVEMBRE 2016 
 

 Decret 1428/2016. Aprovació de l’addenda II al conveni de col·laboració entre 
l’Institut del Teatre i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la coproducció i 
representació de dos espectacles d’IT DANSA a la Sala Gran del Teatre del Liceu. 
 

 Decret 1493/2016. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del 
Teatre i l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya per afavorir que els alumnes 
d’aquesta darrera entitat puguin realitzar activitats docents consistents en 
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reportatges fotogràfics dels diferents tallers que es realitzen a l’Institut del Teatre, 
tals com els d’art dramàtic, els de dansa i/o dels seus assaigs. 

 
 Decret 1533/2016. Aprovació de l’addenda I 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 2017-2018, amb un ús que totalitzi la meitat de 
l’any per a cadascuna de les parts. 

 
 

DESEMBRE 2016 
 

 Decret 1582/2016. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del 
Teatre i el Districte de Sants-Montjuïc de l’Ajuntament de Barcelona per a la 
realització d’estades formatives en instal•lacions exteriors als centres educatius, 
que ajudin a la millora d’adquisició de competències socials dels alumnes de 
secundària, dins del marc del Projecte de Diversificació Curricular. 
 

 Decret 1607/2016. Aprovar el 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 del Mòdul de Producció Tècnica dins el “Postgrau en 
producció i gestió d’espectacles i d’esdeveniments culturals” 
 
 

GENER 2017 
 

 Decret 20/2017. Aprovació d’un conveni de Patrocini per a l’edició del llibre 
“Stanislavski, Meyerhold y Chaliapin: La interpretación operística” de Susana 
Egea 

 Decret 21/2017. Convalidar l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre 
l’Institut del Teatre i Le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris (CNSAD) per  acollir alumnes i professors del CNSAD per a la realització 
d’un projecte pedagògic teatral. 
 

 Decret 54/2016. Aprovar el conveni de cooperació educativa de pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en l’Institut 
del Teatre. -Facultat d’Educació-. 
 

 Decret 61/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Associació Mise en Lumière per a la coorganització del Festival de Teatre en 
francès. 
 

 Decret 102/2017. Aprovar el 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 2016/17. 

 
 

FEBRER 
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 Decret 170/2017. Autoritzar la formalització del conveni de Patrocini per a 

l’elaboració Volum VII de la col·lecció “Cos de Lletra” i aprovar la minuta de 
conveni. 
 

 Decret 171/2017. Aprovació del conveni específic bilateral per a l’intercanvi 
d’estudiants entre l’Institut del Teatre (Barcelona) i la Universidad de Colima 
(Mèxic). 
 

 Decret 172/2017. Aprovació del conveni de patrocini entre l’Institut del Teatre i 
l’Associació Plec 22 per a l’elaboració de l’obra “Quad et autres pièces pour la 
télévision, suivi de L'Épuisé par Gilles Deleuze” de  Samuel Beckett en llengua 
catalana. 
 

 Decret 183/2017. Aprovació del conveni de col·laboració per tal facilitar que els 
alumnes d’aquesta entitat puguin realitzar activitats docents consistents en 
reportatges fotogràfics i/o audiovisuals de l’activitat acadèmica de la comunitat 
educativa de l’Institut del Teatre. 
 

 Decret 209/2017. Aprovació del conveni específic de col·laboració entre l’Institut 
del Teatre i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per a l’impuls de la realització 
d’una  formació en arts escèniques adreçada a persones afectades per malalties 
mentals que formen part del Club Social de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau. 
 

 Decret 216/2017. Convalidar l’aprovació de l’addenda III al conveni de 
col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per 
a la coproducció i representació de dos espectacles d’IT DANSA a la Sala Gran 
del Teatre del Liceu. 
 

 Decret 262/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’English National Ballet School per a la participació en una audició a Barcelona. 
 

 Decret 263/2017. Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Institut del 
Teatre i la Fundació Taller de Musics per a la realització de pràctiques 
d’acompanyament musical a les classes de dansa contemporània i flamenc que 
imparteix l’Institut del Teatre. 
 

 Decret 264/2017. Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Institut del 
Teatre i el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) per a l’assaig, creació, producció i 
representació de la pràctica escènica “Collar de Cranis  (Varietats a la Brossa)” en 
el marc del projecte pedagògic IT-TEATRE. 

 
El Consell General es dóna per assabentat. 
 
 
4. Dictamen que proposa l'aprovació de la memòria de gestió de l’exercici 2016 de 

l'Institut del Teatre.  
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La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, Sra. Magda Puyo, que es remet a 
la documentació lliurada. 
 
El Consell General, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta, adopta 
els següents acords: 
 
“Atès que s'ha confeccionat la proposta de memòria corresponent a l'any 2016, de l'Institut del 

Teatre, relativa  a la gestió anual realitzada durant aquest període. 

 

Atès el que es disposa a l’article 149 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  

 

Vist  l'art. 9 a) dels Estatuts de l'Institut del Teatre, relatiu a les competències del Consell General 

de l'Institut, entre les quals s’inclou l’aprovació de la memòria anual de l'Institut del Teatre. 

 

Vistes les Bases 69.2) i 71.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 

l’exercici 2017, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme 

que no comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització 

prèvia. 

 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre, s’eleva al Consell General, per a la 
seva aprovació, els següents 
 

 

ACORDS 

 

 

Primer.- APROVAR la memòria relativa a la gestió anual de l'Institut del Teatre corresponent a 

l'any 2016 que s’adjunta en document annex. 

 

Segon.- TRAMETRE la memòria a la Diputació de Barcelona, Secretaria General, per a la seva 

integració a la memòria de gestió anual de la Corporació.” 

 
 
5. Dictamen que proposa donar compte de la liquidació del pressupost 

corresponent a l’exercici 2016 de l’Organisme Autònom “Institut del Teatre”.  
 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, Sr. Jordi Roig, que mostra imatges en pantalla 
als assistents, respecte de la qual, efectua els comentaris precisos en ordre a informar 
sobre la liquidació. Es remet a l’informe que ha facilitat juntament amb la convocatòria i es 
posa a disposició dels presents. 
 
El Consell General es dóna per assabentat. 
 
El Consell General, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta, queda 
assabentat dels següents acords: 
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“L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de cada exercici es liquidarà 

quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural, 

quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents. 

 

D’acord amb l’apartat tercer del mateix article, la liquidació ha estat informada per la Interventora 

delegada i es presenta per a la seva aprovació per la Presidència de l’Organisme Autònom Institut 

del Teatre. 

 

Segons l’article 93.1 del RD 500/1990, la liquidació del pressupost posarà de manifest: a) respecte 

del pressupost de despeses i per cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions 

i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 

pagaments ordenats i els pagaments realitzats; b) respecte del pressupost d’ingressos, i per cada 

concepte, les previsions inicials, les modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 

anul·lats, així com els recaptats nets. 

 

Així mateix en la liquidació s’hauran de determinar: a) els drets pendents de cobrament i les 

obligacions pendents de pagament a 31 de desembre; b) el resultat pressupostari de l’exercici; c) 

els romanents de crèdit i d) el romanent de tresoreria. 

 

Vistos els annexos que acompanyen al present dictamen. 

 

Vista l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2015, 

per la qual s’aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local. 

 

Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció 

Delegada, s’eleva al Consell General, per a la seva aprovació, els següents 

 

 

ACORDS 

 

 

Primer.- DONAR COMPTE de la liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom Institut del 

Teatre de l’exercici 2016 integrada dins la liquidació general del pressupost de la Diputació de 

Barcelona, aprovada mitjançant decret de la Presidència de data 27 de febrer de 2017 (núm. 

Registre 1493/17) i que es concreta en les següents magnituds bàsiques: 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
 

Conceptes 
Drets 

reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustament
s 

Resultat 
pressupostari 

                      a) Operacions corrents  18.353.441,01
17.854.677,9

2
  498.763,09

                      b) Altres operacions no 
financeres  

194.867,83 332.399,49   
-  

137.531,66  

 1. Total operacions no financeres (a+b)  18.548.308,84
18.187.077,4

1
  361.231,43 
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                    c) Actius financers  32.044,16 35.439,19   
-                
3.395,03              

                    d) Passius financers              -                  -    
                              
-      

 2. Total operacions financeres (c+d)  32.044,16 35.439,19

  

-  
3.395,03  

 I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI (1+2)  

18.580.353,00
18.222.516,6

0
         357.836,40  

  

 
 AJUSTAMENTS  
  
 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals  

307.816,68 

 4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici  
  

143.268,72  
 

 5. Desviacions de finançament positives de l’exercici  
  

29.856,99  
 

 II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)  
  

421.228,41  
          421.228,41  

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)  779.064,81  

 
 
 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 
 

Components  Imports any   Imports any anterior  

 1. (+) Fons líquids   
 

2.925.762,10  
  

 
2.591.541,39  

       

 2. (+) Drets pendents de cobrament    
 

142.281,70  
  

 
140.221,55  

         (+) del Pressupost corrent  
 

45.219,13  
 

  
65.703,20  

 

         (+) de Pressupostos tancats   
 

62.596,92  
 

  
47.681,11  

 

         (+) d’operacions no pressupostàries  
 

34.465,65  
 

  
26.837,24  

 

       

 3. (-) Obligacions pendents de pagament   
 

1.359.381,13  
  

 
1.380.936,67  

         (+) del Pressupost corrent  
 

949.047,47  
 

  
982.250,40  

 

         (+) de Pressupostos tancats   
 

1.701,77  
 

  
912,51  

 

         (+) d’operacions no pressupostàries  
 

408.631,89  
 

  
397.773,76  

 

       

 4. (-) Partides pendents d'aplicar   
 

-  
  

 
-  

         (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva  

 
-  

 
  

-  
 

         (+) pagaments realitzats pendents      
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d’aplicació definitiva  -  -  

       

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)  
 

1.708.662,67  
  

 
1.350.826,27  

 II.  Saldos de dubtós cobrament  
 

50.287,16  
  

 
45.587,57  

 III. Excés de finançament afectat  
 

12.692,23  
  

 
19.089,60  

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-
II-III)  

 
1.645.683,28  

 
1.286.149,10  

     
 1) Romanent líquid de tresoreria per despeses 
generals i afectades ( III + IV ):  

 
1.658.375,51    

 2) Romanents de crèdit:  
 

269.899,87    
 3) Romanent líquid de tresoreria per despeses 
generals disponible ( 1 – 2 ):  

 
1.388.475,64    

 
 

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
6. Informe de la Direcció General. / Gerència de l’Institut del Teatre 
 
El Gerent, Sr. Roig, exposa el seu informe, que desglossa en els punts següents: 
 

a) Calendari activitats. 
b) Pla estratègic 

- Pla Igualtat 
- Prevenció riscos 
- Responsabilitat social corporatiu 
- Gestió documental 
- Portal transparència 

 
La Directora General, Sra. Magda Puyo, exposa el seu informe, que desglossa en els 
punts següents: 
 
 

a) Projectes 2017 
 

1. Reorganització dels estudis de l’Institut del Teatre: 
 
1.1 Estudis Secundària (ESO i Batxillerat). Batxillerat d’Arts. 

 
1.2 Estudis professionals: 

- Professionals de Dansa (CPD) 
- Cicle Superior Tècniques Espectacle (ESTAE) 
- Cicle Superior Tècniques d’Actuació 

 
1.3 Estudis universitaris: 

- Superior Art Dramàtic (ESAD) 
- Superior de Dansa (CSD) 
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1.4 Estudis de Màster i Post-grau: 

- Màster interuniversitaris d’estudis teatrals 
- Post-grau 

 
1.5 Post-grau inserció: 

- IT Dansa 
- IT Teatre 
- IT Tècnica 

 
 

2. Serveis Culturals: 
 
2.1  Publicacions 2017 
2.2  Activitat Museu de les Arts Escèniques 

 
 

b) Serveis Culturals 
 
1. Edicions  
2. Projecte de recerca 
3. Publicacions periòdiques 
4. Acords de traducció 

 
 

c) MAE (Activitat) 
 
1. Arxiu audiovisual de les Arts Escèniques de Catalunya 
2. Habilitació d’una nova reserva a la PDL 
3. Adquisicions i donacions 
4. Exposicions itinerants 
5. Exposicions temporals 

 
 
7. Precs i preguntes 

 
 
Pren la paraula el Sr. Puigcorbé que es refereix als següents assumptes: 
 

- Publicacions. Traducció d’obres en català per internacionalitzar-les. 
- Liceu. Donacions / interconnexió webs amb IT. 

 
 
 
Finalment, el Sr. Forcadell exposa els següents assumptes: 
 

- Adscripció universitària. Concurs entre diferents universitats. Necessitat 
d’estudi d’aquesta possibilitat.. 
La Sra. Puyo, explica que els motius d’adscripció a la UB i no pas a una altra 
responen als criteris de proximitat, i de semblança amb instituts que depenen 
d’aquesta Universitat i posa com a exemple l’INEF. 

- Ordenació: perspectiva acadèmica en clau no local. 
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- Visió Institucional. Cal treballar sense perdre la perspectiva de la clau local de 
competències. 

  
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, que 
signen el Presidenta del Consell General de l’Institut del Teatre i el Secretari que en dóna 
fe.  
 
 
La Presidenta       El Secretari delegat, 
 
 
 
 
 
 
Mercè Conesa i Pagès     Francesc Bartoll Huerta 


