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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:  11 d’octubre de 2017 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  13:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  14:15 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
President: 

Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Vicepresident. 
 
 
Vocals: 

Il·lma. Sra. Ana del Frago Barés 
Sr. Josep Altayó i Morral 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

 
 
Interventor General: 
 Sr. Josep Abella Albiñana 
 
 
Interventora delegada: 
 Sra. Maria José Villarrubia Geriz 
 
 
Delegat de Secretaria a la Junta: 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
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S’excusen: 
 
Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 

 
 
 
 
 
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 19 de juliol de 
2017. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 892 al 
1377 de l’any 2017.  
 

3. Ratificar les resolucions de la Presidència:  
a) Aprovació de la pròrroga del contracte de “Servei de manteniment integral de setze (16) copiadores 

digitals multifunció per diverses ubicacions a les tres seus de l’Institut del Teatre.  
 

4. Dictamen que proposa aprovar el Pla de seguretat i salut relatiu a les obres de “Projecte d’arranjament dels 
desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16).  
 

5. Dictamen que proposa aprovar la modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, referit a 
les diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2017-2018 (1a modificació).  
 

6. Dictamen que proposa 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 2017-
18.  
 

7. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del curs “Narratives de la realitat virtual” per al curs 
2017-2018 de l’Institut del Teatre.  
 

8. Dictamen que proposa aprovar l’autorització  per a la realització d’un Curs de formació continuada de 
“Projectors mòbils (constitució, funcionament i muntatge)”  sol·licitat per l’Oficina de Difusió Artística de la 
Diputació de Barcelona.  

 
9. Dictamen que proposa aprovar el preu públic dels cursos derivats de la Formació de Dansa en Xarxa en les 

tres especialitats: “Curs de formació en Xarxa Clàssica”, “Curs de formació en Xarxa Contemporània” i “Curs 
de formació en Xarxa Espanyola” de l’Institut del Teatre per al curs 2017-2018.  
 

10. Dictamen que proposa deixar sense efecte el curs de “Composició i acompanyament musical per a dansa i 
arts escèniques a partir de la pràctica conjunta interdisciplinària” de l’Institut del Teatre. 
 

11. Dictamen que proposa deixar sense efecte el curs  “Seminari: El Teatre de l’Oprimit” com a títol propi de 
l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2016-17.  
 

12. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a la donació de l“Arxiu professional dels ballarins, coreògrafs i 
professors de dansa espanyola de Rosa García i d’Enrique Burgos i documents referents a Antonio Ruiz” a 
favor de l’Institut del Teatre. 
 

13. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a la donació de material de luminotècnia a l’Institut del Teatre.  
 

14. 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’Institut del Teatre.  
 

15. Dictamen que proposa donar compte de les col·laboracions docents que s’hagin realitzat per a les diferents 
activitats acadèmiques en què es derivin retribucions a professionals interns i externs de manera puntual i no 
permanent en el marc de la instrucció la instrucció per a la regulació de les activitats docents no reglades de 
l’Institut del Teatre (Període: febrer a juliol 2017). 
 

16. Dictamen que proposa donar compte del nomenament del Gerent de l’Institut del Teatre.  
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17. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

• Donar compte de la resolució dels processos selectius per a la selecció de director o directora de 
les Escoles Superiors i de les Escoles professionals de l’Institut del Teatre i,  en especial, del 
nomenament extraordinari del director de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
Professional de Dansa (EESA/CPD). 

 
18. Precs i preguntes 

 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El Vicepresident dóna la benvinguda als assistents, especialment a la Sra. Anna del 
Frago que s’incorpora a la Junta de Govern en aquesta sessió 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 19 de juliol de 2017.  
 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 19 de juliol de 2017 amb la convocatòria de la 
sessió, es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva 
aprovació. 
 
El Vicepresident demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni 
emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 
de juliol de 2017 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 892 al 1377 de l’any 2017. 
 
A indicació del Vicepresident, 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 892 al 1377 de l’any 2017. 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
 
 
3. Ratificar les següents resolucions de la Presidència.  
 
a) Aprovació de la pròrroga del contracte de “Servei de manteniment integral de setze 

(16) copiadores digitals multifunció per diverses ubicacions a les tres seus de 
l’Institut del Teatre. 
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La Junta de Govern ratifica per unanimitat el següent decret de la Presidència: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 18 de setembre de 2013 es va adjudicar 
el contracte per al servei de “Manteniment integral de setze (16) copiadores digitals multifunció per a 
diverses ubicacions de les tres seus de l’Institut del Teatre” a l’empresa COMERCIAL REPROGRÁFICA Y 
MAQUINARIA DE OFICINA SA (COREMOSA) amb NIF A-08774465, amb efectes 1 d’octubre de 2013 i 
per un import biennal màxim de CENT DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-
SET CÈNTIMS (102.542,37€) IVA inclòs, tenint en compte els següent preus unitaris d’acord amb la seva 
oferta: 
 
 Import preu unitari 

IVA exclòs 
Tipus impositiu 
IVA 

Import IVA Preu unitari IVA 
inclòs 

1.000 còpies 
impressions b/n 

7,8€ 21% 1,64€ 9,44€ 

1.000 còpies 
impressions color 

78€ 21% 16,38€ 94,38€ 

 
Els temps de resposta en cas d’avaria es van establir en:  
 
• A Barcelona: 30 minuts 
• A Terrassa: 45 minuts 
• A Vic: 60 minuts 
 
I el temps per a la substitució d’equips en cas d’avaria greu, que s’estableix en un màxim de 8 hores. 
 
D’acord amb la clàusula 1.6 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació 
referenciada, la durada del contracte serà de dos anys a comptar des de la seva formalització i amb 
possibilitat de pròrroga expressa per un període de dos (2) anys, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre (4) anys. 
 
Vist que la formalització del contracte es va realitzar el dia 1 d’octubre de 2013. 
 
En aquest sentit, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 30 de setembre de 2015, 
es va aprovar la pròrroga de la contractació per al servei de “Manteniment integral de setze (16) 
copiadores digitals multifunció per a diverses ubicacions de les tres seus de l’Institut del Teatre”, des de 
l’1 d’octubre de 2015 fins al 30 de setembre de 2017. 
 
D’acord amb l’article 235.a) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el cas que a la finalització del termini de vigència inicial o de les 
possibles pròrrogues no s’hagués formalitzat el nou contracte, el contractista s’obliga a continuar la 
prestació del servei fins a la nova contractació. 
 
Vist que actualment la licitació del servei referenciat es troba en fase de preparació i, per tant, no serà 
possible formalitzar un nou contracte derivat de la nova adjudicació en la data inicialment prevista, és a 
dir, l’1 d’octubre de 2017.  
 
Vist l’informe de la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del Teatre de data 3 de 
juliol de 2017 mitjançant el qual informa favorablement la pròrroga de l’esmentat contracte, en la part final 
del qual especifica literalment el següent: 
 
“(...)Considerant que persisteixen les necessitats que van motivar la contractació, que els preus del 
contracte formalment vigent s’adeqüen a les prestacions actuals del mercat i que s’han complert els 
requisits establerts en la legislació vigent en el sentit que el servei es presta a satisfacció de l’entitat 
contractant, s’informa favorablement de la pròrroga del contracte, des de l’1 d’octubre de 2017 fins que 
es substanciï la nova contractació que actualment està en fase de preparació.” 
 
Atès que l’Institut del Teatre ha proposat la pròrroga de l’esmentat contracte a COMERCIAL 
REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA (COREMOSA), actual adjudicatària del contracte, i 
que l’esmentada empresa ha manifestat la seva conformitat mitjançant compareixença efectuada el dia 10 
de juliol de 2017. 
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D’acord amb l’article 12.a.2) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, correspon a la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre aprovar i adjudicar els expedients de contractació, els imports dels quals no ultrapassin 
la xifra de 6.000.000 EUR i siguin superiors a 60.101 EUR en els contractes de serveis, entre d’altres. 
 
 
Atès que el contracte finalitza el 30 de setembre de 2017 i la propera Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre no està prevista abans d’aquesta data, es considera necessari l’aprovació amb caràcter 
d’urgència de la pròrroga de la contractació per al servei de “Manteniment integral de setze (16) 
copiadores digitals multifunció per a diverses ubicacions de les tres seus de l’Institut del Teatre” 
 
D’acord amb l’article 30.1.l) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, correspon a la Presidència de la 
Diputació de Barcelona l’exercici, per raons d’urgència, de les competències atribuïdes als òrgans 
col·legiats de l’Organisme, així com l’art. 44.3.e) del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona. 
 
En virtut de tot això, es proposa la següent 

 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  APROVAR  la pròrroga de la contractació per al servei de “Manteniment integral de setze (16) 
copiadores digitals multifunció per a diverses ubicacions de les tres seus de l’Institut del Teatre”, durant el 
període comprés entre l’1 d’octubre de 2017 i fins al moment en què es substanciï la nova 
contractació, adjudicada a COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA 
(COREMOSA), amb NIF A-08774465, per un import de QUARANTA-QUATRE MIL CENT VUITANTA-SIS 
EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (44.186,45€) (IVA exclòs), més el 21% d’IVA que ascendeix a 
4.449,15€, resultant un import total de 48.635,60€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima corresponent a QUARANTA-VUIT MIL SIS-
CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (48.635,60€) -IVA inclòs- derivada   
d’aquesta    contractació,    que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 215.01 / 99020 del 
pressupost de l’Institut del Teatre per als exercicis 2017 i 2018, segons els desglossament següent:  
 

Exercici Import (IVA inclòs) 
2017 24.317,80€ 
2018 24.317,80€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’any 2018. 
 
 
Tercer.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per realitzar els actes administratius 
necessaris que es puguin derivar d’aquesta pròrroga.  
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA 
SA (COREMOSA).  
 

  Cinquè.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre a efectes de la seva ratificació. 
 
 
 
4. Dictamen que proposa aprovar el Pla de seguretat i salut relatiu a les obres de 

“Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de 
Terrassa” (IT1847P16).  

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent. El Sr. Roig exposa els antecedents de 
l’expedient, relatiu a les obres del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de 
l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa”.  
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Per acord de la Junta de Govern de data  21 de juny de 2017 es va adjudicar a l’empresa 
CONTRUCCIONES TRULL, SL, amb NIF B43047166, l’execució de les obres del “ Projecte 
d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa”, d’acord 
amb el projecte aprovat, que inclou entre altres documents l’Estudi bàsic de seguretat i 
salut. 
D’acord amb el que estableix l’apartat segon de l’article 7 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
amb caràcter previ a l’inici de les obres caldrà aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat 
pel contractista. 
 
El contractista ha presentat el Pla de seguretat i salut de l’obra, i aquest ha estat informat 
favorablement pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
 
Es proposa doncs aprovar el Pla de seguretat i salut presentat per l’empresa 
CONTRUCCIONES TRULL, SL, contractista de les obres del “Projecte d’arranjament dels 
desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” que desenvolupa l’Estudi bàsic de 
seguretat i salut. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 

“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data  21 de juny de 2017 (núm. registre 
102/2017), es va adjudicar a l’empresa CONTRUCCIONES TRULL, SL, amb NIF B43047166, l’execució 
de les obres del “ Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de 
Terrassa” (IT1847P16), d’acord amb el projecte aprovat, que inclou entre altres documents l’Estudi bàsic 
de seguretat i salut. 
 
D’acord amb el que estableix l’apartat segon de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (en 
endavant RD 1627/1997), en concordança amb la clàusula 36 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals de Contractació de la Diputació de Barcelona, amb caràcter previ a l’inici de les obres caldrà 
aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista. 
 
El contractista ha presentat el Pla de seguretat i salut de l’obra, i aquest ha estat informat favorablement 
pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
 
Vist que l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, atribueix la competència per aprovar el Pla de seguretat 
i salut de l’obra, en l’àmbit de les administracions públiques, al mateix òrgan que ha adjudicat les obres, i 
en aquest cas, és la Junta de Govern de l’Institut del Teatre.  
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ informe de la Interventora Delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el Pla de seguretat i salut presentat per l’empresa CONTRUCCIONES TRULL, 
SL, contractista de les obres del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del 
Teatre de Terrassa” (IT1847P16), que desenvolupa l’Estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
Segon.- COMUNICAR a l’empresa contractista de les obres i al coordinador de seguretat i salut en fase 
d’execució de l’obra, que el Pla de seguretat i salut haurà d’estar a l’obra, a disposició permanent de tots 
aquells que intervinguin en la seva execució, dels responsables en matèria de prevenció, dels 
representants dels treballadors i de la direcció facultativa, de conformitat amb el que disposa l’article 7, 
apartats quart i cinquè, del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Tercer.- ADVERTIR a l’empresa contractista de les obres que ha d’efectuar la comunicació d’obertura de 
centre de treball amb caràcter previ a l’inici dels treballs al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
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Generalitat de Catalunya, adjuntant el Pla de seguretat i salut, de conformitat amb el que preveu l’article 
19.1 del RD 1627/1997, exposant-se una còpia del mateix de forma visible a peu d’obra. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a CONTRUCCIONES TRULL, SL, contractista de les obres, al 
director d’obra i al coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, amb indicació dels 
recursos que siguin procedents.” 
 
 
 
 

5. Dictamen que proposa aprovar la modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica 
de l’Institut del Teatre, referit a les diverses escoles i centres, per al curs 
acadèmic 2017-2018 (1a modificació).  

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Puyo que exposa els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la modificació del Pla d’Ordenació acadèmica 
aprovat el passat mes de juny. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2017 es va aprovar el Pla 
d’Ordenació Acadèmica (POA) de l’Institut del Teatre, referit a les diverses escoles i centres 
per al curs acadèmic 2017-18, així com el seu cost econòmic quantificat en 10.230.117,00 €. 
 
En el mateix acord, es va facultar a la Presidència de l’Institut del Teatre per a l’aprovació de 
les possibles i diferents propostes de modificació del POA, sempre i quan no comportessin 
increment econòmic, tot donant compte de les mateixes en les següents sessions de la Junta 
de Govern d’aquest Organisme. 
 
Amb posterioritat a l’aprovació del POA 2017/2018 per la Junta de Govern de data 21 de juny 
de 2017, s’han produït diverses incidències, derivades del procés de confecció dels horaris, 
de la resolució del procés de selecció de la Direcció de l’EESA/CPD i els seus conseqüents 
ajustaments lectius, i del tancament de la matrícula de diverses assignatures optatives, 
principalment. 

 
Tot seguit els detallen les diverses incidències: 
 

1. En el decurs de l’any 2017, l’Institut del Teatre ha estat gestionant el procés de 
selecció per al nomenament dels nous directors/-es que de les Escoles 
Superiors i les Escoles Professionals en el mandat acadèmic 2017-21. 

 
Un cop finalitzat el procés de selecció de Director/-a per a l’EESA/CPD, aquest s’ha 
resolt declarant DESERTA la convocatòria atès que cap candidat ha superat les fases 
de selecció previstes a les bases reguladores, ja sigui per al personal laboral fix o 
funcionari de carrera o per al personal funcionari interí fins a provisió o laboral amb 
contracte d’interinitat fins a la provisió. 

 
Tal i com preveu l’article 3.11 de les bases reguladores del procés, aquest fet ha 
comportat que la Directora General de l’Institut del Teatre hagi proposat el 
nomenament extraordinari a favor del Sr. Livio Panieri per tal d’exercir –de manera 
transitòria- les funcions de Director de l’EESA/CPD i durant el curs acadèmic 2017-
18, impulsant alhora l’inici d’una nova convocatòria. 

 
A conseqüència del relleu en la Direcció de l’EESA/CPD, cal procedir a practicar 
diferents modificacions de la lectivitat assignada inicialment en el POA aprovat 
per acord de la Junta de Govern en data 21 de juny de 2017, les quals han comportat 
noves assignacions lectives i reajustaments de jornada per al personal docent que 
també han afectat al personal de suport a la docència.  
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En essència, les modificacions que ha comportat la nova organització directiva de 
l’EESA/CPD són les següents: 

 
• Modificacions que comporten un increment d’hores (Total 402,50 hores de docents 

i 15,00 hores d’instrumentistes). Total +417,50 hores 
 

- Noves persones que formen part de l’equip directiu de l’Escola. (350,00 
hores) 

- Increment d’hores per l’exercici de l’encàrrec específic de coordinació del 
projecte Dansa en Xarxa de l'EESA-CPD.(35,00 hores)  

- Noves assignacions d’instrumentistes (pianistes i guitarristes).(15 hores) 
- Modificació d’hores per ràtios de tutories.(17,50 hores) 

 
• Modificacions que comporten un decrement d’hores. Total -280,00h 
 

- Modificació d’hores per ràtios de tutories.(-35,00 hores) 
- Persones que deixen de formar part de l’equip directiu de l’Escola. (-245,00 

hores) 
 
• Modificacions de tipologies de contractació que no afecten a jornades ni a 

hores.Total 0,00h. 
 

A la vista d’aquests fets, i realitzant el càlcul total de les modificacions en termes 
d’hores totals afectades, resulta un increment de 137,50h respecte de l’aprovació 
inicial aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 21 de 
juny de 2017 (núm. registre 110/2017). 

 
2. D’altra banda, i un cop conclòs el període d’inscripció de l’Escola Superior d’Art 

Dramàtic de determinades assignatures optatives, algunes d’elles no han tingut 
una demanda suficient per mantenir aquesta oferta, la qual cosa ha comportat una 
reducció d’hores lectives. D’altra banda, la programació final d’un projecte, amb 
efectes sobre l’assignació d’hores d’encàrrec, ha produït també una davallada d’hores 
lectives.  

 
Reducció d’hores lectives d’un grup d’una assignatura suprimit per manca de 
matriculació d’alumnes de -205,00 hores i per un projecte reprogramat de -60 
hores, tot això suposa un decrement total de -265,00 hores. 
 
 

3. D’altra banda, es redueixen les hores de dedicació de l’encàrrec del suport a la 
coordinació d'activitats al Centre Territorial d’Osona (Vic). 

Aquesta modificació comporta un decrement de -20,00 hores. 
 

4. D’altra banda, l’objectiu d’assolir la qualitat d’ensenyament per poder disposar de 
l’adscripció universitària fa palesa la necessitat d’impulsar un nou encàrrec: 
Acreditació dels estudis del CSD. 

Aquesta modificació comporta un increment de +315,00 hores 
 

5. D’altra banda, i derivades de les modificacions anteriorment referides, s’han vist 
alterades les condicions administratives d’alguns empleats, en el sentit que la 
nova assignació lectiva comporta la regularització de la seva condició contractual, 
esdevenint personal interí fins a provisió, o bé la modificació de la tipologia contractual, 
d’acord amb els criteris i directrius per a l’elaboració del POA (Pla d’Ordenació 
Acadèmica) per al curs acadèmic 2017-18 de les Escoles  i Centres de l’Institut del 
Teatre, aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 15 de 
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març de 2017, estableix que es formalitzaran contractes laborals fins a provisió per als 
docents que imparteixin assignatures de formació bàsica i obligatòries d’itinerari (que 
constituiran el 50% o més de la lectivitat), tot i que, complementàriament poden 
impartir altres tipologies d’assignatures (obligatòries d’itinerari, optatives d’alumne). 

 
En aquest sentit, es modifiquen les condicions contractuals dels empleats 
següents: 

 
- Cristina Casanova Bartra 
- Susana García Valverde 
- Emilio Gutiérrez Sales 
- Jesús Sanz Mancera 
- Francisco Girona Miguel  

 
Aquestes modificacions no comporten cap increment ni decrement (0,00 hores) 

 
6. Amb posterioritat a l’aprovació del POA en data 20 de juny, s’han produït algunes 

peticions sobrevingudes d’empleats: 
 

- Àngels Margarit Viñals, ha causat baixa. 
- Carme Portaceli Roig, ha sol·licitat excedència. 
- Roser López Espinosa, ha renunciat al seu contracte laboral. 
- Xavier Algans Mas, ha sol·licitat compactació horari per malaltia d’un familiar. 
- Havard Enstad, ha sol·licitat una reducció de jornada. 

 
Aquestes modificacions no comporten cap increment ni decrement. Total 0,00 
hores.  
 
No obstant, sí que han comportat modificacions de jornades d’alguns empleats que 
han assumit la lectivitat afectada. 

 
7. El tancament definitiu dels horaris de les tres escoles que tenen la seva seu a 

l’edifici de Barcelona ha produït, com en anteriors cursos acadèmics, algunes 
incompatibilitats horàries, motivades per la necessària gestió d’espais que són 
utilitzats simultàniament per les diverses escoles. Aquests solapaments han obligat 
doncs a modificar també algunes assignacions lectives de personal docent:   

 
Modificacions per incompatibilitat horària 
 
- Antoni Galmés Martí 
- Daniel Tejedor Beltran 
- Sonia Gómez Vicente  (-30,00 hores) 
- Anna Ma. Ricart 
- Victoria Szpunberg Witt (+30,00 hores) 
- Pere Riera Ortiz (-30,00 hores) 

 
El total d’aquestes modificacions per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic comporta 
un decrement de -30,00 hores. 

 
8. Determinades modificacions en l’assignació lectiva, associades als factors descrits, 

no han comportat variació quantitativa en el nombre global d’hores de docència. 
  
Modificacions de tipologies de contractació que no afecten a jornades ni a 
hores.(Total 0,00h). 

 



 10

9. Finalment, cal destacar la incorporació d’un nou efectiu de suport a la docència amb 
contracte temporal d’obra o servei, en el marc de la dotació de recursos al professorat, 
a la recerca i a la creació, vinculat al Centre de Documentació. Aquest recurs proveirà 
al personal docent de suport en la seva activitat acadèmica, didàctica i de recerca, a 
partir dels propis recursos del Centre de Documentació. 

Modificació que comporta un increment d’hores (Total 730,00h) 
  

- Laura Ars Ricart 
 

Totes aquestes modificacions afecten a la lectivitat contemplada al Pla d’Ordenació Acadèmica 
(POA) del curs 2017-18, per la qual cosa es considera procedent modificar el POA en el sentit 
següent: 

• D’una banda, incrementar 717,50 hores de docència i 15,00 hores de suport a 
la docència globals contemplades al POA, més un nou recurs de suport a la 
docència de 730,00 hores. 

• D’altra banda, disminuir les hores de docència globals contemplades al POA en 
Total 595,00h hores. 

 
El resultat del balanç és un increment de 867,50 hores que es tradueix en un increment 
econòmic per al pressupost de l’Institut del Teatre de 62.128,23 €“ 

 
ESCOLA/CENTRE HORES MODIFICADES 

Escola Superior d’Art Dramàtic:    -295,00 hores 
 

Conservatori Superior de Dansa: +315,00 hores 
Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de 
Dansa 

+122,50 hores 

Escola Superior de les Arts de  
l’Espectacle  

0,00 hores 

IT Dansa 0,00 hores 
Centre Territorial d’Osona -20,00 hores 
Suport a la docència 745,00 hores 

 
TOTAL HORES MODIFICADES +867,50 HORES 

 
Abans de procedir a sotmetre el dictamen a la Junta de Govern sol·licita la paraula el Sr. Josep 
Altayó per tal de recavar diferents aclariments. 
La Directora General dona resposta i relaciona les incidències esdevingudes a les escoles i 
centres. 
Per la seva part el Vicepresident indica que l’increment de crèdit que suposa aquesta 
modificació del POA no afecta el pressupost vigent; extrem que confirma el Gerent, tot afegint 
que cal una modificació de crèdit, però sense que això comporti augment. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de juny de 
2017 (núm. registre 110/2017), es va aprovar el Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) de l’Institut del Teatre, 
referit a les diverses escoles i centres per al curs acadèmic 2017-18, així com el seu cost econòmic 
quantificat en DEU MILIONS DOS-CENTS TRENTA MIL CENT DISSET EUROS (10.230.117,00€). 

 
El Pla d’Ordenació Acadèmica és un instrument de gestió viu subjecte a una revisió constant i susceptible 
de ser modificat en funció de les necessitats de les diverses escoles de l’Institut del Teatre, així com de 
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les eventuals incidències derivades de la demanda d’oferta optativa, de les incidències de la plantilla, de 
la definitiva elaboració dels horaris, etc... 
 
En data 25 de juliol de 2017, la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre ha emès un informe 
mitjançant el qual fonamenta la necessària modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del 
Teatre, referit a les diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2017-2018, i el qual es transcriu 
literalment a continuació: 

“INFORME 
 

Assumpte 
 
Proposta de modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, referit a les 
diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2017-2018, així com el seu cost econòmic. 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de 
juny de 2017, es va aprovar el Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) de l’Institut del Teatre, diverses 
escoles i centres per al curs acadèmic 2017-18, així com el seu cost econòmic. 
 
En el mateix acord, es facultava a la Presidència de l’Institut del Teatre per a l’aprovació de les 
possibles i diferents propostes de modificació del POA, sempre i quan no comportessin increment 
econòmic, tot donant compte de les mateixes en les següents sessions de la Junta de Govern 
d’aquest organisme. 

 

Fets 

 
Amb posterioritat a l’aprovació del POA 2017/2018 per la Junta de Govern de data 21 de juny de 
2017, s’han produït diverses incidències, derivades del procés de confecció dels horaris, de la 
resolució del procés de selecció de la Direcció de l’EESA/CPD i els seus conseqüents ajustaments 
lectius, del tancament de la matrícula de diverses assignatures optatives, etc... 
Tot seguit els detallen les diverses incidències: 
 

1. En el decurs de l’any 2017, l’Institut del Teatre ha estat gestionant el procés de selecció per 
al nomenament dels nous directors/-es que de les Escoles Superiors i les Escoles 
Professionals en el mandat acadèmic 2017-21. 

Un cop finalitzat el procés de selecció de Director/-a per a l’Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de l’Institut del Teatre, aquest s’ha 
resolt declarant DESERTA la convocatòria atès que cap candidat ha superat les fases de 
selecció previstes a les bases reguladores, ja sigui per al personal laboral fix o funcionari de  
carrera o per al personal funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte d’interinitat fins 
a la provisió. 

 
Tal i com preveu l’article 3.11 de les bases reguladores del procés, aquest fet ha comportat 
que la Directora General de l’Institut del Teatre hagi proposat el nomenament extraordinari a 
favor del Sr. Livio Panieri per tal d’exercir –de manera transitòria- les funcions de Director de 
l’EESA/CPD i durant el curs acadèmic 2017-18, impulsant alhora l’inici d’una nova 
convocatòria. 

 
A conseqüència del relleu en la Direcció de l’EESA/CPD, cal procedir a practicar diferents 
modificacions de la lectivitat assignada inicialment en el POA aprovat per acord de la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre en data 21 de juny de 2017, les quals han comportat noves 
assignacions lectives i reajustaments de jornada per al personal docent que també han afectat 
al personal de suport a la docència.  

 
En essència, les modificacions que ha comportat la nova organització directiva de l’EESA/CPD 
són les següents: 

 
• Modificacions que comporten un increment d’hores (Total 402,50 hores de docents i 

15,00 hores d’instrumentistes). Total +417,50 hores 
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- Noves persones que formen part de l’equip directiu de l’Escola. (350,00 hores) 
- Increment d’hores per l’exercici de l’encàrrec específic de coordinació del projecte 

Dansa en Xarxa de l'EESA-CPD.(35,00 hores)  
- Noves assignacions d’instrumentistes (pianistes i guitarristes).(15 hores) 
- Modificació d’hores per ràtios de tutories.(17,50 hores) 

 

• Modificacions que comporten un decrement d’hores. Total -280,00h 

- Modificació d’hores per ràtios de tutories.(-35,00 hores) 
- Persones que deixen de formar part de l’equip directiu de l’Escola. (-245,00 hores) 

• Modificacions de tipologies de contractació que no afecten a jornades ni a hores.Total 

0,00h. 

A la vista d’aquests fets, i realitzant el càlcul total de les modificacions en termes d’hores 
totals afectades, resulta un increment de 137,50h respecte de l’aprovació inicial aprovada 
per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 21 de juny de 2017 (núm. 
registre 110/2017). 
 

2. D’altra banda, i un cop conclòs el període d’inscripció de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de 
determinades assignatures optatives, algunes d’elles no han tingut una demanda suficient 
per mantenir aquesta oferta, la qual cosa ha comportat una reducció d’hores lectives. D’altra 
banda, la programació final d’un projecte, amb efectes sobre l’assignació d’hores d’encàrrec, 
ha produït també una davallada d’hores lectives.  
 
Reducció d’hores lectives d’un grup d’una assignatura suprimit per manca de matriculació 
d’alumnes de -205,00 hores i per un projecte reprogramat de -60 hores, tot això suposa un 
decrement total de -265,00 hores. 

 
3. D’altra banda, es redueixen les hores de dedicació de l’encàrrec del suport a la coordinació 

d'activitats al Centre Territorial d’Osona (Vic). 

Aquesta modificació comporta un decrement de -20,00 hores. 

4. D’altra banda, l’objectiu d’assolir la qualitat d’ensenyament per poder disposar de l’adscripció 
universitària fa palesa la necessitat d’impulsar un nou encàrrec: Acreditació dels estudis del 
CSD. 

Aquesta modificació comporta un increment de +315,00 hores 

5. D’altra banda, i derivades de les modificacions anteriorment referides, s’han vist alterades 
les condicions administratives d’alguns empleats, en el sentit que la nova assignació lectiva 
comporta la regularització de la seva condició contractual, esdevenint personal interí fins a 
provisió, o bé la modificació de la tipologia contractual, d’acord amb els criteris i directrius per 
a l’elaboració del POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) per al curs acadèmic 2017-18 de les 
Escoles  i Centres de l’Institut del Teatre, aprovat per acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre de data 15 de març de 2017, estableix que es formalitzaran contractes 
laborals fins a provisió per als docents que imparteixin assignatures de formació bàsica i 
obligatòries d’itinerari (que constituiran el 50% o més de la lectivitat), tot i que, 
complementàriament poden impartir altres tipologies d’assignatures (obligatòries d’itinerari, 
optatives d’alumne). 
 
En aquest sentit, es modifiquen les condicions contractuals dels empleats següents: 

 
- Cristina Casanova Bartra 
- Susana García Valverde 
- Emilio Gutiérrez Sales 
- Jesús Sanz Mancera 
- Francisco Girona Miguel  
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Aquestes modificacions no comporten cap increment ni decrement (0,00 hores) 

 

6. Amb posterioritat a l’aprovació del POA en data 20 de juny, s’han produït algunes peticions 

sobrevingudes, d’empleats: 

- Àngels Margarit Viñals, ha causat baixa. 
- Carme Portaceli Roig, ha sol·licitat excedència. 
- Roser López Espinosa, ha renunciat al seu contracte laboral. 
- Xavier Algans Mas, ha sol·licitat compactació horari per malaltia d’un familiar. 
- Havard Enstad, ha sol·licitat una reducció de jornada. 

 

 

Aquestes modificacions no comporten cap increment ni decrement. Total 0,00 hores.  

 

No obstant, si que han comportat modificacions de jornades d’alguns empleats que han 

assumit la lectivitat afectada. 

 
7. El tancament definitiu dels horaris de les tres escoles que tenen la seva seu a l’edifici de 

Barcelona ha produït, com en anteriors cursos acadèmics, algunes incompatibilitats horàries, 
motivades per la necessària gestió d’espais que són utilitzats simultàniament per les 
diverses escoles. Aquests solapaments han obligat doncs a modificar també algunes 
assignacions lectives de personal docent:   

 

Modificacions per incompatibilitat horària 

 
- Antoni Galmés Martí 
- Daniel Tejedor Beltran 
- Sonia Gómez Vicente  (-30,00 hores) 
- Anna Ma. Ricart 
- Victoria Szpunberg Witt (+30,00 hores) 
- Pere Riera Ortiz (-30,00 hores) 

 

El total d’aquestes modificacions per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic comporta un 

decrement de -30,00 hores. 

 
8. Determinades modificacions en l’assignació lectiva, associades als factors descrits, no han 

comportat variació quantitativa en el nombre global d’hores de docència. 
 Modificacions de tipologies de contractació que no afecten a jornades ni a hores.(Total 
0,00h). 

 
9. Finalment, cal destacar la incorporació d’un nou recurs de suport a la docència, en el marc 

de la dotació de recursos al professorat, a la recerca i a la creació, vinculat al Centre de 
Documentació. Aquest recurs proveirà al personal docent de suport en la seva activitat 
acadèmica, didàctica i de recerca, a partir dels propis recursos del Centre de Documentació. 

 
Modificació que comporta un increment d’hores (Total 730,00h) 

  
- Laura Ars Ricart 

 
Conclusions 
 

Vist que aquestes modificacions afecten a la lectivitat contemplada al Pla d’Ordenació Acadèmica 

(POA) del curs 2017-18, es considera procedent modificar el POA en el sentit següent: 
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• D’una banda, incrementar 717,50 hores de docència i 15,00 hores de suport a la docència 

globals contemplades al POA, més un nou recurs de suport a la docència de 730,00 
hores. 

• D’altra banda, disminuir les hores de docència globals contemplades al POA en Total 
595,00h hores. 

 

El resultat és un increment de 867,50 hores que es tradueix en un increment econòmic per al 

pressupost de l’Institut del Teatre de 62.128,23€“ 
 
Vist que les modificacions que es proposen en el present dictamen comporten un increment econòmic per 
al vigent pressupost de l’Institut del Teatre i, per tant, l’òrgan competent per aprovar-les és la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre de conformitat amb el que es va establir a l’acord del mateix òrgan de data 
21 de juny de 2017 (núm. registre 110/2017) mitjançant el qual es va aprovar el Pla d’Ordenació 
Acadèmica de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2017-18 i el seu cost econòmic. 
 
Vist l'art. 12.h) dels vigents Estatuts de l'Institut del Teatre, pel qual correspon a la Junta de Govern 
l'aprovació de l'ordenació acadèmica anual. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Interventora Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR el Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2017-
2018 aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2017 (núm. registre 
110/17), d’acord amb els motius adduïts a l’informe del Coordinació Acadèmic de data 25 de juliol de 
2017, fets que comporten un increment de les hores totals anuals de docència i de suport a la docència 
assignades de 867,50 hores. 
 

ESCOLA/CENTRE HORES MODIFICADES 
Escola Superior d’Art Dramàtic:    -295,00 hores 

 
Conservatori Superior de Dansa: +315,00 hores 
Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de 
Dansa 

+122,50 hores 

Escola Superior de les Arts de  
l’Espectacle  

0,00 hores 

IT Dansa 0,00 hores 
Centre Territorial d’Osona -20,00 hores 
Suport a la docència 745,00 hores 

 
TOTAL HORES MODIFICADES +867,50 HORES 

 
 
Segon.- En conseqüència, APROVAR l’increment de la despesa econòmica  AUTORITZADA per acord 
de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2017 (núm. registre 110/17),  per import de SEIXANTA-DOS 
MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (62.128,23€) per a l’exercici de l’any 2017 
del vigent pressupost de l’institut del Teatre. 
 
Tercer.- APROVAR el text refós del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, referit a les 
diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2017-2018, un cop introduïdes les modificacions 
contemplades a l’informe del Coordinador Acadèmic de data 25 de juliol de 2017, i que s’adjunta com 
annex I. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les Escoles i als Centres de l’Institut del Teatre per al seu 
coneixement i efectes.” 
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6. Dictamen que proposa 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 2017-18. 
 

El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Puyo exposa els 
antecedents de l’expedient, relatiu al programa de professionalització IT-TÈCNICA. 
 
En la seva vessant de centre de formació inicial, l’ESTAE treballa en l’acompanyament en el 
procés d’incorporació a la vida activa dels estudiants que acaben d’obtenir la seva titulació.  
 
Una de les eines que es revelen eficaces són els programes formatius que, fets en 
col·laboració amb el món de l’empresa, complementen els aprenentatges obtinguts al centre de 
formació i serveixen de passera per a la incorporació al món laboral. 
 
L’Institut del Teatre, recollint les peticions de l’ESTAE i en el marc de les seves finalitats, 
concretament per promocionar la inserció dels seus alumnes titulats en el món laboral i 
professional, proposa l’aprovació del projecte pedagògic “IT-TÈCNICA” i de les bases 
reguladores del procés selectiu dels estudiants que n’han de formar part.   
 
El projecte "IT-TÈCNICA" es basa en l’aplicació de les tècniques de simulació d’empresa en 
el centre de formació en combinació amb la realització de tallers pràctics en els que l’alumne 
s’integrarà en els equips tècnics que participen en les diverses activitats pedagògiques o 
culturals que s’organitzin a l’Institut del Teatre o serà acollit en pràctiques d’empresa. 
 
Es tracta d’un model de formació en competències basat en la realització real o simulada de 
les activitats (Aprendre mitjançant l’acció). El docent es constitueix com a tutor i acompanyant 
del procés d’aprenentatge de l’estudiant. 
 
L’objectiu és integrar en el si del centre de formació la realitat empresarial al mateix temps 
que s’exploren noves metodologies en el procés d’ensenyament – aprenentatge.  
 
La part de simulació requereix de la col·laboració de les altres escoles i unitats de l’Institut del 
Teatre i empreses amb les que s’establiran els protocols de participació i els rols pertinents 
segons el lloc que s’ocupi en cada activitat. 
 
El projecte estarà conduït per un professional en actiu amb experiència en les tasques de 
gestió d’empreses de serveis de l’espectacle, amb la col·laboració d’altres docents 
especialitzats en les diverses àrees. 
 
Es comptarà amb una empresa del sector mentora que col·laborarà amb els docents. El 
paper de l’empresa mentora és acompanyar l’aprenentatge, aportar informació real de 
referència i fer un seguiment de l’evolució del projecte. L’empresa mentora participarà en el 
procés IT-TÉCNICA en el marc d’un conveni específic de col·laboració. La Secció de 
Recursos i Serveis Tècnics de l’IT pot actuar com a empresa mentora sense obtenir una 
retribució addicional per aquestes funcions. 
 
Per a l’edició 17-18, es comptarà amb la Unitat de Gestió d’Espais Escènics de la Secció de 
Recursos i Serveis Tècnics de l’IT com a empresa mentora, la qual, en qualsevol de les 
activitats que li son pròpies, podrà acollir als estudiants en la fase pràctica de la formació. 
També es comptarà amb la col·laboració del Teatre Nacional de Catalunya i Teatres en 
Xarxa -entre d’altres- per a la realització d’activitats pràctiques. 
 
Amb l’objectiu de seleccionar un màxim de 9 alumnes titulats de l’ESTAE que han de formar 
part del projecte “IT-TÈCNICA”, es proposa l’aprovació de les bases reguladores que regiran 
l’esmentat procés. Les bases regulen: 
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- Els requisits dels aspirants 
- El procediment de sol·licitud i admissió 
- El procés de selecció i els criteris de valoració 
- Els drets i els deures dels participants 

 
 
El cost del programa és de 31.102,20 €, que s’imputaran als exercicis pressupostaris que es 
detallen:  
 

Exercici 2017 
 

Concepte Aplicació Orgànic Import 

Beques 481.05 99003 3.786,39€ 

Quota SS 160.01 99600 342,54€ 

Docència 131.00 99600 1.572,59€ 

Quota SS 160.00 99600 518,92€ 

 
Exercici 2018 

 

Concepte Aplicació Orgànic Import 

Beques 481.05 99003 15.145,56€ 

Quota SS 160.01 99600 1.370,16€ 

Docència 131.00 99600 6.290,34€ 

Quota SS 160.00 99600 2.075,70€ 

 
 
S’atorga a cada estudiant seleccionat : 
 

• 420,71 € mensuals en concepte d’ajut que s’abonaran a mes vençut durant els cinc 
mesos de l’activitat formativa, constituint un total de 2.103,55 €/estudiant. 

 
• 232,39 € mensuals que corresponen a les despeses per a l’IT en concepte de 

realització de l’activitat formativa per cada estudiant i mes, constituint un total de 
1.161,95 €/estudiant.  

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 



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

 

 17

Actualment, l’Institut del Teatre disposa de quatre escoles: l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), el 
Conservatori Superior de Dansa (CSD), l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
Professional de Dansa (EESA/CPD) i l’Escola Superior de Tècniques de l’Espectacle (ESTAE). 
 
Aquesta darrera escola, l’ESTAE, que va ser creada per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 
15 de març de 1999, imparteix formació inicial en col·laboració amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya, mitjançant la Fundació Politècnica de Catalunya que té com a finalitat el foment i la promoció 
de les activitats de formació permanent dels professionals de les empreses, i dels sectors econòmics i 
socials.  
 
Actualment, l’ESTAE expedeix diplomes equivalents a un Cicle formatiu Superior de formació professional 
en les següents especialitats: 
 

� Tècniques de so 
� Luminotècnia 
� Maquinària Escènica 

 
En la seva vessant de centre de formació inicial, l’ESTAE treballa en l’acompanyament en el procés 
d’incorporació a la vida activa dels estudiants que acaben d’obtenir la seva titulació.  
 
Una de les eines que es revelen eficaces són els programes formatius que, fets en col·laboració amb el 
món de l’empresa, complementen els aprenentatges obtinguts al centre de formació i serveixen de 
passera per a la incorporació al món laboral. 
 
L’Institut del Teatre, recollint les peticions de l’ESTAE i en el marc de les seves finalitats, concretament per 
promocionar la inserció dels seus alumnes titulats en el món laboral i professional, proposa l’aprovació del 
projecte pedagògic “IT-TÈCNICA” i de les bases reguladores del procés selectiu dels estudiants que n’han 
de formar part.   
 
El projecte "IT-TÈCNICA" es basa en l’aplicació de les tècniques de simulació  d’empresa en el centre de 
formació en combinació amb la realització de tallers pràctics en els que l’alumne s’integrarà en els equips 
tècnics que participen en les diverses activitats pedagògiques o culturals que s’organitzin a l’Institut del 
Teatre o serà acollit en pràctiques d’empresa. 
 
Es tracta d’un model de formació en competències basat en la realització real o simulada de les activitats 
(Aprendre mitjançant l’acció). El docent es constitueix com a tutor i acompanyant del procés 
d’aprenentatge de l’estudiant. 
 
L’objectiu és integrar en el si del centre de formació la realitat empresarial al mateix temps que s’exploren 
noves metodologies en el procés d’ensenyament – aprenentatge. 
 
La part de simulació requereix de la col·laboració de les altres escoles i unitats de l’Institut del Teatre i 
empreses amb les que s’establiran els protocols de participació i els rols pertinents segons el lloc que 
s’ocupi en cada activitat. 
 
El projecte estarà conduït per un professional en actiu amb experiència en les tasques de gestió 
d’empreses de serveis de l’espectacle, amb la col·laboració d’altres docents especialitzats en les diverses 
àrees. 
Es comptarà amb una empresa del sector mentora que col·laborarà amb els docents. El paper de 
l’empresa mentora és acompanyar l’aprenentatge, aportar informació real de referència i fer un seguiment 
de l’evolució del projecte. L’empresa mentora participarà en el procés IT-TÉCNICA en el marc d’un 
conveni específic de col·laboració. La Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’IT pot actuar com a 
empresa mentora sense obtenir una retribució addicional per aquestes funcions. 
 
Per a l’edició 17-18, es comptarà amb la Unitat de Gestió d’Espais Escènics de la Secció de Recursos i 
Serveis Tècnics de l’IT com a empresa mentora, la qual, en qualsevol de les activitats que li son pròpies, 
podrà acollir als estudiants en la fase pràctica de la formació. També es comptarà amb la col·laboració del 
Teatre Nacional de Catalunya i Teatres en Xarxa -entre d’altres- per a la realització d’activitats pràctiques. 
 
Amb l’objectiu de seleccionar un màxim de 9 alumnes titulats de l’Escola Superior de les Tècniques de 
l’Espectacle (ESTAE) que han de formar part del projecte “IT-TÈCNICA”, es proposa l’aprovació de les 
bases reguladores que regiran l’esmentat procés.  
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Excepcionalment, i en cas que restin places per adjudicar, podran ser admesos titulats externs dels Cicles 
Formatius de Grau Superior de Formació Professional en les especialitats que es detallen a l’apartat de 
les bases reguladores “Requisits dels aspirants”.  
 
Podran ser admesos com a graduats en pràctiques (fins a un màxim de dues places), els aspirants de 
l’ESTAE que tot i tenir els requisits de titulació i nivell tècnic per a ser admesos a IT-TÈCNICA, no tenen el 
perfil específic per accedir com a titulars del curs de major especialització. Excepcionalment, podran ser 
admesos com a graduats en pràctiques, alumnes amb altres titulacions de l’Institut del Teatre. La finalitat 
d’aquesta figura és millorar les competències professionals d’aquests graduats d’acord amb els objectius 
d’aprenentatge del curs. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció 
delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el projecte pedagògic IT-TÈCNICA que s’especifica tot seguit 
 
 
IT-TÈCNICA:  PROJECTE PEDAGÒGIC 
 
1. Unitat formativa 1:  L’empresa 
 
1.1 Objectiu general: 
 
Desenvolupar la competència associada a l’emprenedoria. 
  
1.2 Objectius específics d’aprenentatge: 
 

- Gestiona la creació d’una empresa de serveis en formats Cooperativa i SL i l’alta d’Autònoms 
- Gestiona els recursos financers relacionant-se amb clients, entitats bancàries. 
- Fa la gestió del personal: contractació, altes SS. 
- Efectua les liquidacions d’impostos 
- Efectua la comptabilitat de l’empresa 
- Estableix la organització interna de l’empresa en els àmbits funcional i jeràrquic 
- Realitza un pla de comunicació i marketing.  
- Crea un lloc web 
- Utilitza les eines d’ofimàtica 
- Es relaciona amb clients i proveïdors 
- Treballa en equip 
- Desenvolupa la iniciativa personal 

 
1.3 Continguts 
 

- Introducció a les relacions laborals 
- El contracte de treball. Les retribucions. La seguretat social. 
- Representació laboral. Convenis col·lectius 
- Treball per compte propi. Emprenedoria, constitució d’una empresa. El pla d’empresa. El 

finançament. 
- Marc legal per a la constitució d’una empresa de serveis a l’espectacle. 
- Comptabilitat. Fiscalitat. Compte de resultats. 
- Comunicació i Marketing. 

 
1.4 Hores lectives 
 
Presencials: 30 
Treball autònom: 20 
 
1.5 Docents 
 
Professionals en actiu 
Docents de l’ESTAE 
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1.6 Instal·lacions i equipament: 
 
Es disposarà un espai com a “seu central de l’empresa” a l’ESTAE, que reproduirà les necessitats reals 
d’una empresa (equips informàtics, llocs de treball, telèfon, sales de reunions etc.) 
 
Per a les activitats de simulació empresarial, els docents al càrrec, utilitzant el campus virtual i altres 
aplicatius de simulació empresarial, dotaran l’espai de funcionalitat real. 
 
2. Unitat formativa 2: Oficina Tècnica 
 
2.1 Objectiu general 
 
Desenvolupar la competència associada a la gestió de l’oficina tècnica en l’espectacle en viu i a la gestió 
de projectes en general. 
 
2.2 Objectius específics d’aprenentatge: 
 

- Planifica a partir de les demandes (artistes, clients) la prestació del servei tècnic requerit 
- Negocia amb el client / artista 
- Determina la viabilitat tècnica i econòmica del projecte tècnic. 
- Planifica un projecte. 
- Organitza la prestació del servei 
- Gestiona la logística 
- Treballa en equip 
- S’integra en equips més amplis  
- Cerca la informació necessària per al projecte 
- Aplica les tècniques de gestió de projectes 
- Utilitza programaris específics (gestió de magatzem, inventaris, planificació de projectes) 
- Es comunica amb eficàcia 
- Aplica criteris de prevenció de riscos laborals i seguretat del públic en la planificació i organització 

de les activitats  
- Integra la seguretat a totes les fases del treball 
- Valora la importància de la gestió de les competències dels equips humans 
- Valora la importància del manteniment com a garantia de seguretat davant l’accident i les 

pèrdues econòmiques 
- Aplica criteris de flexibilitat davant els imprevistos 
- Integra la necessitat de la correcta planificació de les tasques 
- Negocia els continguts de la fitxa tècnica amb assertivitat 

 
2.3 Continguts 
 

- El projecte tècnic de l’espectacle. Estudi de viabilitat. 
- Gestió per projectes: Desglossament de tasques. Recursos. equips tècnics i humans. Diagrames 

de Gantt. Programaris per a la gestió de projectes. 
- Els equips humans. Gestió de les competències 
- Els recursos tècnics. Equips i instal·lacions 
- El pla de manteniment. Manteniment normatiu, correctiu, predictiu i total. Programaris per a la 

gestió del manteniment. 
- “Riders” i fitxes tècniques. La fitxa tècnica de l’espectacle. 
- Documentació legal per al projecte tècnic 
- Obligacions i responsabilitats respecte de la seguretat: La seguretat del públic. El local de pública 

concurrència. Plans d’emergència. Plans d’autoprotecció. Comportament del públic davant les 
emergències. La prevenció de riscos laborals. Gestió de la prevenció. 

 
2.4 Hores lectives 
 
Presencials: 45 
Treball autònom: 30 
 
2.5 Docents 
 
Professionals en actiu 
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Docents de l’ESTAE 
 
2.6 Instal·lacions i equipament: 
 
Les de la Unitat formativa 1 
 
3. Unitat formativa 3: Serveis Tècnics 
 
3.1 Objectiu general 
 
Desenvolupar la competència associada a la pràctica de la tècnica al servei de l’espectacle integrant-se 
en equips multidisciplinaris. 
 
3.2 Objectius específics d’aprenentatge: 
 

- Participa en la realització pràctica dels espectacles 
- Realitza muntatges d’equips d’escenotècnia (segons especialitat) 
- S’integra en equips de treball tècnic i/o artístics 
- Serveix funció operant als equips tècnics 
- Desenvolupa la iniciativa personal en l’àmbit tècnic 
- Respecta els compromisos adquirits 
- Resol imprevistos 
- Aplica criteris de prevenció de riscos laborals i seguretat del públic en la realització de les 

activitats 
 
3.3 Continguts 
 
Treballs pràctics d’aplicació. Tallers. 
 
3.4 Hores lectives 
 
Treball tutoritzat: 45 
Treball autònom/tallers pràctics/FCT: (màx 520 h) 
 
L’horari de les activitats pràctiques seran les pròpies de l’activitat escènica, i poden incloure treballs en 
horaris nocturns i en festius. 
En les activitats d’FCT, els desplaçaments i dietes son a càrrec de l’estudiant sense que això impedeixi la 
seva assumpció total o parcial per l’empresa d’acollida. 
 
3.5 Docents 
 
Professionals en actiu 
Docents de l’ESTAE 
 
3.6 Instal·lacions i equipament: 
 
Equipaments d’escenotècnia a l’IT. Espais de representació de l’IT. (Teatres, aules dedicades). Seus de 
teatres i empreses amb conveni de pràctiques. 
 
 
 
Segon.- APROVAR les bases reguladores que regiran el procés selectiu de 9 titulats/des de l’Institut del 
Teatre que han de formar part del procés pedagògic “IT-TÈCNICA”, i que s’especifiquen tot seguit: 
 
 

"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".  (EDICIÓ 2017-18) 
 
Primera.- Objecte de les bases  
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És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la selecció d’un màxim de 9 
titulats/titulades de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l‘espectacle de l’Institut del 
Teatre en qualsevol de les seves especialitats per a formar part del procés formatiu anomenat 
"IT-TÈCNICA”.  
  
El nombre de titulats/titulades serà el que determinin les necessitats del projecte, fins a un màxim 
de 9 persones.  
 
El nombre mínim d’inscrits per a la realització del curs és de 5.  
 
Excepcionalment, i en cas que restin places per adjudicar, podran ser admesos titulats externs 
dels Cicles Formatius de Grau Superior en les especialitats que es detallen a la base segona 
sempre que el grup final que es constitueixi tingui majoria de titulats de l’ESTAE. 
. 
A més a més dels alumnes titulars, podran ser admesos graduats em pràctiques fins un màxim 
de dues places. 
 
Segona.-  Tipologia d’alumnes en el curs de major especialització  
 
Els alumnes tindran condició de: 
 

� Tècnic titular de l’ESTAE: alumne que ocupa una de les 9 places del curs i disposa de la 
titulació de l’ESTAE.  

 
� Tècnic titular extern: alumne que ocupa una de les 9 places del curs i disposa d’una 

titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior de formació professional. 
 

� Graduat en pràctiques: Aspirant de l’ESTAE que tot i tenir els requisits de titulació i nivell 
tècnic per a ser admès a IT-TÈCNICA, no té el perfil específic per accedir com a titular 
del curs de major especialització. 

 
Tercera.-  Requisits dels aspirants  
 
Tècnic titular de l’ESTAE 
 
Per prendre part en el procés selectiu, en la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, els/les aspirants han de complir les condicions següents:  

a) Estar en possessió del Títol de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, en qualsevol de 
les seves especialitats. 

b) Haver-se titulat en qualsevol dels tres cursos anteriors al de la convocatòria 
c) No haver format part de projectes pedagògics de les mateixes característiques a 

resultes de convocatòries anteriors. 
d) Estar en possessió del títol de Tècnic Bàsic en PRL (30 h) i Certificat de 20 h de riscos 

específics a l’escenari o formació equivalent. 
 
Tècnic titular extern 
 
En cas que restin places per adjudicar, podran ser admesos els aspirants externs que acreditin 
haver obtingut, dins dels tres darrers cursos acadèmics, un dels següents títols de Cicle Formatiu 
de Grau Superior de Formació Professional: 
 
Títols LOGSE: Imatge, Realització d’audiovisuals i espectacles, So. Títols LOE: Il·luminació, 
captació i tractament d’imatge, Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles, So per a 
audiovisuals i espectacles. 

 
Graduat en pràctiques 
 
Podran ser admesos com a graduats en pràctiques (fins a un màxim de dues places), els 
aspirants de l’ESTAE que tot i tenir els requisits de titulació i nivell tècnic per a ser admesos a IT-
TÈCNICA, no tenen el perfil específic per accedir com a titulars del curs de major especialització. 
Excepcionalment, podran ser admesos com a graduats en pràctiques, alumnes amb altres 
titulacions de l’Institut del Teatre. 
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Quarta.- Presentació de les sol·licituds  
 
Les persones que desitgin prendre part en la selecció hauran de presentar una sol·licitud tipus 
(annex II d’aquesta resolució) en el Registre General de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida 
Xirgu, s/n de Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) sens perjudici de poder fer-ho 
també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la normativa vigent. El termini per a la 
presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOBP). La 
presentació de la sol·licitud fora d’aquest termini comporta l’exclusió de l’aspirant.  
 
La sol·licitud ha de ser en model normalitzat per aquesta convocatòria que es lliurarà en el 
Registre General de l’Institut del Teatre i es podrà descarregar en el web de l’Organisme 
(www.institutdelteatre.cat).  
 
A la sol·licitud s’acompanyarà: 
 

a) Fotocòpia del DNI o passaport, o document oficial d’identitat corresponent en els 
supòsits de personal estranger 

b) Currículum Vitae del sol·licitant en paper. El currículum laboral s’ha d’acreditar amb 
contractes de treball, vida laboral i certificats de treball voluntari. 

c) Carta de motivació (breu exposició dels motius pels quals es vol cursar els estudis). 
Màxim 300 paraules. 

d) Els aspirants externs hauran d’aportar fotocòpia compulsada del títol de Cicle Formatiu 
de Grau Superior de Formació Professional o certificat del centre on s’han cursat els 
estudis. El Títol Superior en Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre 
s’acreditarà d’ofici per la Secretaria Acadèmica General de l’Organisme.  
 

En el cas que alguna de les sol·licituds tingués cap defecte esmenable, es comunicarà a la 
persona interessada, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a la seva esmena en el 
termini de deu dies.  
 
Els aspirants discapacitats han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les 
adequacions de temps i mitjans materials i específics que sol·liciten per a la realització del procés 
de selecció.  
 
Només es tindrà en compte aquelles sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació 
directa amb la prova a realitzar, prèvia acreditació mèdica; correspon a l’òrgan seleccionador 
resoldre sobre l’oportunitat i concreció de l’adaptació en funció de les circumstàncies 
específiques del procés de selecció. 
 
Cinquena.- Admissió d’aspirants 
  
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de l’Institut del 
Teatre dictarà una resolució en el termini màxim d’un mes per la qual es declararà aprovada la 
relació provisional de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s’exposarà al tauler 
d’anuncis de l’Institut del Teatre i es podrà consultar igualment al web. 
  
Es concedirà un termini per presentar esmenes i possibles reclamacions. Si no s’hi presenten 
esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional, sense que calgui la seva 
publicació. En cas d’estimar-se alguna reclamació, es publicarà l’esmena en els termes abans 
exposats, sens perjudici de notificar individualment les estimacions a les persones afectades.  
 
La Secretaria Acadèmica de l’ESTAE comunicarà als/les aspirants admesos els dies i hores en 
què tindrà lloc la prova de selecció. 
 
Sisena.- Òrgan seleccionador de candidatures 
 
L’òrgan seleccionador estarà integrat per:  
 

- Coordinador/a del projecte IT-TÈCNICA 
- Director/a de l’ESTAE o persona en qui delegui 
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- Coordinador Acadèmic de l’IT o persona en qui delegui 
- Coordinadors d’especialitat de l’ESTAE 
- Representant del Serveis Tècnics (Teatres) de l’IT 
- Secretari/a Acadèmica de l’ESTAE que  actuarà com a Secretari/a de l’òrgan 

seleccionador.  
  
La designació de les persones que formin part d’aquest òrgan seleccionador es publicarà al 
tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
Aquest òrgan no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels seus 
membres.  
 
Aquest òrgan podrà comptar amb assessors externs sense vot. 
 
Setena.- Procés de selecció  
 
El procés de selecció dels candidats consistirà en 
 

- Avaluació del currículum formatiu 
- Avaluació del currículum professional 
- Avaluació de la carta de motivació 
- Entrevista personal 

 
Vuitena.-  Criteris de valoració  
 
Els candidats que hagin complert les condicions que es determinen en aquestes bases 
s’ordenaran en tres llistes separades per especialitat (1.-Luminotècnia, 2.- Maquinària escènica i 
3.- So) en el cas dels titulats de  l’ESTAE, i en tres llistes segons els títols de Cicle Formatius de 
Grau Superior de Formació Professional per als titulats externs (1.- Imatge + Il·luminació, 
captació i tractament d’imatge, 2.- So + So per a audiovisuals i espectacles; 3.- Realització 
d’audiovisuals i espectacles + Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles) 
 
L’ordre de prelació de cada llista s’obtindrà tenint en compte: 
 
1.- Puntuació obtinguda segons els criteris especificats a l’Annex I 
2.- En cas d’igualtat en la puntuació, prevaldrà el candidat que menys anys faci que ha obtingut 
la titulació requerida.. 
3.- Si persisteix la igualtat, prevaldrà la millor nota promig final del títol de Tècniques de les Arts 
de l’Espectacle o del CFGS corresponent. 
 
Seran seleccionats, d’entre els titulats de l’ESTAE, els tres primers de cada llista d’especialitat.  
 
En cas de no assolir el nombre total de vacants previstes per una especialitat amb els candidats 
presentats, l’òrgan podrà cobrir-la amb els d’altres especialitats, tenint en compte els mateixos 
criteris anteriorment establerts pel que fa a l’ordre de prelació o amb candidats externs a partir de 
l’ordre de prelació establert en el procés de selecció, escollint les especialitats que més 
convinguin per a l’equilibri d’especialitats presents en el grup d’alumnes resultant. 
 
En el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials es procedirà a l’adaptació curricular 
corresponent. En cap cas, aquesta adaptació podrà comportar la desaparició d’objectius 
d’aprenentatge o competències bàsiques del projecte pedagògic. 

 
Novena.- Llista de persones seleccionades  
 
Un cop finalitzat el procés de selecció, l’òrgan de selecció farà públic al tauler d’anuncis de 
l’Institut del Teatre, (Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona), al de la seu del centre del Vallès 
de l’institut del Teatre (Plaça Didó 1, Terrassa) i al web (www.institutdelteatre.cat) un informe amb 
la relació de les  persones seleccionades.  
 
L’òrgan seleccionador podrà proposar en aquest informe una llista d’aspirants que hagin superat 
el procés de selecció i que podrien formar part d’una llista de suplències per cobrir substitucions 
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derivades de qualsevol incidència. Aquesta llista es farà emprant els mateixos criteris establerts a 
la clàusula setena. 
 
Contra la resolució administrativa de la selecció es podrà interposar recurs d’alçada davant la 
Presidència de l’Institut del Teatre en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 
  
En el supòsit de consultes realitzades per internet, i per tal de garantir el respecte i la 
confidencialitat de les dades dels/de aspirants en el marc del dret fonamental a 
l’autodeterminació informativa, resultant de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de Caràcter Personal, el número corresponent al registre d’entrada de la 
sol·licitud presentada en el Registre General de l’Institut del Teatre per tal de participar en 
aquesta selecció, constituirà la referència per a cada aspirant als efectes de conèixer els 
resultats. 
  
Desena.- Inscripció al curs  
 
Les persones seleccionades hauran de realitzar la inscripció acadèmica al curs. La inscripció es 
formalitzarà a la Secretaria Acadèmica de l’ESTAE al Centre del Vallès de l’Institut del Teatre.   
 
La inscripció acadèmica es formalitzarà dins del període màxim de 7 dies posteriors a la 
publicació dels resultats del procés de selecció.  
 
El fet de no formalitzar la inscripció en el període indicat comportarà la renúncia a la participació 
del projecte formatiu.  
 
Onzena.- Assegurances, beques i ajuts 
 
Les persones que formin part en el projecte formatiu anomenat "IT-TÈCNICA" en la condició de 
titular de l’ESTAE o titular extern, seran becades durant aquesta fase i estaran sota la cobertura 
obligatòria a la Seguretat Social.   
 
L’import mensual de la beca s’estableix en 653,10 €, dels quals: 
 

- 420,71 Euros els percebrà l’estudiant en concepte d’ajut i s’abonaran a mes vençut que 
s’abonarà mitjançant transferència bancària. 

- 232,39 Euros corresponen a les despeses que representa per a  l’IT en concepte de 
realització de l’activitat formativa per alumne i mes, i per tant, és una aportació en 
espècie. 

 
A la percepció per part dels estudiants d’aquestes beques, a causa del seu caràcter de 
perfeccionament professional, se’ls aplicarà els requisits legals regulats en la normativa vigent. 
  
Qualsevol càrrega o impost que pogués generar la beca seria a càrrec del beneficiari.  
 
L’estudiant que participi en el projecte formatiu "IT-TÈCNICA" i decideixi abandonar-lo un cop 
iniciat el projecte, serà objecte de la instrucció d’un expedient per, si escau, fer la devolució de la 
totalitat de l’ajut atorgat.  
 
La durada de la beca serà de cinc mesos. 
 
El calendari previst és: 
 
Primer bloc  4/12/17 al 25/2/18    (2 mesos i 3 setmanes) 
Segon bloc: 12/03/18 al 19/05/18 (2 mesos i 1 setmana) 
 
Els graduats en pràctiques no percebran la beca corresponent al curs de major especialització IT-
TÈCNICA.  
  
En cas de desplaçaments per motiu d’una actuació els alumnes titulars rebran un ajut a la 
manutenció de 15,03€ al dia. 
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Dotzena.- Obligacions dels participants  
 
Els participants es comprometen a una assistència del 100% en les activitats formatives 
teòriques i pràctiques del projecte.  
 
Tenint en compte que l’activitat de l’espectacle té lloc en franges horàries que són les pròpies del 
lleure (nit, festius, etc, ), es podrà convocar els estudiants en caps de setmana o festiu i en horari 
nocturn per tal d’assistir a espectacles o fet tallers i pràctiques amb públic.  
 
Els equips de protecció individual d’ús exclusiu personal (calçat de seguretat, vestuari...) son a 
càrrec del participant.  
 
Tretzena.- Cessió de drets de propietat intel·lectual i consentiment per a la captació de veu 
i imatge  
 
Els aspirants donen el seu consentiment per a la captació de la seva imatge i veu durant les 
activitats teòriques i pràctiques del curs, la fixació i emmagatzematge en suports o sistemes, i la 
comunicació en mitjans de difusió de les activitats realitzades a l’Institut del Teatre. 
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es faran sota el principi d’absència d’afany de lucre i amb 
la única finalitat de difondre les activitats que es porten a terme a l’Institut. 
  
L’Institut del Teatre no es fa responsable dels usos no autoritzats realitzats per terceres persones 
alienes a la institució, essent únicament responsables els autors dels mateixos.  
 
L’autorització té caràcter gratuït sense que en cap cas pugui donar lloc a reclamació de quantitats 
en concepte dels permisos concedits a l’Institut del Teatre per a la difusió i comunicació dels 
espectacles.  
 
Els aspirants d’aquesta convocatòria, per tant, han estat informats en relació a la normativa 
d’aplicació:  
 

• Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/1996 
de 12 d’abril.  

• Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge.  

• Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i 
reglament de desenvolupament aprovat per RD 1720/2007.  

 
Catorzena.- Incidències  
 
Aquestes bases, la seva convocatòria i els actes de tràmit que se’n derivin, si aquests últims 
decideixen directa o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar 
el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, d’acord 
amb la  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, poden ser objecte d’impugnació mitjançant la interposició de recurs d’alçada davant la 
Presidència de l’Institut del Teatre en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 abans referida, a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
 
Els actes i les resolucions de l’òrgan de selecció s’han d’ajustar als criteris que la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
L’òrgan seleccionador actua sota la discrecionalitat tècnica que permeti un judici tècnic per 
seleccionar als titulats/titulades.  
 
L’òrgan seleccionador està facultat per resoldre els dubtes i les discrepàncies durant el 
desenvolupament d’aquest projecte. 
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ANNEX I A 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 
 
CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ i ADMISSIÓ DELS PREINSCRITS AL PROCÉS FORMATIU 
"IT-TÈCNICA" 
 
El procediment de selecció s’estableix al document  “Bases reguladores del procés selectiu per a 
la selecció de nou titulats de l’Institut del Teatre que han de formar part del procés formatiu “IT-
TÈCNICA”. 

El procés de selecció dels candidats consisteix  en 
 

- Avaluació del currículum formatiu 
- Avaluació del currículum professional 
- Avaluació de la carta de motivació 
- Entrevista personal 

 
En els paràgrafs següents es desenvolupen els criteris i barems per a establir l’ordre de prelació 
del candidats. 
 

1.- Avaluació del currículum formatiu 
 
Només es valorarà les titulacions i cursos dels què s’acrediti certificació i hi consti el nombre 
d’hores, llevat de la titulació de l’ESTAE, que no cal aportar. 

 

1.1.- Nota mitjana de la titulació obtinguda a l’ESTAE 

 

Qualificació final Punts 

Aprovat  10 

Notable 20 

Excel·lent 30 

  

1.2.-  Altres formacions requisit (aspirants externs) 

 
Títol de formació Professional de Grau Superior requerit  per poder accedir al curs: 
 

Qualificació final Punts 

Aprovat  10 

Notable 20 

Excel·lent 30 

 

1.3.-  Altres formacions  

 
Formació en matèries que formen la base de coneixements científics en què es 
fonamenten les assignatures tècniques dels estudis de Tècniques de les arts de 
l’espectacle i dels Cicles  
 
Formatius de Grau Superior requerits. (Electricitat, mecànica, electrònica, dibuix 
tècnic...)  
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Formació en matèries diverses que complementen les del perfil professional del títol  
(Cursos de Gestió, Prevenció de riscos laborals, ofimàtica, Cultura de l’espectacle, 
TIC...) 
 
Altres titulacions de l’Institut del Teatre. 
 
 

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  4 

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 6 

Cicle Superior FP (o equivalent) 8 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 10 

Es comptabilitzaran fins a un màxim de 15 punts 
S’exclouen les titulacions presentades com a requisit.  
Mòduls FP: part proporcional per nombre crèdits sobre la titulació completa. 

 

1.4.- Idiomes 

 
Cursos d’idiomes (altres no cooficials de l’estat) o acreditació del nivell d’un idioma 

  
 

Nivell Punts 

Bàsic 2  

Intermedi 3.5  

Superior 5  

 
Es comptabilitzaran fins a un màxim de 5 punts. 
 
 

2.- Avaluació del Currículum Laboral 
 

2.1.- Experiència en Arts Escèniques  

 
Es valorarà l’experiència professional en arts escèniques (teatre, dansa, ...), en música i 
en esdeveniments. 
  
S’exclouen les activitats de pràctiques d’empresa fetes durant la realització de 
formacions reglades o no reglades (incloses les formacions a l’Institut del Teatre) 
 

Activitat Professional punts 

Per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores /set. 0.5 

Per mes treballat per contractes de 21 a 35 hores/set. 1 

Per cada programa aportat 1 

 
Es comptabilitzaran fins a un màxim de 10 punts  
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2.2.- Altres experiències i/o activitats professionals, amateur, de lleure i voluntariat  

 
Es valorarà l’experiència en arts escèniques (teatre, dansa, ...), en música i en 
esdeveniments, en l’àmbit amateur (es requereix acreditació) i les activitats 
professionals relacionades amb les arts i la cultura no incloses a l’apartat 2.1. 

 

Altres activitats professionals o amateur punts 

Per mes de participació en l’activitat 0.5 

Per cada programa aportat 0.5 

 

Altres activitats de lleure i voluntariat punts 

Activitats relacionades amb les arts (excloses les arts 
escèniques) i el patrimoni cultural. 
Per mes de participació en l’activitat 

0.2 

Activitats de caire social  
Per mes de participació en l’activitat 

0.2 

Activitats esportives 
Per mes de participació en l’activitat 

0.2 

 
Es valorarà la participació assídua (més de 2 anys) a activitats de lleure i voluntariat (es 
requereix acreditació) 
Es comptabilitzaran fins a un màxim de 10 punts, suma dels dos àmbits. 
 

3.- Avaluació de la carta de motivació 
 
Es valoraran els ítems: 
 

Ítem Excel·lent 
(10 Punts) 

Bo 
(8 Punts) 

Insuficient 
(4 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Pertinència dels 
elements de justificació 

Expressen 
alta motivació 

i profund 
coneixement 
de l’entorn de 

les arts 
escèniques 

Expressen 
motivació i 

relatiu 
coneixement de 
l’entorn de les 

arts escèniques 

Expressen 
escassa 

motivació i 
relatiu 

coneixement 
de l’entorn de 

les arts 
escèniques 

No aporten 
informacions 

que justifiquen 
l’interès 

personal. No 
tenen relació 

amb les AAEE 

Organització de les 
idees 

Expressa les 
idees amb 

evident 
coherència  i 

lògica  
Exposició 

estructurada 

Expressa les 
idees 

adequadament 

Expressa les 
idees de 
manera 

confosa i poc 
estructurada 

Confós, mancat 
de lògica 

Expressió formal Rica, amb 
incursions a 

l’argot 
professional 

d’AAEE 

Normal. 
Correcta en 
l’expressió 

Excessivamen
t col·loquial 

Inapropiat per a 
l’expressió en el 
context i finalitat 

Presentació Molt bona Bona Alguna  
errada en 
format o 

estructura 

Format 
inadequat a les 

finalitats 
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El resultat s’expressarà sobre 10 punts. 

 

4.- Entrevista personal 
 

L’entrevista personal s’orientarà a complementar les informacions acadèmiques i professionals 
aportades pel candidat i relacionar-les en el seu conjunt amb les següents competències clau del 
perfil professional del títol. 
 

4.1.- Adequació al perfil resultant de la formació 

 

Ítem Excel·lent 
(10 Punts) 

Bo 
(8 Punts) 

Insuficient 
(4 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Motivació per 
les arts 
escèniques i 
treball en al 
àmbit artístic i 
artesà 

Expressa il·lusió 
i coneixement 

del context 
professional de 

les AAEES 

Mostra interès 
però desconeix 

el context 

Mostra interès 
però no pensa 

més enllà 

No mostra 
interès. Les 

AAEE no són la 
seva primera 

opció  

Autonomia, 
Iniciativa i  
emprenedoria 

Ha desenvolupat 
i liderat activitats 

o projectes en 
l’àmbit creatiu, o 

social o de 
l’emprenedoria 
Demostra tenir 

criteri propi i 
capacitat 

d’autocrítica 

Demostra tenir 
esperit 

emprenedor, 
criteri propi i 

capacitat 
d’autocrítica i  

Ha participat en 
projectes 

 

En el seu CV no 
destaca la 

participació o 
impuls de 
projectes 
personals 

Mancança 
manifesta de 

criteri propi. No 
expressa haver 
desenvolupat 
cap projecte 

personal 

Capacitat de 
treball en equip 

Expressa bon 
equilibri entre 

activitats 
acadèmiques i 

les de 
participació i 

treball en equip 
del CV 

Ha liderat equips 

Expressa bon 
equilibri entre 

activitats 
acadèmiques i 

les de 
participació i 

treball en equip 

Dificultats en 
justificar  els 

valors de l’equip 
en les activitats 

que declara 

No expressa ni 
justifica la 

necessitat de 
treballen equip. 

No justifica 
l’absència 

d’altres  
activitats en el 

seu CV 

Maduresa  Segur de si 
mateix 

Confiança en la 
seva capacitat 
de superar el 

estudis. Coneix 
les seves 

mancances 

Segur de si 
mateix 

Confiança en la 
seva capacitat 
de superar el 

estudis.  

Insegur. 
Relaciona amb 

dificultat les 
seves 

mancances amb 
el procés 

formatiu que vol 
enfrontar 

Molt insegur. 
No relaciona 

adequadament 
les seves 

mancances amb 
el procés 

formatiu que vol 
enfrontar 

Gestió de 
l’estrès durant 
l’entrevista 

Tranquil·litat. 
Domini de sí 

mateix 

No mostra 
especial 

intranquil·litat. 
Senyals 

d’inquietud que 
no interfereixen 
en  l’entrevista 

Senyals 
inequívocs 

d’inquietud amb 
dificultats 

d’autocontrol 

L’excés de 
nerviosisme 
interfereix 

negativament en 
l’entrevista 

 
El resultat s’expressarà sobre 10 punts. 

 



 30

4.2.- Comunicació Verbal 

Ítem 
Excel·lent 
(10 Punts) 

Bo 
(8 Punts) 

Insuficient 
(4 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Facilitat d’expressió Manté el 
discurs i  

alimenta el 
diàleg amb 

l’entrevistador 

Manté el discurs Expressió 
vacil·lant 

Pauses no 
justificades  

No invita a 
mantenir el 

diàleg. 
Interrupcions 

Claredat en 
l’articulació de les 
idees  

Expressa les 
idees amb 

evident 
coherència  i 

lògica  

Expressa les 
idees 

adequadament 

Expressa les 
idees de manera 
un tant confosa 

Confós, mancat 
de lògica 

Capacitat de síntesi  Respostes 
clares, 

concises i 
informatives 

Respostes 
clares i 

informatives 

Les respostes 
s’estenen per 

altres aspectes 
annexes no 
rellevants 

Les respostes 
divaguen i no 

es corresponen 
a les preguntes 

formulades 

Escolta activa Escolta amb 
atenció i sense 

interrompre. 
Fa signes 

d’haver entès 

Escolta amb 
atenció i sense 

interrompre 
 

Escolta amb 
atenció, 

interromp a 
l’entrevistador 

No mostra 
atenció a 

l’entrevistador, 
interromp a 

l’entrevistador 

Vocabulari Ric, amb 
incursions a 

l’argot 
professional 

d’AAEE 

Normal Excessivament 
col·loquial 

Inapropiat per a 
l’expressió en 

el context 
acadèmic 

 
El resultat s’expressarà sobre 10 punts. 
 

5. Valoració final 

Comprendrà la suma dels punts obtinguts en totes les etapes. 
 
Els candidats s’ordenaran per l’ordre de prelació resultant. En cas d’igualtat en la puntuació, 
prevaldrà el candidat que menys anys faci que ha obtingut la titulació requerida. Si persisteix la 
igualtat, prevaldrà la millor nota promig final del títol de Tècniques de les Arts de l’Espectacle o 
CFGS si n’és el cas. 
 

Concepte ítem % 

Currículum acadèmic 

Nota mitjana de la titulació 30 

Altres formacions  15 

Idiomes 5 

Currículum professional 

Experiència laboral en Arts Escèniques 10 

Altres experiències i/o activitats professionals, de 
lleure i voluntariat 

10 

Carta de Motivació Carta de Motivació 10 

Entrevista personal 
Adequació al perfil resultant de la formació 10 

Comunicació Verbal 10 

 



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

 

 31

 
 
ANNEX II A 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 
 
Sol·licitud tipus per a les proves de selecció del procés formatiu IT-TÈCNICA  
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Tercer.- AUTORITZAR una despesa màxima de 31.102,20€ (TRENTA-UN MIL CENT DOS EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS) que s’imputarà als exercicis pressupostaris de l’Institut del Teatre que es detallen:  
 
Exercici 2017 
 

Concepte Aplicació Orgànic Import 

Beques 481.05 99003 3.786,39€ 

Quota SS 160.01 99600 342,54€ 

Docència 131.00 99600 1.572,59€ 

Quota SS 160.00 99600 518,92€ 

 
Exercici 2018 
 

Concepte Aplicació Orgànic Import 

Beques 481.05 99003 15.145,56€ 

Quota SS 160.01 99600 1.370,16€ 

Docència 131.00 99600 6.290,34€ 

Quota SS 160.00 99600 2.075,70€ 

 
 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2018 es consigni el 
crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu.  
 
Quart.- APROVAR la convocatòria per a l’inici del procés selectiu d’un màxim de 9 titulats/des de l’Institut 
del Teatre que han de formar part del procés pedagògic “IT-TÈCNICA”. 
 
Cinquè.- DISPOSAR que la publicació de la convocatòria i 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 
pedagògic “IT-TÈCNICA” s’efectuï en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler 
d’anuncis de l’Institut del Teatre, Plaça Didó 1, de Terrassa i a la pàgina web de l’Organisme. 
 
Sisè.- APROVAR la concessió de les beques als candidats resultants del procés selectiu, atenent als 
imports i conceptes següents: 
 

• L’alumne no abonarà cap import en concepte de matrícula 
• En consonància amb altres projectes de l’IT amb similars objectius i finalitats, es proposa una 

borsa d’ajut de  420,71 euros per estudiant. 
 
El cost de la docència per alumne s’obté de la divisió del cost total de la formació pel nombre de places: 
 

Concepte Import Núm. 
alumnes 

Import per 
alumne 

Import mensual  
alumne 

Cost docència 10.457,55 € 9 1.161,95 € 232,39 € 

 
 
S’atorga a cada estudiant seleccionat : 
 

� 420,71 Euros mensuals en concepte d’ajut que s’abonaran a mes vençut durant els cinc 
mesos de l’activitat formativa, constituint un total de 2.103,55 Euros per estudiant. 

 
� 232,39€ Euros mensuals que corresponen a les despeses que representa per a l’IT en 

concepte de realització de l’activitat formativa per cada estudiant i mes, constituint un total de 
1.161,95€ euros per estudiant.  
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Setè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per a l’aprovació dels actes 
administratius que se’n derivin del procés selectiu d’un màxim de 9 titulats/des de l’Institut del Teatre 
que han de formar part del procés pedagògic “IT-TÈCNICA”, així com d’altres actuacions adients per 
portar-lo a terme.” 

 
 
 
7. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del curs “Narratives de 

la realitat virtual” per al curs 2017-2018 de l’Institut del Teatre.  
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Puyo exposa els 
antecedents de l’expedient, relatiu a una oferta formativa. 
 
En el curs “Narratives de la realitat virtual”, els participants hauran d'elaborar el guió d'una 
història narrada en diversos episodis i posar-la en escena. Els inscrits s'endinsaran en un relat 
a través del qual coneixeran els materials i les tècniques que tindran a disposició. L'evolució 
dramatúrgica de la seva creació posterior estarà vinculada a un recorregut físic per un espai 
escènic dinàmic, utilitzant la realitat virtual.  
 
Els objectius del curs són: 
 
- Escriure un guió bàsic pensant en les tècniques de teatre immersiu proposades 
- Experimentar les possibilitats de la realitat virtual en la creació de narratives i el seu impacte 
en l'espectador 
- Posar en escena les diverses fases del relat per tal de donar contigüitat als diversos elements 
en joc: escenes enregistrades, moviments dels actors, desplaçament dels espectadors, actors i 
objectes que intervenen en el recorregut 
- Posar en comú el treball dels diversos grups en una història final. 
 
El curs s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta 
activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització 
de l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a 
mínim, d’uns ingressos de 2.430,00 € que permetran la cobertura total de la despesa generada 
per l’activitat.  
 
La docència del curs comportarà la contractació externa de dos professionals i, per tant, 
l’Institut del Teatre es farà càrrec dels honoraris dels docents. 
 
L’Institut del Teatre assumirà la despesa indirecta que generarà la impartició, relativa als 
consums dels serveis bàsics i al funcionament per a la realització de l’activitat, valorada en 
405,00 €. 
 
Es proposa, doncs: 
- Aprovar el preu públic, fixat en 135,00 € 
- Autoritzar la despesa directa, en concepte de docència, fins a un màxim de 2.025,00 € 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
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l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. 
 
En el curs “Narratives de la realitat virtual”, els participants hauran d'elaborar el guió d'una història narrada 
en diversos episodis i posar-la en escena. Com a base, al principi, els inscrits s'endinsaran en un relat a 
través del qual coneixeran els materials i les tècniques que tindran a disposició. L'evolució dramatúrgica 
de la seva creació posterior estarà vinculada a un recorregut físic per un espai escènic dinàmic, utilitzant 
la realitat virtual. BeAnotherLab facilitarà tant els dispositius com els coneixements tècnics per aplicar-la. 
 
Els objectius del curs són escriure un guió bàsic pensant en les tècniques de teatre immersiu proposades, 
experimentar les possibilitats de la realitat virtual en la creació de narratives i el seu impacte en 
l'espectador, posar en escena les diverses fases del relat per tal de donar contigüitat als diversos 
elements en joc: escenes enregistrades, moviments dels actors, desplaçament dels espectadors, actors i 
objectes que intervenen en el recorregut i posar en comú el treball dels diversos grups en una història 
final. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, del qual es desprèn que el curs “Narratives de la realitat 
virtual”  de l’Institut del Teatre s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes derivades 
d’aquesta activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització de 
l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns 
ingressos de DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS (2.430,00€) que permetran la cobertura total 
de la despesa generada per l’activitat.  
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-financera, que 
s’adjunta com a annex III, i que proposa un preu públic de CENT TRENTA-CINC EUROS (135,00€) en 
concepte de matrícula del curs “Narratives de la realitat virtual”  de l’Institut del Teatre. 
 
Vist que la docència del curs comportarà la contractació externa de dos professionals i, per tant, l’Institut 
del Teatre es farà càrrec dels honoraris dels docents. 
 
L’Institut del Teatre assumirà la despesa indirecta que generarà la impartició de l’esmentat curs, relativa 
als consums dels serveis bàsics i al funcionament per a la realització de l’activitat, valorada en 405,00€. 
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), 
aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran establir preus públics 
per la prestació de serveis o per realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no 
es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, la proposta de la seva aprovació a l’òrgan corresponent de la 
Diputació de Barcelona, i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la 
memòria econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ informe de la Interventora 
Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 

 
Primer.-  APROVAR el curs “Narratives de la realitat virtual” de l’Institut del Teatre, d’acord amb el 
programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de DOS MIL QUATRE-CENTS 
TRENTA EUROS  (2.430,00€). 
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Segon.- APROVAR el preu públic fixat en CENT TRENTA-CINC EUROS  (135,00€) en concepte de 

matrícula del curs  “Narratives de la realitat virtual”   de l’Institut del Teatre, de conformitat amb la memòria 

econòmico-financera que s’adjunta com a annex III, el qual no inclou l’assegurança escolar. 
 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del “Narratives de la realitat 
virtual”  de l’Institut del Teatre a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en concepte 
de matrícules que sumin un import de DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS  (2.430,00€). 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs en concepte de docència 
fins a un màxim de DOS MIL VINT-I-CINC EUROS (2.025,00€) que anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 22618/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre 

 
Cinquè- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del  curs “Narratives de la realitat 
virtual” de l’Institut del Teatre serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 34200/99003 del vigent 
pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació del  curs “Narratives de la realitat virtual” de l’Institut del 
Teatre. 
 
Setè.- DONAR trasllat a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en la present resolució. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del curs “Narratives de la realitat virtual” de l’Institut del Teatre 
que s’aprova en el present dictamen mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler d’edictes 
de l’Institut del Teatre.” 
 
 
 
8. Dictamen que proposa aprovar l’autorització  per a la realització d’un Curs de 

formació continuada de “Projectors mòbils (constitució, funcionament i 
muntatge)”  sol·licitat per l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de 
Barcelona.  
 

El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Puyo exposa els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació d’una oferta formativa. 
 
L'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona (ODA) és un servei especialitzat 
que dóna suport a les polítiques locals de difusió i promoció de les arts escèniques, la 
música, la dansa i les arts visuals, i que promou projectes de cooperació amb els 
ajuntaments per a la difusió de les arts als municipis. 
 
Els objectius de l’ODA són: 
 
• Impulsar circuits de difusió artística (exposicions, espectacles, concerts, etc.) per a les 

programacions municipals. 
• Prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de teatre, música, dansa i d'arts 

visuals que porten a terme els ajuntaments. 
• Crear i formar nous públics per al teatre, la música, la dansa i les arts visuals. 
• Oferir un conjunt de serveis (informació sobre l'oferta artística, assessoraments tècnics, 

elaboració d'estudis de públics, propostes de formació, etc.) adreçats als responsables de la 
difusió, la creació i la producció artística municipals. 
 

Per assolir els seus objectius, l’ODA ha desenvolupat programes i accions concretes, i entre 
elles, ha proposat la realització d’un curs adreçat a professionals en actiu dels teatres 
municipals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, denominat “Projectors mòbils 
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(constitució, funcionament i muntatge)” . En aquest sentit, l’ODA ha sol·licitat a l’ESTAE el 
disseny i organització de l’esmentat curs a la vista del seu coneixement i experiència. 

 
L’Institut del Teatre, per la seva banda, ha accedit a la petició considerant que: 
 

a) S’inclou dins el marc de les activitats de formació continuada pròpies de la Formació 
adreçada a professionals en actiu que imparteix l’ESTAE. 

b) L’activitat permet la participació de l’Institut del Teatre en el marc de servei als 
municipis que presta la pròpia Diputació de Barcelona. 

c) L’ODA és una bona via d’accés per fer arribar al sector professional (Teatres i espais 
escènics municipals de la província de Barcelona) les activitats formatives de l’ESTAE. 

d) Reforça el posicionament de l’Institut del Teatre com a centre de referència pel que fa a 
les tècniques de les arts de l’espectacle i com a proveïdor d’aquests tipus de 
formacions. 

e) Finalment, el curs l’organitza la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració de l’ODA, i atès que l’Institut del Teatre és un 
Organisme depenent de la mateixa Corporació, procedeix la col·laboració entre 
ambdues institucions. 

 
El Curs tindrà lloc del 7 al 23 de novembre de 2017 a les instal·lacions de l’ESTAE (seu del 
Centre Territorial del Vallès) i tindrà una càrrega lectiva de 35 hores. 
 
La valoració econòmica total del curs ascendeix a la quantitat total de 199,75 €, desglossada 
en els conceptes següents: 
 

• Documentació, fungibles � 99,75 € 
• Imprevistos� 100,00 € 

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona (ODA) és un servei especialitzat que dóna 
suport a les polítiques locals de difusió i promoció de les arts escèniques, la música, la dansa i les arts 
visuals, i que promou projectes de cooperació amb els ajuntaments per a la difusió de les arts als 
municipis. 
 
Els objectius de l’ODA són: 
 
• Impulsar circuits de difusió artística (exposicions, espectacles, concerts, etc.) per a les programacions 

municipals. 
• Prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de teatre, música, dansa i d'arts visuals que 

porten a terme els ajuntaments. 
• Crear i formar nous públics per al teatre, la música, la dansa i les arts visuals. 
• Oferir un conjunt de serveis (informació sobre l'oferta artística, assessoraments tècnics, elaboració 

d'estudis de públics, propostes de formació, etc.) adreçats als responsables de la difusió, la creació i la 
producció artística municipals. 

 
D’altra banda, l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al 
compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de 
l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, 
la promoció i l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com 
l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la 
realització de programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la 
cooperació en la divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a 
terme per part d’altres administracions. 
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Actualment, l’Institut del Teatre disposa, entre d’altres, de l’Escola Superior de Tècniques de l’Espectacle 
(ESTAE) que imparteix formació inicial en col•laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya, 
mitjançant la Fundació Politècnica de Catalunya i que té com a finalitat el foment i la promoció de les 
activitats de formació permanent dels professionals de les empreses, i dels sectors econòmics i socials.  
 
Per assolir els seus objectius l’ODA ha desenvolupat programes i accions concretes, i entre elles, ha 
proposat la realització d’un curs adreçat a professionals en actiu dels teatres municipals de l’àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona denominat “Projectors mòbils (constitució, funcionament i 
muntatge)” . En aquest sentit, l’ODA ha sol·licitat a l’ESTAE el disseny i organització de l’esmentat curs a 
la vista del seu coneixement i experiència.  
 
Els objectius d’aprenentatge i continguts del curs referenciat resten recollits a l’annex I del present 
dictamen.  La programació del curs s’adjunta com a annex II. 
 
L’Institut del Teatre, per la seva banda, ha accedit a dita petició justificant aquesta col·laboració en el 
sentit següent: 
 

a) S’inclou dins el marc de les activitats de formació continuada pròpies de la Formació adreçada a 
professionals en actiu que imparteix l’ESTAE. 

b) L’activitat permet la participació de l’Institut del Teatre en el marc de servei als municipis que presta 
la pròpia Diputació de Barcelona. 

c) L’ODA és una bona via d’accés per fer arribar al sector professional (Teatres i espais escènics 
municipals de la província de Barcelona) les activitats formatives de l’ESTAE. 

d) Reforça el posicionament de l’Institut del Teatre com a centre de referència pel que fa a les 
tècniques de les arts de l’espectacle i com a proveïdor d’aquests tipus de formacions. 

e) Finalment, el curs l’organitza la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona amb 
la col·laboració de l’ODA, i atès que l’Institut del Teatre és un Organisme depenent de la mateixa 
Corporació, procedeix la col·laboració entre ambdues institucions. 

 
El Curs de “Projectors mòbils (constitució, funcionament i muntatge)” tindrà lloc del 7 al 23 de novembre 
de 2017 a les instal·lacions de l’ESTAE (seu del Centre Territorial del Vallès) i tindrà una càrrega lectiva 
de 35 hores. 
 
La valoració econòmica total del curs ascendeix a la quantitat total de 199,75€ desglossada en els 
conceptes següents: 
 

• Documentació, fungibles � 99,75€ 
• Imprevistos� 100,00€ 

 
La lectivitat d’aquest curs està assignada a docents externs a l’Institut del Teatre que seran contractats 
directament per l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa l’article 12 h) relatiu a la competència de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
sobre l’aprovació de l’ordenació acadèmica anual.  
 
Per tot això, i a proposta del Gerent i de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
    

ACORDS  
 
Primer.- AUTORITZAR la realització del curs de formació continuada per a tècnics de teatres municipals 
“Projectors mòbils (constitució, funcionament i muntatge)” sol•licitat per l’Oficina de Difusió Artística de la 
Diputació de Barcelona i que tindrà lloc a l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle 
(ESTAE) del 7 al 23 de novembre de 2017. 
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa màxima de CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS (199,75€) que anirà amb càrrec al vigent pressupost de l’Institut del Teatre d’acord amb el 
desglossament següent: 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 

Documentació i fungibles  221.17/99140 199,75 € 
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Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Oficina de Difusió Artística  (ODA) de la Diputació de Barcelona 
per al seu coneixement i efectes.” 
 
 
 
9. Dictamen que proposa aprovar el preu públic dels cursos derivats de la 

Formació de Dansa en Xarxa en les tres especialitats: “Curs de formació en 
Dansa Clàssica”, “Curs de formació en Dansa Contemporània” i “Curs de 
formació en Dansa Espanyola” de l’Institut del Teatre per al curs 2017-2018.  

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Puyo exposa els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació d’una oferta normativa. 
 
Donat l’èxit de participació d’alumnes i de docents de les escoles de Dansa d’arreu de 
Catalunya en el curs de formació continuada en Dansa Espanyola, i dels cursos derivats de 
la Formació de Dansa en Xarxa en les tres especialitats: “Curs de formació de Dansa en 
Xarxa Clàssica”, “Curs de formació de Dansa en Xarxa Contemporània” i “Curs de 
formació de Dansa en Xarxa Espanyola” de l’Institut del Teatre que es van fer el curs 2016-
17, es considera d’interès ofertar de nou aquesta formació. 
 
L’objectiu dels cursos és impartir unes classes programades de Dansa Clàssica, de Dansa 
Espanyola i de Dansa Contemporània, tant als docents com als alumnes de les escoles de 
Dansa que estiguin interessats en dotar-se d’eines pedagògiques per als docents, i donar 
suport a la formació dels possibles futurs alumnes que es presentaran a les proves d’accés 
del Conservatori Professional de Dansa en les tres especialitats.  

 
Cada curs té diferents nivells, i amb el pròposit d’ampliar les possibilitats d’autofinançament 
dels cursos, per fer-los viables s’ha considerat necessari establir diverses opcions de 
cobertura d’ingressos i despeses en base a diferents previsions de matriculació dels alumnes.  
 
Els diferents cursos, doncs, s’autofinançaran, ja que les despeses directes i indirectes de les 
activitats formatives seran compensades pels ingressos de les matrícules, per la qual cosa 
l’elaboració dels cursos no suposarà una despesa addicional al pressupost de l’Institut del 
Teatre, sempre i quan els ingressos de les matrícules dels cursos sumin l’import mínim dels 
següents ingressos per les diverses modalitats i per cada especialitat que es detalla tot 
seguit: 
 

• Formació de Dansa en Xarxa - Clàssica i contemporània (nivell 0 i 1): 
 

Opció 1: una previsió mínima de 40 alumnes entre les dues especialitats i els dos nivells 
amb una previsió d’ingressos de 5.400,00 €. 
 
Opció 2: una previsió mínima de 20 alumnes entre les dues especialitats i amb un únic 
nivell (nivell 0)  amb una previsió d’ingressos de 2.700,00 €. 

 
• Formació de Dansa en Xarxa - Espanyola (nivell 0, 1 i 2): 

 
Opció 1: una previsió mínima de 30 alumnes entre els tres nivells amb una previsió 
d’ingressos de 4.050,00 €. 
 
Opció 2: una previsió mínima de 20 alumnes entre els dos nivells (nivell 0 i 1) amb una 
previsió d’ingressos de 2.700,00 €. 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. 
 
Donat l’èxit de participació d’alumnes i de docents de les escoles de Dansa d’arreu de Catalunya en el 
curs de formació continuada en Dansa Espanyola i dels cursos derivats de la Formació de Dansa en 
Xarxa en les tres especialitats: “Curs de formació en Dansa Clàssica”, “Curs de formació en Dansa 
Contemporània” i “Curs de formació en Dansa Espanyola” de l’Institut del Teatre que es van fer el curs 
2016-17, es considera d’interès ofertar de nou aquesta formació. 
 
L’objectiu dels cursos és impartir unes classes programades de Dansa Clàssica, de Dansa Espanyola i de 
Dansa Contemporània, tant als docents com als alumnes de les escoles de Dansa que estiguin 
interessats en dotar-se d’eines pedagògiques als docents i donar suport a la formació dels possibles 
futurs alumnes que es presentaran a les proves d’accés del Conservatori Professional de Dansa en les 
tres especialitats.  
 
Vist que cada curs té diferents nivells, i amb el pròposit d’ampliar les possibilitats d’autofinançament dels 
cursos per fer-los viables, s’ha considerat necessari establir diverses opcions de cobertura d’ingressos i 
despeses en base a diferents previsions de matriculació dels alumnes.  
 
Vist que els diferents cursos s’autofinançaran, ja que les despeses directes i indirectes de les activitats 
formatives seran compensades pels ingressos de les matrícules, per la qual cosa l’elaboració dels cursos 
no suposarà una despesa addicional al pressupost de l’Institut del Teatre, sempre i quan els ingressos de 
les matrícules dels cursos sumin l’import mínim dels següents ingressos per les diverses modalitats i per 
cada especialitat que es detalla tot seguit: 
 

• Formació de Dansa en Xarxa -Clàssica i contemporània (nivell 0 i 1): 
 

Opció 1: una previsió mínima de 40 alumnes entre les dues especialitats i els dos nivells amb una 
previsió d’ingressos de CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS (5.400,00€). 
 
Opció 2: una previsió mínima de 20 alumnes entre les dues especialitats i amb un únic nivell (nivell 
0)  amb una previsió d’ingressos de DOS MIL SET CENTS EUROS (2.700,00€). 

 
• Formació de Dansa en Xarxa -Espanyola (nivell 0, 1 i 2): 

 
Opció 1: una previsió mínima de 30 alumnes entre els tres nivells amb una previsió d’ingressos de 
QUATRE MIL CINQUANTA EUROS (4.050,00€). 
 
Opció 2: una previsió mínima de 20 alumnes entre els dos nivells (nivell 0 i 1) amb una previsió 
d’ingressos de DOS MIL SET CENTS EUROS (2.700,00€). 

 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, així com la 
proposta de preu públic de CENT TRENTA-CINC EUROS (135,00€), que ha de regir els esmentats cursos 
i que s’adjunta com a annex II. 
 
La docència i el suport a la docència que comporten els esmentats cursos està assignada a personal de 
l’Institut del Teatre i, per tant, la seves dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent de 
l’Institut del Teatre. 
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), 
aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran establir preus públics 
per la prestació de serveis o per la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que 
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no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Atès que existeix disponibilitat de crèdit hàbil i suficient al vigent pressupost de l’Institut del Teatre per tal 
d’iniciar l’esmentada activitat acadèmica. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, proposar a l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona 
la seva aprovació i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria 
econòmica del servei. 
 
Vista la conformitat de la Directora General de l’Institut del Teatre. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Interventora Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR els cursos derivats de la Formació de Dansa en Xarxa en les tres especialitats: “Curs 
de formació en Dansa Clàssica”, “Curs de formació en Dansa Contemporània” i “Curs de formació en 
Dansa Espanyola” de l’Institut del Teatre per al curs 2017-2018 d’acord amb els programes acadèmics 
que es recullen a l’annex I d’aquest dictamen. 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en CENT TRENTA-CINC EUROS (135,00€), en concepte de la 
matrícula dels cursos derivats de la Formació de Dansa en Xarxa en les tres especialitats: “Curs de 
formació en Dansa Clàssica”, “Curs de formació en Dansa Contemporània” i “Curs de formació en Dansa 
Espanyola” de l’Institut del Teatre per al curs 2017-2018, el qual no inclou l’assegurança escolar, de 
conformitat amb la memòria econòmico-financera que s’adjunta com a annex II. 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització dels cursos derivats de la 
Formació de Dansa en Xarxa en les tres especialitats:  “Curs de formació en Dansa Clàssica”, “Curs de 
formació en Dansa Contemporània” i “Curs de formació en Dansa Espanyola” de l’Institut del Teatre per al 
curs 2017-2018, a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en concepte de 
matrícules acadèmiques que sumin els imports que permetin autofinançar els cursos, de manera que per a 
les diferentes opcions seràn els que es detallen a continuació en relació amb el grau de cobertura: 

 
• Cursos de formació en Dansa Clàssica i Contemporània: 

  
Opció 1: una previsió mínima d’ingressos de CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS (5.400,00€) 
Opció 2: una previsió mínima d’ingressos de DOS MIL SET-CENTS EUROS (2.700,00€) 
 
• Curs de formació en Dansa Espanyola: 
 
Opció 1: una previsió mínima d’ingressos de QUATRE MIL CINQUANTA EUROS (4.050,00€) 
Opció 2: una previsió mínima d’ingressos de DOS MIL SET-CENTS EUROS (2.700,00€) 

 
 
Quart- APROVAR que l’ingrés que correspongui com a conseqüència de les matrícules dels cursos derivats 
de la Formació de Dansa en Xarxa en les tres especialitats: “Curs de formació en Dansa Clàssica”, “Curs 
de formació en Dansa Contemporània” i “Curs de formació en Dansa Espanyola” de l’Institut del Teatre 
per al curs 2017-2018, es comptabilitzarà a l’aplicació pressupostària 34200/99130 del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General i a la Gerència de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de 
les actuacions requerides per a la implementació de l’esmentat curs.  
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Sisè.- DONAR trasllat a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de 
l’aprovació del preu públic referenciat en el present dictamen. 
 
Setè.- DONAR publicitat del preu públic dels cursos derivats de la Formació de Dansa en Xarxa en les 
tres especialitats: “Curs de formació en Dansa Clàssica”, “Curs de formació en Dansa Contemporània” i 
“Curs de formació en Dansa Espanyola” de l’Institut del Teatre per al curs 2017-2018, mitjançant la 
inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.” 
 
 
 
10. Dictamen que proposa deixar sense efecte el curs de “Composició i 

acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a partir de la pràctica 
conjunta interdisciplinària” de l’Institut del Teatre. 

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Puyo exposa els 
antecedents de l’expedient, consistent en la cancel·lació d’una oferta formativa. 
 

Per acord de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2017 es va aprovar el curs 
“Composició i acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a partir de la 
pràctica conjunta interdisciplinària” de l’Institut del Teatre per al curs 2016-2017. D’acord  amb 
el programa acadèmic, el curs s’impartiria del 3 al 7 de juliol de 2017. 

 
El mateix acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va aprovar el preu públic de la 
matrícula acadèmica del curs, que es va fixar en 141,50 €. 
 
L’acord preveia que la realització de l’esmentat curs quedaria condicionada a l’obtenció per 
part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de 2.830,00 € que permetrien la 
cobertura total de la despesa generada per l’activitat.  
 
Vist que un cop finalitzat el període de matriculació del curs esmentat, la Responsable de 
Màsters i Postgraus ha emès un informe, de data 30 de juny de 2017, mitjançant el qual 
informa que no s’ha arribat al nombre mínim de matrícules per poder portar a terme 
l’esmentada formació ja que, en concret, han formalitzat la inscripció 14 alumnes, nombre per 
sota del mínim establert (20 alumnes). 
 
Així mateix, la Junta de Govern va autoritzar una despesa fins a un màxim de 2.352,66 €, de 
la qual no es va realitzar l’assentament comptable amb motiu de la seva imputació al 
Capítol I. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 21 de juny de 2017 (núm. registre 
107/2017),  es va aprovar el curs “Composició i acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a 
partir de la pràctica conjunta interdisciplinària” de l’Institut del Teatre per al curs 2016-2017. D’acord  amb 
el programa acadèmic, el curs s’impartiria del 3 al 7 de juliol de 2017. 
 
El mateix acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va aprovar el preu públic de la matrícula 
acadèmica del curs,  que es va fixar en 141,50€.  
 
D’acord amb la memòria econòmica que s’adjuntava a l’expedient, es va determinar que el curs 
s’autofinançaria, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa serien 
compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització de l’esmentat curs quedaria 
condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de DOS MIL VUIT-
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CENTS TRENTA EUROS (2.830,00€) que permetrien la cobertura total de la despesa generada per 
l’activitat.  
 
Vist que un cop finalitzat el període de matriculació del curs esmentat, la Responsable de Màsters i 
Postgraus ha emès un informe, de data 30 de juny de 2017, mitjançant el qual informa que no s’ha arribat 
al nombre mínim de matrícules per poder portar a terme dita formació ja que, en concret, han formalitzat la 
inscripció catorze alumnes, nombre per sota del mínim establert (20 alumnes). 
 
Vist que el mateix acord de la Junta de Govern  va autoritzar una despesa per a l’execució de l’esmentat 
curs fins a un màxim de DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS (2.352,66€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 15100/99600 del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre. 
 
Vist que no es va realitzar l’assentament comptable de la despesa esmentada amb motiu de la seva 
imputació al Capítol I del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Vist, per tant, que un cop coneixedors que no es portarà a terme el curs de “Composició i acompanyament 
musical per a dansa i arts escèniques a partir de la pràctica conjunta interdisciplinària” de l’Institut del 
Teatre per al curs 2016-2017, s’ha considerat necessari deixar-lo sense efecte.  
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Interventora Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  DEIXAR SENSE EFECTE el curs de “Composició i acompanyament musical per a dansa i arts 
escèniques a partir de la pràctica conjunta interdisciplinària” de l’Institut del Teatre per al curs 2016-2017, 
d’acord amb el motius adduïts a la part expositiva del present dictamen.   
 
Segon.- NOTIFICAR a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona el present dictamen per al seu 
coneixement i per als efectes que se’n derivin.” 

 
 
 
11.  Dictamen que proposa deixar sense efecte el curs  “Seminari: El Teatre de 

l’Oprimit” com a títol propi de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2016-
17.  

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Puyo exposa els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la cancel·lació d’una oferta formativa.  
 
Per acord de la Junta de Govern de data 19 d’abril de 2017 es va aprovar el curs “Seminari: 
El Teatre de l’Oprimit” com a títol propi de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2016-17. 
D’acord  amb el programa acadèmic, el curs s’impartiria del 19 al 26 de juny de 2017. 
 
El mateix acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va aprovar el preu públic de la 
matrícula acadèmica del curs,  que es va fixar en 240,00 €.  
 
La realització de l’esmentat curs quedaria condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del 
Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de 2.400,00 €, que permetrien la cobertura total de la 
despesa generada per l’activitat.  
 
Vist que un cop finalitzat el període de matriculació del curs esmentat, la Responsable de 
Màsters i Postgraus ha emès un informe, de data 29 de juny de 2017, mitjançant el qual 
informa que no s’ha arribat al nombre mínim de matrícules per poder portar a terme la 
formació ja que, en concret, han formalitzat la inscripció 7 alumnes, nombre per sota del mínim 
establert (10 alumnes). 
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Així mateix, la Junta de Govern va autoritzar una despesa per a l’execució de l’esmentat curs 
fins a un màxim de 2.000,00 € amb càrrec al vigent pressupost de l’Institut del Teatre i 
desglossada en els conceptes següents: 
 

Concepte Import 

Docència  1.800,00€ 

Material fungible    200,00€ 

 
Vist, per tant, que un cop coneixedors que no es portarà a terme el curs de “Seminari: El Teatre 
de l’Oprimit” com a títol propi de l’Institut del Teatre, s’ha considerat necessari alliberar la 
quantitat inicialment autoritzada en concepte de docència, en concret, 1.800,00 €. Cal 
remarcar que la despesa en concepte de material fungible, 200,00 €, no es va comptabilitzar 
prèviament i, per tant, no cal reajustar-la comptablement. 
 
Es pregunta el Vicepresident, Sr. Puigcorbé, per quins motius no s’han assolit 
els alumnes mínims. 
La Directora General explica que el curs "Teatre de l'Oprimit"  és una formació 
que està canviant de continguts els darrers anys i que ja s'està treballant per 
oferir unes matèries més properes als nous contextos socials i ciutadans amb 
uns perfils diferents de professorat.Tot i així s'ha volgut proposar per darrera 
vegada donat que existia un cert compromís institucional. 
Respecte al curs de "Composició i acompanyament musical per a dansa i arts 
escèniques", pensem que cal fer una major difussió entre diversos col·lectius ja 
que aquesta formació és molt innovadora i necessita arribar a més escoles i 
àmbits musicals. Seguirem treballant per aconseguir-ho. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 19 d’abril de 2017 (núm. registre 
31/2017),  es va aprovar el curs “Seminari: El Teatre de l’Oprimit” com a títol propi de l’Institut del Teatre 
per al curs acadèmic 2016-17. D’acord  amb el programa acadèmic, el curs s’impartiria del 19 al 26 de 
juny de 2017. 
 
El mateix acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va aprovar el preu públic de la matrícula 
acadèmica del curs,  que es va fixar en 240,00€.  
 
D’acord amb la memòria econòmica que s’adjuntava a l’expedient, es va determinar que el curs 
s’autofinançaria, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa serien 
compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització de l’esmentat curs quedaria 
condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de DOS MIL 
QUATRE-CENTS EUROS (2.400,00€) que permetrien la cobertura total de la despesa generada per 
l’activitat.  
 
Vist que un cop finalitzat el període de matriculació del curs esmentat, la Responsable de Màsters i 
Postgraus ha emès un informe, de data 29 de juny de 2017, mitjançant el qual informa que no s’ha arribat 
al nombre mínim de matrícules per poder portar a terme dita formació ja que, en concret, han formalitzat la 
inscripció set alumnes, nombre per sota del mínim establert (10 alumnes). 
 
Vist que el mateix acord de la Junta de Govern  va autoritzar una despesa per a l’execució de l’esmentat 
curs fins a un màxim de DOS MIL EUROS (2.000,00€) amb càrrec al vigent pressupost de l’Institut del 
Teatre i desglossada en els conceptes següents: 
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Concepte Aplicació 

pressupostaria 

Import 

Docència  99003/22618 1.800,00€ 

Material fungible 99003/22117    200,00€ 

 
 
Vist, per tant, que un cop coneixedors que no es portarà a terme el curs de “Seminari: El Teatre de 
l’Oprimit” com a títol propi de l’Institut del Teatre, s’ha considerat necessari alliberar del vigent pressupost 
de l’Organisme la quantitat inicialment autoritzada en concepte de docència, en concret, 1.800,00€. Cal 
remarcar que la despesa en concepte de material fungible, 200,00€, no es va comptabilitzar prèviament i, 
per tant, no cal reajustar-la comptablement.  
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Interventora Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  DEIXAR SENSE EFECTE el curs “Seminari: El Teatre de l’Oprimit” com a títol propi de l’Institut 
del Teatre, d’acord amb el motius adduïts a la part expositiva del present dictamen.   
 
Segon.- REAJUSTAR COMPTABLEMENT en sentit d’alliberar del vigent pressupost de l’Institut del 
Teatre la quantitat de MIL VUIT-CENTS EUROS (1.800,00€) en concepte de docència, imputada a 
l’aplicació pressupostària 99003/22618 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Tercer.- NOTIFICAR a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona el present dictamen per al seu 
coneixement i per als efectes que se’n derivin.” 
 
 
 
12. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a la donació de l“Arxiu 

professional dels ballarins, coreògrafs i professors de dansa espanyola de 
Rosa García i d’Enrique Burgos i documents referents a Antonio Ruiz” a 
favor de l’Institut del Teatre. 

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Puyo exposa els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’acceptació d’una donació.  
 
La Rosa García i l’Enrique Burgos són dos ballarins, coreògrafs i docents de dansa 
espanyola. 
La Rosa Ma Garcia i l’Enrique Yust (Enrique Burgos) són els propietaris de l’arxiu que donen 
a l’Institut del Teatre i, per tant, en la seva condició de donant, tenen capacitat d’obrar suficient 
per a disposar dels objectes donats i poder de disposició sobre aquests. 
 
La voluntat dels donants és donar aquest arxiu al donatari per tal que, atesa la seva condició 
d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició de la comunitat educativa i del 
públic en general.  
 
La donació està integrada per documents, fotografies de diferents espectacles,   
indumentària, retalls de premsa i programes de mà, entre d’altres (dues caixes d’arxiu,  1 
cartell, 51 peces d’indumentària - 28 vestits, 4 conjunts d’home i 19 jaquetes i armilles- ,  i 5 
objectes escènics i diversos figurins d’en Trabal Altes) 
 
Segons informe tècnic de la Directora del MAE, la valoració econòmica és de 42.325,00 €. El 
valor de l’arxiu que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó 
que destaca pel seu valor documental. 
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Condicions de la donació 
 

• El donant cedeix a favor del donatari, que l’accepta en l’acte administratiu, el conjunt 
del fons.  

 
• El 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. 

 
 
Obligacions de l’IT 
 

• L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple 
d’objectes propietat dels donants. 

 
• L’acceptació de la donació no comporta l’assumpció de cap condició, càrrega ni 

gravamen onerós, i no és sotmesa a cap restricció. Aquesta donació s’efectua amb 
caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de reversió.  

 
• L’Institut del Teatre assumeix l’obligació de conservar els béns donats i d’exhibir-los 

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 es compromet a difondre i possibilitar el préstec de l’arxiu a altres 

institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, 
retrospectives i activitats culturals similars sobre la companyia, d’acord amb la 
normativa per al préstec de les col·leccions d’arxiu i museu del MAE.  

 
• En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva 

procedència, segons pertanyin a una o altra de les col·leccions: “Fons Rosa García i 
Enrique Burgos” i “Fons Antonio el Bailarín”.   

 
• Els donants es reserven la possibilitat de retirar temporalment part dels elements 

cedits, en cas que ho necessitin per a alguna exposició, sense que això impliqui 
revocació de la donació, i en aquest supòsit hauran 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.  
 

Els donants es faran càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comportin. 
Durant el període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les despeses de 
conservació dels béns. 
 
Insisteix el Sr. Puigcorbé en expressar l’agraïment al donant. Recorda la Sra. 
Puyo que sempre es ret aquest agraïment mitjançant una carta signada per la 
Presidenta. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“La Rosa García i l’Enrique Burgos són dos ballarins, coreògrafs i docents de dansa espanyola. L’Enrique 
Yust Ruiz (Enrique Burgos) va cursar els seus estudis primaris a Sevilla, a les escoles dels mestres 
“Enrique el Cojo” i “Realito”, durant tres anys. Al 1958 va entrar a formar part del cos de ball de la 
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companyia del Ballet d’Antonio, en la qual va estudiar dansa clàssica amb diferents mestres de renom. 
Durant els set anys en què va estar en aquesta companyia, cinc en va actuar-hi com a solista, i va 
recórrer tota Europa i Amèrica actuant en teatres d’òpera com L’Scala de Milà, l’Òpera de Vienna, el 
Coliseum de Londres, etc. L’any 1970 va formar parella i va marxar als Estats Units i al Canadà, on resta 
durant set anys fent gales i impartint docència. 
 
La Maria Rosa García Pujol (Rosa García), nascuda a Barcelona, inicia els seus estudis de dansa el 1953 
a l’Institut del Teatre. Va realitzar gires per França, Bèlgica, Iugoslàvia i Bulgària, amb el Ballet de 
Manolita i Rafael Aguilar. Va formar part de diferents grups de dansa espanyola, entre ells, en la 
companyia del Ballet Español d’Antonio, en qualitat de solista, on va restar durant quatre anys. 
Posteriorment, forma el seu propi ballet fent gires per tota Amèrica i Europa, i més tard, s’estableix 
definitivament a Barcelona com a professora de dansa a les escoles de Rosita Segovia i Emma Maleras, 
fins que l’any 1979 va passar a ser professora i directora adjunta de l’escola de Pastora Martos a 
Barcelona. Va dirigir amb l’Enrique Burgos la Companyia de Dansa Espanyola de Barcelona, actuant 
internacionalment. A l’any 1992 participa, juntament amb el Ballet de Cristina Hoyos, en la inauguració 
dels Jocs Olímpics de Barcelona. Aquell mateix any, entra a l’Institut del Teatre com a professora de 
dansa espanyola.  
Una part de la donació correspon a l’etapa en què van ballar a la companyia del Ballet Español de 
Antonio, dirigida pel prestigiós ballarí i coreògraf de dansa espanyola Antonio el Bailarín i director del 
Ballet Nacional de España de dansa espanyola. 
 
D’altra banda, el Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (d’ara 
endavant 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…), donar suport a la docència i la recerca que s’imparteix 
als diferents centres docents de l'Institut del Teatre, difondre i preservar els fons bibliogràfics, museístics i 
d'arxiu, i donar resposta a les demandes d’informació sobre les arts escèniques catalanes. 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 per Internet (a través del portal Escena Digital) i a través d’exposicions 
temporals. 

 
La Rosa Ma Garcia i l’Enrique Yust són els propietaris de l’arxiu que donen a l’Institut del Teatre i, per 
tant, en la seva condició de donant, tenen 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 
voluntat dels donants és donar aquest arxiu al donatari per tal que, atesa la seva condició d’entitat 
acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició de la comunitat educativa i del públic en general.  
 
La donació està integrada per documents, fotografies de diferents espectacles,   indumentària, retalls de 
premsa i programes de mà, entre d’altres (dues caixes d’arxiu,  1 cartell, 51 peces d’indumentària - 28 
vestits, 4 conjunts d’home i 19 jaquetes i armilles- ,  i 5 objectes escènics i diversos figurins d’en Trabal 
Altes) 
 
Vist el que es disposa sobre aquest acte jurídic en els articles 618 i següents del Codi Civil. 
 
Vist l’informe de data 14 de setembre de 2017 emès per la Directora del MAE de l’Institut del Teatre relatiu 
a la valoració econòmica de la donació efectuada per la Rosa Ma Garcia i l’Enrique Yust, que es transcriu 
a continuació: 
 

“INFORME VALORATIU SOBRE LA DONACIÓ D’ENRIQUE BURGOS I ROSA GARCIA  
 
La Rosa García i l’Enrique Yust Ruiz (Enrique Burgos) parella artística i  sentimental, són dos 
ballarins, coreògrafs i docents de dansa espanyola. Els dos van formar part de la Companyia del 
Ballet de Antonio, i d’altres no menys importants. Van formar companyia pròpia i també una 
escola. L’Enrique Burgos és nebot d’Antonio el Bailarín. 
 
Al llarg de la seva carrera professional han reunit vestuari, fotografies, documents diversos que 
volen donar al MAE. 
 



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

 

 47

La donació està integrada per documents, fotografies de diferents espectacles,   indumentària, 
retalls de premsa i programes de mà, entre d’altres (dues caixes d’arxiu, 1 cartell, 51 peces 
d’indumentària i 5 objectes escènics i diversos figurins d’en Trabal Altes). 
 
Una part de la donació correspon a l’etapa en què van ballar a la companyia del Ballet Español 
de Antonio, dirigida pel prestigiós ballarí i coreògraf de dansa espanyola Antonio el Bailarín i 
director del Ballet Nacional de España de dansa espanyola, i hi ha peces d’indumentària del 
mateix Antonio el Bailarín. 
 
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 entre els 
seus objectius principals hi ha la preservació de la memòria de les arts escèniques de 
Catalunya , el  suport a la docència i la recerca que s’imparteix als centres docents de l'Institut 
del Teatre, i  la difusió i preservació dels fons patrimonials. 
 
El MAE està interessat en incorporar als seus fons la donació esmentada, ja que completa la 
memòria de les arts escèniques  en l’àmbit de la dansa espanyola   
 
La valoració econòmica és de 42.325,00€” 

 
Vist els articles 531-7 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals. 
 
Vist el que disposa l’article 12, lletres i) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern en matèria d’acceptació de donacions, herències i deixes a favor de l’Institut. 
 
Vista la conformitat de la Gerència de l’Institut del Teatre. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 

 
Primer.- APROVAR l’expedient relatiu a l’acceptació de la donació, amb la incorporació de tots els 
documents escaients i fins a la realització de la proposta de resolució. 

 
Segon.- ACCEPTAR la donació de l“Arxiu professional dels ballarins, coreògrafs i professors de dansa 
espanyola de Rosa García i d’Enrique Burgos i documents referents a Antonio Ruiz” a l’Institut del Teatre, 
que es formalitzarà entre les dues parts, mitjançant la minuta del contracte que es transcriu a continuació:  

 

“CONTRACTE DE DONACIÓ DE ROSA GARCÍA I D’ ENRIQUE BURGOS, A FAVOR DE 

L’INSTITUT DEL TEATRE 

 

Barcelona, a ..........................      

 

ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
D’una part, en condició de donants, la Sra. Rosa García, amb NIF 37.612.255 X, i domicili a c/ Mas 
Guineu, 17, d’Olivella (08818), i el Sr. Enrique Yust Ruiz amb NIF 002.158.56 R, i domicili a c/ Mas 
Guineu, 17, d’Olivella (08818), propietaris d’un fons de dansa  espanyola.  
 
De l’altra part, en condició de donatari, L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom de la 
Diputació de Barcelona, representat per la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
assistida pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, secretari delegat, en virtut de les facultats conferides 
pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 28 de juliol de 2016 (BOPB, de data 
3.08.16), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
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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. La Rosa García i l’Enrique Burgos són dos ballarins, coreògrafs i docents de dansa 

espanyola. L’Enrique Yust Ruiz (Enrique Burgos) va cursar els seus estudis primaris a 
Sevilla, a les escoles dels mestres “Enrique el Cojo” i “Realito”, durant tres anys. El 1958 
va entrar a formar part del cos de ball de la companyia del Ballet de Antonio, en la qual va 
estudiar dansa clàssica amb diferents mestres de renom. Durant els set anys en què va 
estar en aquesta companyia, cinc en va actuar-hi com a solista, i va recórrer tota Europa i 
Amèrica actuant en teatres d’òpera com L’Scala de Milà, l’Òpera de Vienna, el Coliseum 
de Londres, etc. A l’any 1970 forma parella i marxa als Estats Units i al Canadà, on resta 
durant set anys fent gales i impartint docència. 

 
La Maria Rosa García Pujol (Rosa García), nascuda a Barcelona, inicia els seus estudis 
de dansa el 1953 a l’Institut del Teatre. Va realitzar gires per França, Bèlgica, Iugoslàvia i 
Bulgària, amb el Ballet de Manolita i Rafael Aguilar. Va formar part de diferents grups de 
dansa espanyola, entre ells, en la companyia del Ballet Español de Antonio en qualitat de 
solista, on va restar durant quatre anys. Posteriorment forma el seu propi ballet fent gires 
per tota Amèrica i Europa, i més tard s’estableix definitivament a Barcelona com a 
professora de dansa a les escoles de Rosita Segovia i Emma Malera, fins que el 1979 
passa a ser professora i directora adjunta de l’escola de Pastora Martos a Barcelona. Va 
dirigir amb Enrique Burgos la Companyia de Dansa Espanyola de Barcelona, actuant 
internacionalment. A l’any 1992 participa, juntament amb el Ballet de Cristina Hoyos, en la 
inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona. Aquell mateix any entra a l’Institut del Teatre 
com a professora de dansa espanyola.  

 
II. Una part de la donació correspon a l’etapa en què van ballar a la companyia del Ballet 

Español de Antonio, dirigida pel prestigiós ballarí i coreògraf de dansa espanyola Antonio 
el Bailarín i director del Ballet Nacional de España de dansa espanyola. 

 
III. La donació està integrada per documents, fotografies de diferents espectacles,   

indumentària, retalls de premsa i programes de mà, entre d’altres (dues caixes d’arxiu, 1 
cartell, 51 peces d’indumentària i 5 objectes escènics i diversos figurins d’en Trabal Altes).  
 

IV. Els donants són els propietaris del fons, i per tant, en condició de donants, tenen 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 voluntat dels donants és 
donar aquest arxiu al donatari per tal que, donada la seva condició d’entitat acadèmica i 
cultural, sigui difós i posat a disposició d’investigadors i alumnes.  
 

V. 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 integra 
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.  
 

VI. La donació té interès per documentar una època de la historia de la dansa espanyola. Per 
aquest motiu, donat el seu valor testimonial, el MAE està interessat en incorporar-lo a les 
seves col·leccions, afavorint així la recerca i la divulgació dels documents.  

 
Que per tal de formalitzar la donació i concretar-ne les condicions, les parts han convingut signar 
el present document que es regula mitjançant els següents 
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PACTES 

 
Primer. Objecte del contracte. 
 
L’objecte d’aquesta donació és l’arxiu professional dels ballarins, coreògrafs i professors de 
dansa espanyola Rosa García i Enrique Burgos així com documents i fotografies referents a 
l’Antonio Ruiz ( conegut com Antonio el Bailarín), a favor de l’Institut del Teatre.. En inventari 
annex a aquest contracte es detalla el contingut de la donació. 
 
El donant cedeix a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el conjunt del fons.  
 
El 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 dels donants. 
 
L’acceptació de la donació no comporta l’assumpció de cap condició, càrrega ni gravamen 
onerós, i no és sotmesa a cap restricció. Aquesta donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit 
i sense possibilitat de reversió.  
 
Els donants declaren que són els propietaris de la totalitat dels objectes que integren la donació, i 
per tant garanteixen 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 de l’arxiu, que es tractarà seguint els procediments, 
tècniques i protocols establerts en la normativa tècnica de referència del centre.  
 
Quart. Obligacions.  
 
L’Institut del Teatre assumeix l’obligació de conservar els béns donats i  d’exhibir-los 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 es compromet a difondre i possibilitar el préstec de l’arxiu a altres institucions 
museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives i activitats culturals 
similars sobre la companyia, d’acord amb la normativa per al préstec de les col·leccions d’arxiu i 
museu del MAE.  
 
En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva procedència, 
segons pertanyin a una o altra de les col·leccions: “Fons Rosa García i Enrique Burgos” i “Fons 
Antonio el Bailarín”.   
 
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 
 
Els donants es reserven la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, en cas 
que ho necessitin per a alguna exposició, sense que això impliqui revocació de la donació, 
d’acord amb l’article 531-20 del Codi Civil Català. En tal supòsit hauran de sol•licitar la cessió 
temporal al MAE, amb una antelació mínima d’un mes i per escrit, amb la relació detallada dels 
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elements sol·licitats, descripció de les dades bàsiques de l’activitat, duració del préstec, i dates 
previstes de recollida i devolució.  
 
Els donants es faran càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comportin. 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.  
  
Donat el caràcter dels documents que integren el fons, la titularitat dels drets de propietat 
intel·lectual no correspon als donants, que són propietaris exclusivament dels suports 
documentals, i per tant, no hi ha cap transmissió de drets de propietat intel·lectual sobre els béns 
donats. 
 
 
Vuitè. Valoració de la donació. 
 
El valor de l’arxiu que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó 
que destaca pel seu valor  documental.  
El donatari assumirà el cost dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar l’inventari, la 
catalogació i la 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. 
 
Seran 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,, relatiu als drets reals, així com la resta de normativa d’aplicació.  
 
Onzè. Bona fe, controvèrsies i fur aplicable. 
 
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 per duplicat el present document en el lloc i data indicats.  

 
ANNEX- INVENTARI   
 
Part Enrique Burgos i Rosa Garcia  
 
Activitat personal i familiar: Certificat de Rosa García de l'assignatura de castanyoles del curs 
1984-85, Certificat de Rosa Garcia com a membre de la Companyia de Ballet de Antonio (1979), 
Memòria de Rosa García, “Sueños y vivencias de mi vida professional” (2003) 
Fotografies del període de formació dels dos 
  
Companyia de Manolita i Rafael Aguilar (Rosa García): 5 programes de mà, diverses fotografies i 
retalls de premsa 
Companyia de José de la Vega (Rosa García) Notícies de premsa i una fotografia   
Companyia del Ballet Espanyol de Antonio (Rosa García i Enrique Burgos): diverses fotografies 
Activitat professional escènica en el Ballet Espanyol de Mariemma (Enrique Burgos):: Programes 
de mà  
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Companyia de María Rosa Ballet Español (Rosa García): Retalls de premsa 
Tablao “Los Tarantos” (Rosa García): Retalls de premsa 
Grup de Dansa Española de Paco Ruiz i Carmen Rojas (Enrique Burgos): Fotografies i 
programes de mà 
Grup de Ballet Espanyol de Rosa García (Rosa García): 2 cartells, retalls de premsa i fotografies  
Gira als Estats Units i al Canadà, amb Carmen Rojas (Enrique Burgos): Fotografies i programes 
de mà 
María Pilar y su Ballet (Rosa García): Programes 
Companyia de Dansa Cristina Hoyos (J.J.O.O.B) (Rosa García):1 vestit i 1 complement 
Indumentària d’Enrique Burgos de diversos espectacles:16 vestits i 2 complements 
Indumentària de Rosa García de diversos espectacles:12 vestits i 2 complements 
Escola Pastora Martos: Programes 
Escola de Dansa Rosa García: Fotografies, retalls de premsa i cartells 
Companyia de Dansa Espanyola de Barcelona (Enrique Burgos i Rosa García): Programes de 
mà 
Sommerschule de Graz (Enrique Burgos i Rosa García):Programes de mà, fotografies i retalls de 
premsa 
Escola Nicole Davoust (Enrique Burgos i Rosa García):Programes de mà 
Escola Paca García, Estudi Dell’Arte d’Igualada i Escola de dansa Alhambra (Enrique Burgos i 
Rosa García): Programes de mà 
Escola Lolita Vilalta de Sitges (Enrique Burgos i Rosa García): Programes de mà 
Correspondència (Enrique Burgos): 2 cartes 
Fotografies (Enrique Burgos i Rosa García): Diverses fotografies 
Altres:  cartells:Cartell de la feria de Abril (1978), Figurins originals de Trabal Altés (4), Làmina de 
Nureiev ballant, Làmina del ballarí Paolo Batoluzzi 
 
Fons Antonio el Bailarin  
 
Documentació personal i familiar. Dossier de comiat d’Antonio com a ballarí, amb el resum dels 
seus cinquanta anys sobre l’escena (1979) 
Objectes d’art: Dibuix original d'Antonio de la cel·la a la presó d'Arcos, amb anotacions (ca. 
1970). Art 
Dibuix original d'Antonio a la presó (ca. 1970).  
Companyia del Ballet Espanyol d’Antonio : 23 peces de roba i 1 complement 
Reconeixement i crítica: homenatges: Dossier de premsa de l’exposició “Antonio el Bailarín: Una 
vida dedicada a la Danza” a la Casa de Artes de Cádiz (2016) 
Fotografies: de l’estudi privat d’Antonio a Madrid (6) 
Cartells: 2 “ 

 
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 García Pujol i al Sr. Enrique Yust Ruiz, 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 l’expedient per a la donació de material de 
luminotècnia a l’Institut del Teatre.  
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Puyo exposa els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’acceptació d’una donació.  
 
La Fundació del Gran Teatre del Liceu (en endavant La Fundació El Liceu) és una entitat 
sense ànim de lucre que té com a objectius promoure i executar totes aquelles iniciatives que 
contribueixin a fomentar i potenciar la cultura i, més específicament, l'òpera, que és un dels 
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àmbits més emblemàtics de Barcelona, i que ha acreditat el Gran Teatre del Liceu com un dels 
centres de més prestigi mundial. 
 
La Fundació El Liceu disposa de material de luminotècnia que des del punt de vista 
professional ha quedat obsolet però que pot ser idoni per a les pràctiques curriculars en 
l’àmbit dels ensenyaments de les arts escèniques. 
 
En aquest sentit, l’ESTAE ha manifestat el seu interès en disposar d’aquest material atès que 
el podran fer servir per a les sessions de laboratori i les pràctiques dels seus alumnes. 
 
Aquest material està integrat per un sistema de control Compulite i un grup d’aparells 
robotitzats Varilite segons la relació següent: 

 
• 2 Taules Compulite Ovation 4  (any 1997)   

(Accessoris: 1 Remote Control Unit; 1 Mòdul Compulink; 1 caixa paper 
continu; 1 Impressora EPSON FX 880; 3 monitors DELL 15” entrada VBA; 3 
Teclats) 

 
• 10 projectors Varilite 2416 (any 2002) 

(Accessoris: 8 proteccions escuma per al transport VL2416; 3 Làmpades per 
VL2416; 10 làmpades per VL7; 1 Balast VL 7; 32 Òptiques de models 
diversos) 

 
L’acceptació d’aquest material no suposarà cap despesa actual ni futura per al pressupost de 
l’Institut del Teatre, atès que a mesura que sigui inservible per a la docència es pot destruir 
d’acord amb la normativa vigent i, per tant, no suposarà despesa per al seu manteniment. 
 
La valoració econòmica d’aquesta donació és aproximada i estimativa tenint en compte 
l’amortització del material donat,  i s’ha fixat en: 

 
• 2 Taules Compulite Ovation 4 (any 1997)  i accessoris: 500,00 € 
• 10 projectors Varilite 2416 (any 2002) i accessoris: 2.000,00 € 

 
El donant declara que l’esmentat material té actualment un valor comptable en la seva entitat 
de 0,00 €. 
 
Condicions de la donació 

 
• El donatari accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple d’objectes 

propietat del donant. 
• L’acceptació de la donació no comporta l’assumpció de cap condició, càrrega ni 

gravamen onerós, i no és sotmesa a cap restricció. 
• Aquesta donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de 

reversió.  
 

Obligacions de l’IT: 
 

• Fer-se càrrec del transport de les instal·lacions de la Fundació del Gran Teatre del 
Liceu a l’ESTAE. El lliurament es realitzarà un cop acordat per les parts i a la signatura 
del contracte. 

• Posar a disposició de l’activitat pedagògica de l’ESTAE el conjunt de material de 
luminotècnia donat. 

• Utilitzar els procediments establerts a la normativa vigent i respectar el medi ambient 
en cas de destrucció del material per motius d’obsolescència. 
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El donatari podrà acordar el préstec temporal d’algun aparell de luminotècnia a terceres 
persones, per a la realització d’activitats acadèmiques o d’inserció professional. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“La Fundació del Gran Teatre del Liceu (en endavant La Fundació El Liceu) és una entitat sense ànim de 
lucre que té com a objectius promoure i executar totes aquelles iniciatives que contribueixin a fomentar i 
potenciar la cultura i, més específicament, l'òpera, que és un dels àmbits més emblemàtics de Barcelona, i 
que ha acreditat el Gran Teatre del Liceu com un dels centres de més prestigi mundial. 
 
La Fundació El Liceu disposa de material de luminotècnia que des del punt de vista professional ha 
quedat obsolet però que pot ser idoni per a les pràctiques curriculars en l’àmbit dels ensenyaments de les 
arts escèniques. 
 
En aquest sentit, l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre 
(ESTAE) ha manifestat el seu interès en disposar d’aquest material atès que el podran fer servir per a les 
sessions de laboratori i les pràctiques dels seus alumnes. 
 
La Fundació El Liceu és el propietari del material esmentat, i per tant, en condició de donant, 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 voluntat del donant és donar aquest fons a l’Institut del 
Teatre per tal que, en la seva condició d’entitat acadèmica i cultural, sigui d’utilitat en l’activitat 
pedagògica. 
 
Vist el que es disposa sobre aquest acte jurídic en els articles 618 i següents del Codi Civil. 
 
Vist l’informe de data 27 de juny de 2017 emès pel Director de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts 
de l’Espectacle de l’Institut del Teatre (ESTAE) relatiu a la valoració econòmica de la donació efectuada 
per la Fundació El Liceu que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME VALORATIU SOBRE LA DONACIÓ DEL MATERIAL DE LUMINOTÈCNIA 
REALITZAT PER LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 
 
Objectiu 
 
Valoració econòmica de materials de luminotècnia donats pel gran Teatre del Liceu a l’Institut del 
Teatre (ESTAE) 
 
Antecedents 
 
La Fundació del Gran Teatre del Liceu disposa de materials de luminotècnia que han quedat 
obsolets per a l’ús professional.  
 
Aquest material està integrat per un sistema de control Compulite i un grup d’aparells robotitzats 
Varilite segons la relació següent: 
 

• 2 Taules Compulite Ovation 4  (any 1997)   
(Accessoris: 1 Remote Control Unit; 1 Mòdul Compulink; 1 caixa paper continu; 1 
Impressora EPSON FX 880; 3 monitors DELL 15” entrada VBA; 3 Teclats) 

 
• 10 projectors Varilite 2416 (any 2002) 

(Accessoris: 8 proteccions escuma per al transport VL2416; 3 Làmpades per 
VL2416; 10 làmpades per VL7; 1 Balast VL 7; 32 Òptiques de models diversos) 

 
El GTL proposa la cessió del esmentats equips a l’Institut del Teatre per a l´ús de  l’Escola 
Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE). 
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L’ESTAE, que és un centre integrat que imparteix formació inicial i formació contínua de 
l’espectacle en viu, està interessat en disposar d’aquest material atès que serà d’utilitat per a les 
sessions de laboratori  i per a les pràctiques dels alumnes. 
 
Justificació 
 
L’acceptació d’aquest material no suposarà cap despesa actual ni futura per al pressupost de 
l’Institut del Teatre, atès que a mesura que sigui inservible per a la docència es destruir d’acord 
amb la normativa vigent i, per tant, no suposarà despesa per al seu manteniment. 
 
La valoració econòmica d’aquesta donació és aproximada i estimativa tenint en compte 
l’amortització del material donat,  i s’ha fixat en: 
 

• 2 Taules Compulite Ovation 4 (any 1997)  i accessoris: 500,00 € 
• 10 projectors Varilite 2416 (any 2002) i accessoris: 2.000,00 €” 

Vist el que disposen els articles 531-7 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del 
Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals. 
 
Vist el que disposa l’article 12, lletres i) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern en matèria d’acceptació de donacions, herències i deixes a favor de l’Institut. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta 
de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’expedient relatiu a l’acceptació de la donació, amb la incorporació de tots els 
documents escaients i fins a la realització de la proposta de resolució. 

 
Segon.- ACCEPTAR la donació de material de luminotècnia efectuada per  la Fundació del Gran Teatre 
del Liceu a l’Institut del Teatre, que es formalitzarà  entre les dues parts, mitjançant la minuta del contracte 
que es transcriu a continuació:  

 

“CONTRACTE DE DONACIÓ DE MATERIAL DE LUMINOTÈCNIA FAVOR DE L’INSTITUT 

DEL TEATRE 

 

 

INTERVENEN 

 
D’una part, en condició de donant, la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, 
representada per la senyora Anna Serrano i Pinsach, major d’edat, amb DNI núm. 43.521.916 M, 
en qualitat de Directora Financera, en virtut d’escriptura de poder atorgada davant el notari de 
Barcelona Sr. Ignacio J. Boisán Cañamero en data 17 de setembre de 2008 i amb núm. de 
protocol 640, amb domicili a La Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002 i amb NIF G-60754223.  
 
De l’altra part, en condició de donatari, L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom de la 
Diputació de Barcelona, representat per la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
assistida pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, secretari delegat, en virtut de les facultats conferides 
pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 28 de juliol de 2016 (BOPB, de data 
3.08.16), 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. 

 

MANIFESTEN 

 
I. Que la Fundació del Gran Teatre del Liceu (en endavant La Fundació El Liceu) és una entitat 

sense ànim de lucre que té com a objectius promoure i executar totes aquelles iniciatives que 
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contribueixin a fomentar i potenciar la cultura i, més específicament, l'òpera, que és un dels 
àmbits més emblemàtics de Barcelona, i que ha acreditat el Gran Teatre del Liceu com un dels 
centres de més prestigi mundial. 
 

II. Que la Fundació El Liceu disposa de material de luminotècnia que des del punt de vista 
professional ha quedat obsolet però que pot ser idoni per a les pràctiques curriculars en l’àmbit 
de la docència.  
 

III. Que en aquest sentit, l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del 
Teatre (ESTAE) ha manifestat el seu interès en disposar d’aquest material atès que el podran fer 
servir per a les sessions de laboratori i per a les pràctiques dels seus alumnes. 
 

IV. Que la Fundació El Liceu és la propietària del material esmentat, i per tant, en condició de 
donant, 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 voluntat del 
donant és donar aquest fons a l’Institut del Teatre per tal que, en la seva condició d’entitat 
acadèmica i cultural, sigui d’utilitat en l’activitat pedagògica. 
 

V. Donat l’interès pedagògic i tecnològic del material, l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle (ESTAE) de l’Institut del Teatre està interessada en incorporar-lo al seu material 
pedagògic, afavorint així els recursos de material tècnic a disposició dels alumnes de l’Escola.  
 

VI. 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 és el conjunt de material de luminotècnia, integrat per diferents 
aparells tecnològics professionals utilitzats en espais escènics. En inventari annex a aquest 
contracte es detalla el contingut de la donació. 
El donant cedeix a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el conjunt del material de 
luminotècnia. 

 

Segon. Caràcter de la donació. 

 
El donatari accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple d’objectes propietat 
del donant. 
L’acceptació de la donació no comporta l’assumpció de cap condició, càrrega ni gravamen 
onerós, i no és sotmesa a cap restricció. 
Aquesta donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de reversió.  
 
El donant declara que és el propietari de la totalitat dels objectes que integren la donació i, per 
tant, garanteix la pacífica propietat per part del donatari. 

 

Tercer. Obligacions.  

 
L’Institut del Teatre assumeix les següents obligacions: 
 
• Fer-se càrrec del transport de les instal·lacions de la Fundació del Gran Teatre del Liceu a 

l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) de l’Institut del Teatre. El 
lliurament es realitzarà un cop acordat per les parts i a la signatura del contracte. 

• Posar a disposició de l’activitat pedagògica de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle (ESTAE) el conjunt de material de luminotècnia donat. 

• Utilitzar els procediments establerts a la normativa vigent i respectar el medi ambient en cas 
de destrucció del material per motius d’obsolescència. 
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Quart. Cessió temporal  

 
El donatari podrà acordar el préstec temporal d’algun aparell de luminotècnia a terceres 
persones, per a la realització d’activitats acadèmiques o d’inserció professional.  

 

Cinquè. Valoració de la donació. 

 
La valoració econòmica del material de luminotècnia que rep el donatari és aproximada i 
estimativa tenint en compte l’amortització del material donat i s’ha fixat  per part d‘aquest en 
2.500,00€. 
 
El donant declara que l’esmentat material té actualment un valor comptable en la seva entitat de 
0,00€. 

Sisè. Resolució del contracte. 

 
El present contracte té caràcter irreversible. Tan sol 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. 

  

Setè. 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. 

  

Vuitè. Bona fe, controvèrsies i fur aplicable. 

 
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. 

 

Novè.- Transparència. 

 
El present document podrà ser posat a disposició dels ciutadans en el corresponent Portal/Espai 
de Transparència en aplicació del que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i la resta de normativa de 
desenvolupament de la mateixa.  

 

I, en prova de conformitat, signen per duplicat el present document en el lloc i data indicats.  

 

ANNEX- MATERIAL DE LUMINOTÈCNIA 

 
• 2 Taules Compulite Ovation 4- (adquirida entre 1997 i 1998)  
• 1 Remot Control Unit 
• 1 Mòdul Compulink 
• 1 caixa paper continuo 
• 1 Impressora EPSON FX 880 
• 3 monitors DELL 15” entrada VBA  
• 3 Teclats  
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• 10 projectors Varilite 2416 
• 8 escumes per a transport VL2416  
• 3 Làmpades per VL2416 
• 10 làmpades per VL7 
• 1 Balast VL 7 
•  32 Òptiques diversos colors.  

 

 
Compulite 1 

 
Compulite 2 
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Compu Link 

 
Remote Control 

 
Paper 1 
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Impressora 

 
Monitor 1 b 

 
Monitor 1 
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Monitor 2 b 

 
Monitor 2 

 

 
Monitor 3 b  



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

 

 61

 
Monitor 3 

 
Teclat 1 

 
Teclat 2 Compulink 
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Teclat 3 

Tercer.- DISPOSAR que el material objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de l’Institut del 
Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundació del Gran Teatre del Liceu per al seu coneixement i 
efectes tot agraint la seva donació. 
 
Cinquè.- FACULTAR la Gerència de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes administratius necessaris 
que es puguin derivar d’aquesta donació.” 
 
 
 
14. 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’Institut 
del Teatre.  

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent. El Sr. Roig exposa els antecedents de 
l’expedient, relatiu a la modificació de l’ordenança de preus i taxes.  
 
 
MODIFICACIONS PROPOSADES A LA TARIFA VIGENT: 
 
1. DOMINI PÚBLIC 
 

Utilització d’espais 
 

Les modificacions proposades afecten al contingut de la taxa per a la utilització d’espais en 
l’Institut del Teatre i són les següents: 

• Introduir excepcionalment la possibilitat d’aplicar un preu/hora per a sol·licituds de 
cessió d’espais superiors al còmput diari previst (8 hores). 

• S’afegeix la paraula “reduïda” per referir-se al 50% de la taxa ordinària que es merita. 
• Es considera oportú treure del primer apartat de les tarifes reduïdes el text següent: 

“Aquest conveni pot establir que la taxa es pugui liquidar totalment o parcialment 
mitjançant contraprestació en espècie; en aquest cas, en el mateix conveni es recolliran 
les condicions per a fer-ho”, perquè no és pot excepcionar una taxa. 

• S’introdueix el títol “Supòsits de no subjecció” abans de detallar-los. 
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2. SERVEIS I ACTIVITATS 

 
Servei administratius. Curs Acadèmic 2017-2018 2018-2019 

 
(La proposta de modificació afecta a l’encapçalament de l’apartat de les taxes per Serveis i 
Activitats epígraf I. Serveis administratius de l’actual tarifa annexa a l’ordenança fiscal de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre en el sentit de modificar la referència del curs 
escolar, mantenint els mateixos preus, per al curs 2018-2019) 

 
Ensenyaments reglats. Curs Acadèmic 2017-2018 2018-2019 

 
(La proposta de modificació afecta a l’encapçalament de l’apartat de les taxes per Serveis i 
Activitats epígraf II. Ensenyaments reglats de l’actual tarifa annexa a l’ordenança fiscal de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre en el sentit de modificar la referència del curs 
escolar, mantenint els mateixos preus, per al curs 2018-2019), i amb els següents canvis en 
el seu contingut: 
 

• Es modifica, a l’apartat 1.4. Ensenyaments artístics superiors de dansa i art 
dramàtic, el coeficient de conversió per assignatura sense efectes acadèmics, que 
passa de 3 a 1,25 per als alumnes externs a l’Institut del Teatre i per als alumnes 
de l’Institut del Teatre desapareix el coeficient de conversió i s’aplicarà el preu 
general del crèdit. Aquesta modificació obeeix a l’objectiu de facilitar a l’alumnat la 
presència a activitats formatives que permeten l’actualització de coneixements i el 
manteniment de les seves competències tant físiques com creatives.  

 
• Desapareix el paràgraf següent: “Els alumnes que obtinguin un ajut de l'Institut 

gaudiran d'una reducció de fins al 50% sobre el pagament de la matrícula del curs 
anterior en el qual se'ls hagi concedit l'ajut esmentat.”, perquè es valora que es pot 
considerar una beca i el seu tractament correspon a altres supòsits de l’Institut. 

 
Serveis del Centre de Documentació 

 
La proposta de modificació afecta al contingut de l’apartat de les taxes per Serveis i 
Activitats epígraf VI. Serveis del Centre de Documentació de l’actual tarifa. Es considera 
més oportú i ajustat a la norma donar-li una nova redacció a l’apartat de les exempcions i 
reduccions, i en conseqüència es separa en dos paràgrafs diferents: supòsit de no 
subjecció i tarifa reduïda. 

 
 
GRAUS DE COBERTURA 
 
1. DOMINI PÚBLIC 
 
Utilització d’espais: 
 

 
  Cessió 
DESPESES d'espais 
Total costos directes 51.693,70 
Costos indirectes + amortització 45.860,62 
TOTAL COST  97.554,31 
  Cessió 
INGRESSOS d'espais 
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Cap. III 72.356,51 
TOTAL INGRESSOS 72.356,51 
COBERTURA -25.197,80 
Percentatge: 74,17% 

 
La taxa proposada cobreix un 74,17% i a preus de mercat representa un 27,67% i en 
conseqüència està per sota un 72,33% respecte del mateix, en termes de cost d’oportunitat. 
 
 

2. SERVEIS I ACTIVITATS 
 

Serveis Administratius 
 
 

  Serveis 
  Administratius 
Total costos directes 2.139,11 
Costos indirectes + amortització 6.248,57 
TOTAL COST  8.387,68 

  Serveis 
INGRESSOS Administratius 
Cap. III 5.572,98 
TOTAL INGRESSOS (*) 5.572,98 

COBERTURA -2.814,70 
Percentatge: 66,44% 

 
Ensenyaments reglats 

 
  ESAD CSD EESA/CPD ESTAE 

Cap. I  4.924.764,30 937.720,15 3.216.519,08 513.972,42 

Cap. II 156.522,99 76.852,67 130.185,83 170.179,28 

Cap. III 191,09 36,37 124,77 19,96 

Cap. IV 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DESP. DIRECTES 5.081.478,38 1.014.609,19 3.346.829,68 684.171,66 

TOTAL DESP. INDIRECTES 2.379.810,96 475.172,36 1.567.422,19 320.418,41 

Amortització 519.550,97 188.707,15 329.898,15 90.673,28 

TOTAL DESPESES 7.980.840,31 1.678.488,70 5.244.150,02 1.095.263,35 

          

Cap. III 465.352,34 150.098,63 339.527,38 137.140,01 

Cap. IV 0,00 0,00 340.351,17 0,00 

TOTAL INGR. DIRECTES 465.352,34 150.098,63 679.878,55 137.140,01 

TOTAL INGR. INDIRECTES 65.523,98 21.134,65 95.730,37 19.310,01 

TOTAL INGRESSOS 530.876,32 171.233,28 775.608,92 156.450,02 

          

COBERTURA -7.449.963,99 -1.507.255,42 -4.468.541,10 -938.813,33 

PERCENTATGE 6,65% 10,20% 14,79% 14,28% 
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Cost directe per alumne per cada activitat: 
 

  ESAD CSD EESA/CPD ESTAE 

TOTAL DESP. DIRECTES 5.081.478,38 1.014.609,19 3.346.829,68 684.171,66 

Alumnes: 287 98 236 45 

€/alumne 17.705,50 10.353,16 14.181,48 15.203,81 

 
 

Serveis del Centre de Documentació: 
 

  Serveis del  

  
Centre 

Documentació 
Costos directes 61.851,43 
Costos indirectes + amortització 21.586,25 
TOTAL COST  83.437,68 
  Serveis del 

INGRESSOS 
Centre 

Documentació 
Cap. III 534,39 
TOTAL INGRESSOS (*) 534,39 
COBERTURA -82.903,29 
Percentatge: 0,64% 

 
 
El Sr. Josep Altayó demana la paraula per anunciar la seva abstenció. Es mostra 
en desacord pels motius reiteradament manifestats en anteriors sessions, quant 
a la política de preus dels serveis. Es pregunta si la Institució està treballant en 
la tarificació social. 
La Sra. Ana del Frago exposa els motius pels quals s’absté en la votació 
d’aquest punt de l’ordre del dia, que estan en la mateixa línia ja apuntada pel Sr. 
Altayó. 
 
Pren la paraula a continuació el Sr. Forcadell que recorda que aquest debat ha 
d’anar acompanyat d’un altre sobre la qüestió del futur competencial, en relació 
a l’assumpció de matèries noves en l’educació que s’imparteix, amb exclusió de 
les ja assumides anteriorment. 
 
La relació amb la Generalitat no només ha d’apuntar-se dins el marge financer, 
sinó també des de la perspectiva competencial. 
 
El Vicepresident entén que no es pot posposar aquest debat sobre la tarificació 
social i els preus del batxillerat. Cal abordar-lo amb quòrum necessari en la 
propera sessió de la Junta de Govern. 
 
Precisa el Sr. Altayó que el qüestionament es sobre el finançament del batxillerat 
i no pas sobre el seu cost. La Sra. Ana del Frago així ho matisa. La qüestió rau 
en el finançament i no en el cost. 
Es remet el Sr. Altayó a un acord del Ple de la Diputació, per deixar ben clar que 
el finançament del cost ha de ser assumit per la Generalitat de Catalunya. 
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Finalment sol·licita del govern de la Diputació que informi de les actuacions que 
s’estiguin duent a terme sobre aquesta qüestió. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per majoria el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Atesa la necessitat de modificar la tarifa de Taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, en allò 
que afecta a l’apartat de Domini Públic, epígraf I. Utilització d’espais, i a  l’apartat Serveis i activitats, 
epígrafs I. Serveis administratius. Curs acadèmic 2018-2019, II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 
2018-2019 i VI. Serveis del Centre de Documentació. 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica de la proposta de 
modificació de la tarifa de taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
Vist el que estableixen els articles 20 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLLRHL), aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 33.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, correspon al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació de les Ordenances. 
 
Vist l’article 12 k) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència d’adoptar els acords de proposta en relació amb l’exercici de competències reservades al 
Ple i a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva 
aprovació, els següents 
 
 

A C O R D S  
 
Primer.- INFORMAR I ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona la modificació de la tarifa de taxes de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre, segons Annex I que s’adjunta: 
 
Domini Públic 

• I. Utilització d’espais 
 

Serveis i Activitats 
• I. Serveis administratius. Curs acadèmic 2018-2019 
• II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2018-2019 
• VI. Serveis del Centre de Documentació 
 

Segon.- DONAR trasllat a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona i a la Secretaria Acadèmica 
de l'Institut del Teatre de l’anterior acord als efectes de la seva tramitació.” 
 
 
 
ANNEX I AL DICTAMEN REFERIT A INFORMAR FAVORABLEMENT I ELEVAR A L’ÒRGAN 
COMPETENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA SEVA APROVACIÓ DE LES TAXES I 
DELS PREUS PÚBLICS PRESTATS PER A L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 

ORDENANÇA FISCAL. TAXES DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 
 
 

Fonament i naturalesa 
 
Article 1 
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En ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 132.1, 20.3 i 20.4, en relació amb els articles del 15 al 19, del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta Diputació 
estableix les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre per a la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic provincial, en el cas de l’ús d’espais, i la prestació de serveis o la realització 
d’activitats pels serveis administratius, els ensenyaments reglats, les assegurances escolars, els drets de 
reproducció de documents i béns, la reproducció de documentació i l’obtenció de documents. 
 
Fet imposable 
 
Article 2 
 
Constitueix el fet imposable de les taxes l’ús dels espais dels teatres Ovidi Montllor i Estudi, Espai 
Scanner, vestíbul, aules, plató, auditori, atri, sala d’edició de vídeo, laboratori d’enregistrament d’àudio, 
espais dels centres del Vallès i d’Osona; la prestació de serveis administratius per l’expedició i tramitació 
de certificats i títols, duplicats i exàmens extraordinaris, ensenyaments reglats, assegurances escolars, 
drets de reproducció de documents i béns, per drets d’imatge de l’edifici, per fotografiar i per filmar; la 
reproducció de documentació per fotocòpies, impressions, imatges digitals, suports per ser utilitzats en les 
reproduccions, i les reproduccions del fons documental amb finalitats lucratives, audiovisuals propis, 
tramesa de documents, còpies de documents i préstec interbibliotecari a centres d’Espanya i centres 
estrangers. 
 
Subjectes passius 
 
Article 3  
 
1. Són subjectes passius de les taxes en concepte de contribuents les persones físiques i jurídiques, així 
com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària (LGT): 

 
a) A favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o les que es beneficiïn de l’aprofitament, si 

és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
b) Les que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o les activitats que constitueixen el 

fet imposable. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural estan 
obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a la 
Diputació. 
 

Responsables 

Article 4 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la LGT i a 
l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials 
(Ordenança general). 
En els casos de menors d’edat, són responsables del deute tributari i estan obligats a satisfer les 
obligacions tributàries els pares, els tutors o altres persones legalment responsables. 
 
2. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos en la LGT. 

Beneficis fiscals  

Article 5 
 
1. En el pagament de les taxes es reconeixeran els beneficis fiscals expressament previstos en les 
normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals. 

 
2. En matèria d’exempcions, bonificacions i reduccions s’aplica el que figura a les tarifes annexes a 
aquesta Ordenança. 
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3. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats a pagar les taxes per la 
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als serveis 
públics de comunicacions que explotin directament i per altres usos que interessin immediatament la 
seguretat ciutadana o la defensa nacional. 

 
 
Quota tributària 
 
Article 6 
1. La quota tributària és la que figura a la tarifa annexa a aquesta Ordenança, on es poden contenir 
especificitats del seu articulat. 
 
2. L’import de les taxes previstes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
provincial es fixa prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada de 
l’esmentada utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini públic. 
 
3. Si s’utilitzen procediments de licitació pública, l’import de la taxa es determina pel valor econòmic de la 

proposta sobre la qual recau la concessió, autorització o adjudicació. 
 
4. Tret que l’estudi econòmic corresponent no justifiqui una altra cosa, per determinar l’import de la taxa 

es parteix del valor de mercat del terreny de domini públic que s’ocupi. Aquest valor no ha de ser 
necessàriament el que figura a l’inventari provincial, sinó que, a l’empara del que es disposa en l’article 
21.1.a) del TRLRHL, pot ser, a criteri de la Diputació, el valor cadastral de la zona, el que s’ha pagat 
per expropiacions a la mateixa zona, el que deriva de peritatges de tècnics de la corporació o d’agents 
de la propietat immobiliària, etc. 

 
5. En general, l’import de les taxes per la prestació d’un servei o per la realització d’una activitat no pot 

excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de què es tracti o, en el seu 
defecte, del valor de la prestació rebuda.   

 

 
Meritació 
 
Article 7  
 
1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir: 
 

a) Quan s’inicia la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que a aquest efecte s’entén 
que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si ha estat sol·licitada, o quan s’inicia la 
prestació del servei o la realització de l’activitat, encara que en ambdós casos la Diputació pot 
exigir el dipòsit previ total o parcial de l’import. 
 

b) Quan es presenta la sol·licitud que inicia l’actuació o l’expedient, que no es portarà a terme o 
tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 

 
 
2. En particular, quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació del domini públic local pels 
casos previstos a la tarifa annexa, s’ha de dipositar l’import de la taxa corresponent. 
 
3. Quan s’ha produït la utilització privativa o l’aprofitament especial que regula aquesta Ordenança sense 
sol·licitar la llicència, la meritació de la taxa té lloc a l’inici de l’ús o aprofitament. 
 
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o el dret a 
la utilització o l’aprofitament del domini públic no es presta o no s’exerceix, es retornarà l’import 
corresponent. 
 
5. En els casos d’ocupació del domini públic que s’estenen a diversos exercicis, l’acreditació té lloc l’1 de 
gener de cada any, excepte en els casos d’inici o cessament en l’ocupació. 
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Liquidació 
 
Article 8 
 
1. Nascuda l’obligació de tributar, es confecciona la liquidació corresponent, que s’ha de notificar al 
subjecte passiu. 

 
2. L’Institut del Teatre pot exigir les taxes en règim d’autoliquidació. 
 
 
Règim de declaració 
 
Article 9 
 
1. L’Administració pot exigir als usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri 
necessàries per saber el grau real d’utilització de l’aprofitament i fer les comprovacions oportunes. 
 
En cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions, 
l’Administració pot efectuar liquidacions per estimació, a partir de les dades que posseeixi i de l’aplicació 
dels índexs adients. 
2. L’Administració, tret que hi hagi normes específiques que ho prohibeixin, pot suspendre l’aprofitament 
especial si els subjectes passius incompleixen l’obligació d’aportar les declaracions o dades sol·licitades, 
si obstaculitzen les comprovacions o si no satisfan les quotes vençudes, sens perjudici d’exigir el 
pagament dels preus acreditats. 
 
3. Si les taxes no es satisfan al seu venciment, l’Administració pot exigir, a més de les quotes vençudes, 
els interessos de demora, d’acord amb LGT i l’Ordenança general. 

 
 

Article 10 
1. Per al pagament de la taxa, l’organisme pot establir períodes de venciment mitjançant el reglament del 
servei o per acords de caràcter general. 
 
2. Si no s’ha establert explícitament, quan es tracta de prestació de serveis de tracte successiu, el 
venciment és l’últim dia del trimestre natural; si el cobrament s’ha de fer per ingrés directe, el venciment es 
produeix en el moment de la notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament. 
 
La gestió de la recaptació de la taxa regulada en aquesta Ordenança fiscal es pot encomanar íntegrament 
a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Una vegada exhaurida la via de cobrament en període voluntari, es procedirà al cobrament per via 
executiva. 
 
Infraccions i sancions 
 
Article 11  
 
Tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions corresponents està 
subjecte al que disposen la LGT i l’Ordenança general. 
 
Indemnitzacions per la destrucció o el deteriorament del domini públic 
 
Article 12 
 
Pel que fa a les responsabilitats que es deriven de la destrucció o el deteriorament del domini públic local, 
s’està subjecte al que disposen el TRLRHL i l’Ordenança general. 
L’Institut del Teatre cobrarà a l’obligat de la taxa l’import del desperfecte i els costos de la gestió 
administrativa que se’n deriven. 
 
Concessió o autorització d’aprofitaments especials 
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Article 13 
 
1. Si es tracta de l’ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús privatiu l’ocupació directa o 
immediata d’una porció de domini públic que en limiti o n’exclogui la utilització per part dels altres 
interessats) de caràcter continuat o d’un ús que comporta la transformació o la modificació del domini 
públic, la taxa ha de ser objecte de concessió.  
 
2. Les concessions, partint de l’import de tarifa, s’adjudiquen mitjançant concurs segons la normativa del 
reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret del Consell Executiu de la Generalitat 
336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels ens locals. Amb caràcter 
supletori és d’aplicació el Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/1986, de 
12 de juny.  
 
3. En la resta de supòsits, l’atorgament de concessions o autoritzacions d’aprofitaments especials 
correspon a l’òrgan que tingui atribuïda la competència. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple de la Diputació de 
Barcelona del dia ................... de 2017, i que ha quedat definitivament aprovada el dia ...................... de 
2017, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2018, i es mantindrà vigent mentre no es modifiqui o es 
derogui expressament. 
 
 

ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 

 
TARIFA DE TAXES 

 
DOMINI PÚBLIC    
   
I. Utilització d’espais    
  EUR 
1. Teatre Ovidi Montllor   

1.1. Per ½ jornada- 5h  2.014,17 
1.2. Per dia- 8h  3.222,67 

2. Teatre Estudi   
2.1. Per ½ jornada- 5h  1.007,09 
2.2. Per dia- 8h  1.611,34 

3. Espai Scanner   
3.1. Per hora  163,48 
3.2. Per dia- 8h  1.307,84 

4. Vestíbul del teatre   
4.1. Per hora  150,00 
4.2. Per dia- 8h  1.200,00 

5. Aules de moviment   
5.1. Senzilla:   

• Per ½ jornada- 3h  90,36 
• Per dia- 8h  240,97 

5.2. Doble:   
• Per ½ jornada- 3h  151,06 
• Per dia- 8h  402,83 

5.3. Teòrica, per hora  40,16 
5.4. Informàtica. Per dia (2 aules)  604,86 

6. Plató   
6.1. Per dia   

• Per ½ jornada- 5h  839,74 
• Per dia- 8h  1.343,59 

7. Auditori   
7.1. Per hora  113,18 
7.2. Per dia- 8h  905,44 

8. Atri. Per dia -8h   
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8.1. Publicitat  2.014,17 
8.2. Cinematografia  805,66 
8.3. Representació escènica  1.208,50 
8.4. Muntatge  402,83 

9. Sala d’edició de vídeo. Per hora  70,59 
10. Laboratori enregistrament àudio. Per hora  40,16 

11. Sala Maria  Plans (Centre del Vallès)   
• Per ½ jornada- 5h  378,04 
• Per dia- 8h  604,86 

12. Aula 34 (Centre del Vallès)   
• Per hora  30,12 
• Per dia- 8h  240,97 

13. Teatre Laboratori (Centre d’Osona)   
• Per ½ jornada- 5h  503,54 
• Per dia- 8h  805,66 

14. Aules (Centre d’Osona)   
14.1. Aules 1 i 4   

• Per hora  30,12 
• Per dia- 8h  240,97 

14.2. Aula 2   
• Per hora  12,17 
• Per dia- 8h  97,36 

14.3. Aula 3   
• Per hora  15,21 
• Per dia- 8h  121,70 

  
Els imports detallats a l’epígraf anterior no inclouen les despeses que es puguin causar per vigilància, suport tècnic, 
neteja, subministraments, materials o altres conceptes, les quals aniran a càrrec del sol·licitant, inclosos els 
impostos corresponents, segons el detall que li serà presentat en protocol ad hoc. El suplement per les esmentades 
despeses es determinarà i s’aplicarà en funció dels metres quadrats, de les hores i conceptes que intervenen en la 
utilització de l’espai. 
Els usuaris de l’Institut del Teatre signaran el protocol que els sigui exigible, segons la naturalesa de l’acte i les 
condicions en què se celebri. 
Els anteriors imports no inclouen els suplements a carregar per les despeses individuals extraordinàries que es 
puguin causar en la utilització dels espais per hores extres en serveis de vigilància, en suport tècnic, neteja, 
subministraments, materials, en estris musicals, elèctrics, electrònics o altres conceptes que seran facturats, 
d’acord amb la legislació vigent, a l’usuari de l’espai segons es desprengui del preu resultant del corresponent 
contracte d’adjudicació del licitador amb l’Institut del teatre. 
 
En el cas de les aules de moviment serà possible cedir la utilització d’espais entre mitja jornada (3 hores) i jornada 
completa (8 hores), per fraccions d’hora, aplicant un preu proporcional. 
 
Excepcionalment es podrà acceptar la cessió d’espais per més de 8 hores en una mateixa jornada. En 
aquest cas s’aplicarà el preu hora derivat del càlcul proporcional. 

 
Si l'Institut del Teatre rep sol·licituds d’utilització d'espais singulars (bar, hall entrada principal, hall entrada -2, 
pàrking, passadís S2, zona càrrega, etc.), que es troben fora del catàleg detallat a la tarifa, s’aplicarà un preu hora 
de: 
 
         .  Fins a 200 m2                                                                                           0,64 €/hora m2 
         .  Més de 200 m2                                                                                         0,37 €/hora m2 
 
La utilització d’espais singulars s’ha d’autoritzar per resolució de l’òrgan competent on s’identifiqui l’espai i la 
superfície cedida, el temps d’utilització i es quantifiqui l’import de la taxa que resulta a pagar. 
 

Tarifes reduïdes 

- La taxa per a la utilització d’espais de l’Institut del Teatre per part d’entitats públiques o institucions, empreses 

privades i/o persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats científiques, acadèmiques, de 
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divulgació cultural, coincidents amb objectius de l’Institut del Teatre, es merita reduïda en el 50% del seu 

import, sempre i quan s’hagi signat un conveni de col·laboració aprovat per l’òrgan competent.  

 

Supòsits de no subjecció 

 

- Quan l’activitat estigui coorganitzada amb l’Institut del Teatre, i així s’acrediti per resolució de l’òrgan 

competent, no serà exigible la taxa.  

 

- Les entitats públiques i institucions, o entitats privades sense afany de lucre no estaran subjectes a la taxa 

d’utilització d’espais per a la realització d’activitats de caràcter social, sempre que s’acrediti, per resolució 

administrativa de l’òrgan competent, la concurrència d’aquests requisits. 

 

- Els sindicats amb representació a l’Organisme Autònom Institut del Teatre o bé la Diputació de Barcelona, 

no estaran subjectes a la taxa per realitzar l’activitat sindical pròpia de la Corporació. 
 
A la taxa d'espais se li aplicaran els impostos que corresponguin segons la legislació vigent. 
 
 
SERVEIS I ACTIVITATS   
   
I. Serveis administratius. Curs acadèmic 2018-2019   
  EUR 
1. Expedicions   

1.1. Certificats d'expedient acadèmic i trasllat de matrícula o expedient  23,50 
 

1.2. Altre certificacions  10,63 
 
2. Tramitacions    

2.1. Títol superior Art Dramàtic i Títol Superior de Dansa  29,61 
2.2. Títol professional de Dansa  23,39 
2.3. Altres  16,91 
2.4. Reexpedició (expedició de duplicats)  6,55 
2.5. Títol de Màster Oficial  32,72 
2.6. Gestió matrícula i d’expedient:    

2.6.1. Gestió matrícula i d’expedient anual estudis de grau  67,83 
2.7. Segons i successius estudis superiors de grau a l’Institut del Teatre  

(preu del crèdit de tot el grau amb un 40% d’increment)    
   

3. Duplicat carnet estudiant  4,25 
   
II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2018-2019  
   
 EUR EUR (*) 
1. Matrícules   

1.1. Prova d'accés 95,00 47,50(*) 
1.2. Dansa, grau professional:   

- Curs: 1.190,58 595,29(*) 
 
L'import de la matrícula del curs podrà fraccionar-se i ajornar-se de la següent manera: 

 
• El 60% de l'import de la matrícula durant el període del 15 al 31 de juliol abans de 

l'inici del curs acadèmic. 
• El 20% de l'import de la matrícula es satisfarà mitjançant domiciliació bancària 

durant el mes de gener. 
• El 20% restant de l'import de la matrícula es satisfarà mitjançant domiciliació 

bancària durant el mes de març. 
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En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i del cobrament dels 
interessos de demora sobre els imports fraccionats i ajornats. 

 
- Assignatures:   

• Prova extraordinària 6è curs 55,59  
• Assignatura per finalització d’estudis oficials. Preu hora 1,69  
• Sense efectes acadèmics, Per hora 10,62 -- 
• Assignatura completa de formació continuada, per hora 8,33 -- 
• Descompte per matrícula d'honor= 
      nombre d'hores x 0,60 EUR 

 

   
1.3. Batxillerat en arts: modalitat arts escèniques   

- Pagament mensual 150,00 75,00(*) 

   
1.4. Ensenyaments artístics superiors de dansa i art dramàtic:   

- Crèdit ECTS (European Crèdit Transfer System) 32,18 16,09(*) 

   
L'import de la matrícula dels estudis de grau podrà fraccionar-se i ajornar-se de la següent 
manera: 

 
• El 60% de l'import de la matrícula s’haurà d’abonar entre el mes de juliol i el mes 

de setembre. 
• El 20% de l'import de la matrícula es satisfarà mitjançant domiciliació bancària 

durant el mes de gener. 
• El 20% restant de l'import de la matrícula es satisfarà mitjançant domiciliació 

bancària durant el mes de març. 
 
En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i del cobrament dels 
interessos de demora sobre els imports fraccionats i ajornats. 

 
• En cas que algun dels pagaments no es realitzi es portarà a terme la cancel·lació 

de la matrícula de l'alumne, amb la consegüent pèrdua dels efectes acadèmics de 
la mateixa, sempre que l’alumne no acrediti, mitjançant informe de serveis socials, 
una situació sobrevinguda de vulnerabilitat per manca de recursos econòmics. 

• La devolució de rebuts implicarà per cadascun, un cost addicional de 20€, en 
concepte de devolució i despeses de gestió, sempre que l’alumne no acrediti, 
mitjançant informe de serveis socials, una situació sobrevinguda de vulnerabilitat 
per manca de recursos econòmics. 

• Descompte per matrícula d'honor, es descomptarà al curs següent la quantitat 
resultant de multiplicar el nombre de crèdits de l'assignatura amb matrícula d'honor 
del preu del crèdit. 

• A l'import del crèdit ECTS per segona matrícula se li aplicarà un coeficient al preu 
de 1,5.  

• A l'import del crèdit ECTS per tercera matrícula i següents se li aplicarà un 
coeficient al preu de 1,8.  

• Reconeixement de crèdits per activitats, s'aplicarà el 25% del preu unitat de crèdit 
ECTS vigent a l’Institut. 

• Reconeixement, transferència i validació de crèdits, s'aplicarà el   25% del preu de 
crèdit ECTS vigent a l'Institut. 

• Assignatura sense efectes acadèmics = nombre crèdits ECTS x preu crèdit x 1,25 
per alumnes externs (alumnes I. Teatre el preu general del crèdit). 

• Mòdul d'assignatura sense efectes acadèmics = nombre de crèdits x preu crèdit x 3 
(alumnes I. Teatre x 1,5). 

 
 

 

2. Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle   
2.1. Prova d'accés 137,02 68,51(*) 
2.2. Matrícula (preu per crèdit): 57,00 28,50(*) 

   
• L’import de la matrícula s’abonarà en dos pagaments per semestre, cadascun del 50%  
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de l’import a satisfer, que es faran efectius, el primer al formalitzar la matrícula i el 
segon a la meitat de cada semestre, segons calendari anual del curs. 

• Excepcionalment,  a petició de l'alumne, la matrícula podrà fer-se efectiva dins del 
mateix semestre, abans de la qualificació corresponent i, en el cas de beques de 
l'estranger, en els terminis propis que aquestes estableixin. 

   
2.3. Assignatura única:   

   
• Sense efectes acadèmics (oients externs) = nombre de crèdits assignatura x preu crèdit  

x 1,5. 
• Sense efectes acadèmics (oients interns) = nombre de crèdits assignatura x preu crèdit  

x 0,5. 
• Alumnes cursant regularment estudis a l’ESTAE  = nombre de crèdits assignatura x 

preu crèdit  
• Convalidació, reconeixement, transferència i validació de crèdits, s’aplicarà el 25% del 

preu unitat de crèdit vigent al mateix Institut. 

 

   
2.4. Examen sense escolaritat 96,15 48,07(*) 

   
 

Exempcions: 
 
.- Persones amb grau de discapacitat del 33%: 
Els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% 
documentalment justificada tenen dret a l'exempció total de les taxes fixades en la 
present ordenança. 
 
Aquesta condició es pot acreditar mitjançant: 
 
Fotocòpia compulsada/acarada del certificat o notificació de la resolució del grau de 
disminució. Aquest certificat serà expedit o validat per l'Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS) o l'òrgan equivalent de la Comunitat Autònoma. 
 
Targeta acreditativa de la discapacitat que expedeix el Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya. 

 
.- Víctimes d'actes terroristes: 
Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el seu/la seva 
cònjuge i els seu fills o filles tenen dret a l'exempció total de les taxes fixades en 
l’ordenança present. 
Aquesta condició es justifica mitjançant la presentació de la resolució administrativa que 
acrediti com a víctimes del terrorisme. En el cas del/de la cònjuge i els fills o filles, s’ha 
d’adjuntar fotocòpia acarada del llibre de família. 

 
.- Víctimes de violència de gènere: 
Les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles dependents, tenen 
dret a l’exempció total de les taxes fixades en l’ordenança present. 
Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació, dins del termini de matriculació, 
d’algun dels següents documents en vigor, amb la indicació de les dates de vigència 
de la sentència, ordre o informe, així com el llibre de família en el cas de fills o filles 
dependents: 
 
Sentència judicial definitiva per la qual es condemna a l’agressor. L’exempció tindrà 
com a màxim la duració de la pena fixada a la sentència judicial. 
 
Ordre de protecció judicial concedida a la víctima. 
 
Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant està sent 
objecte violència de gènere. 
 
.- Persones sotmeses a mesures privatives de llibertat: 
Les persones que en el moment de sol·licitar l’exempció, acreditin documentalment el 
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compliment de mesures privatives de llibertat, tenen dret a l’exempció total de les taxes 
fixades en l’ordenança present. 

 
  

   
3. Màsters Oficials 64,00 32,00(*) 

  
(*)Imports reduïts per família nombrosa. Imports d’aplicació a famílies nombroses de 1a categoria 
(categoria general) i les persones membres de famílies monoparentals. Les famílies nombroses de 
2a categoria (categoria especial), gaudiran d’una exempció del 100% en els imports de la taxa. 
L’Import reduït per família nombrosa no serà d’aplicació a l’import de les assignatures sense efectes 
acadèmics. 
Aquesta condició s’ha d’acreditar documentalment. 
 

 

 

III. Assegurances escolars  
   
  EUR 
1. Assegurances:   

1.1. Curs acadèmic  17.00 
1.2. Cursos no reglats:   

• De més d'1 setmana de durada 
• Fins 1 setmana de durada 

17,00 
7,00 

1.3. Prova d'accés   7,00 
1.4. Ampliació de cobertura alumnes de l’Escola de Tècnics  30,00 
1.5. Per prova de nivell  7,00 
   

IV. Drets de reproducció de documents i béns   
   

  EUR 
1. Drets d'imatge de l'edifici   

1.1. Fotografiar:   
• Per motius publicitaris 1.367,49 
• Per publicacions 512,25 

2. Dret a filmar  1.709,36 
 
 

  

V. Serveis de reprografia   
   

  EUR 
1. Fotocòpies   

1.1.  Fotocòpia o impressió de pàgina, per unitat    
• DIN A4, en blanc i negre 
• DIN A4, en color 
• DIN A3, en blanc i negre 
• DIN A3, en color 
 

     1.2.  Targeta autoservei 

0,05 
0,35 
0,06 
0,69 

 
3,42 

   

2. Impressions per a alumnes:   

• Plotters, per metre lineal  34,19 
3. Servei de còpia de DVD escoles (inclou suport), per unitat:  7,02 

• Servei restringit a membres de l'Institut del Teatre sempre que es compleixin 
determinades condicions respecte dels drets d'autor i d'imatge. Les imatges 
contingudes en el DVD no poden ser utilitzades per fins comercials ni exhibides en 
locals públics.  

 

4. Servei de reproducció de CD, per unitat:  12,00 
• Prestació del servei de lliurament en aquest suport, de gravacions fetes, a 

l’ampara de la legalitat vigent, en els espais de l’Institut del Teatre. 
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5. Suport CD-ROM per ser utilitzat en les reproduccions, per unitat:  1,14 
6. Tramesa de documents:   

6.1. Tramesa postal, fins a 350 g    
• Espanya  4,56 
• Internacional  11,40 
• En les trameses de més de 350 g s'afegirà la tarifa postal de correu corresponent.  

   
   
   

VI. Serveis del Centre de Documentació   
   
  EUR 
1. Préstec interbibliotecari de documents bibliogràfics i audiovisuals  

• Centres d'Espanya 
• Centres d'Europa 
• Centres de la resta del món 

8,43 
34,19 
41,02 

2. Còpies digitals:  
• Imatges en format PDF del fons bibliogràfic, preu per pàgina 

(import mínim per comanda: 3€) 
• Imatges en format JPG (en baixa resolució), preu per imatge 

(import mínim per comanda: 3 €) 
• Imatges en format TIFF (o similar) fins a 72 Mb, preu per imatge 
• Imatges en format TIFF (o similar) a partir de 73 Mb, preu per imatge 

0,15 
 

0,58 
 

5,15 
10,29 

  
Supòsit de no subjecció:  
- No estaran subjectes a aquestes taxes els documents sol·licitats per les biblioteques i 

institucions de caràcter cultural o acadèmic amb les que s'hagi establert algun tipus de 
conveni o acord de caràcter regular. 

 
Tarifa reduïda: 
- S'aplicarà una tarifa reduïda en un 25% de la taxa corresponent, per a estudiants i 

professors de la pròpia institució i per a comandes de digitalització de llibres antics 
sencers. 
 

El pagament de les còpies no eximeix als usuaris de demanar, si escau, els corresponents 
permisos als titulars dels drets de propietat intel·lectual. 

 
 

TARIFA DE PREUS PÚBLICS  
 
 
I. Ensenyaments no reglats (cursos, cursets i seminaris)  
     
Mínim d'alumnes per grup 25 alumnes 20 alumnes 15 alumnes 10 alumnes 
Preu per hora cursos EUR EUR EUR EUR 
     
1. Cursos d'Iniciació:     

• Menys de 40 hores 
• Entre 40 i 99 hores 
• 100 o més hores 

8,19 
 5,42 
 3,63 

10,30 
 6,77 
 4,58 

13,55 
 9,12 
 6,00 

20,37 
13,53 
 9,35 

2. Cursos bàsics:     
• Menys de 40 hores 
• Entre 40 i 99 hores 
• 100 o més hores 

10,84 
 8,19 
 6,39 

13,53 
10,30 
 7,91 

18,16 
13,53 
10,56 

27,21 
20,44 
15,91 

3. Cursos de perfeccionament:     
• Menys de 40 hores 
• Entre 40 i 99 hores 
• 100 o més hores 

13,53 
10,84 
 9,12 

17,02 
13,55 
11,26 

22,70 
18,16 
15,06 

34,02 
27,21 
22,70 
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4. Cursos especials:     
• Es fixarà en cada cas segons el cost, d’acord amb la fórmula següent: 

P= DD x 1,2 - SUB 

    M 

 on DD és la despesa directa prevista pel curs (honoraris, dietes, material, publicitat, etc.), SUB és el conjunt 
d’ajuts externs rebuts per a l’activitat i M és el nombre de matrícules completes previstes. 

Els alumnes de cursos reglats de l’Institut del Teatre gaudiran d’una reducció del 25% del preu de seminaris i 
cursets 

En el cas que un curs pugui admetre alumnes oients, la matrícula per a aquests serà del 40 % del preu 
corresponent. 

En el cas que un curs pugui admetre graduats de l’Institut del Teatre, la matrícula per als cursos d’iniciació, bàsics i 
de perfeccionament tindran una reducció del 15% sobre el preu establert.  La matrícula per a la resta de cursos 
(cursos especials) tindrà una reducció del 20%. 

La matrícula dels cursos de durada superior a 3 mesos que es realitzen al Centre de Vic podrà fraccionar-se de la 
següent manera: 

• El 60% de l'import de la matrícula abans de l'inici del respectiu curs. 

• El 40% restant de l'import de la matrícula es satisfarà en acomplir-se el 40% de la durada total del curs. 

En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i del cobrament dels interessos de demora 
sobre els imports fraccionats i ajornats. 

 
 
II. Activitats teatrals  

  
 EUR 

1. Teatre Ovidi i Teatre Estudi  
1.1. Sessió ordinària 
1.2. Sessió extraordinària 
1.3. Dia de l’espectador (dimarts i dimecres no festius, ni vigílies de festiu) 
1.4. Tallers. Pràctiques d'escoles i projectes final de carrera 

17,15 
22,79 
13,72 

5,00 
2. Aula taller   

2.1. Sessió ordinària 
2.2. Sessió extraordinària 
2.3. Dia de l’espectador (dimarts i dimecres no festius, ni vigílies de festiu) 

13,72 
22,79 
10,29 

3. Preus reduïts   
3.1. Grups escolars o similars, per alumne  4,54 
3.2. Descomptes:   

• 25% per als titulars del carnet jove, jubilats, aturats i estudiants 
• 25% per a les associacions teatrals i culturals 
• 50% servei de tiquet 3 
• 50% per als menors de 12 anys 

 
 
 
 

4. Entrades   
4.1. En conveni amb BBVA-CX, s’aplicaran les modificacions de preus previstes en el 

conveni corresponent. 
 
 

4.2. Promocionals:   
• Programació infantil  2,33 
• Programació adult  3,44 

   
III. Activitats de la Jove Companyia IT Dansa   
   

  EUR 
1. Preu per actuació 2.380,37 
   
Les despeses de personal de serveis tècnics (llums, so, maquinista, regidor, etc.) i transports de 
l’escenografia i de la companyia aniran a càrrec de les entitats contractants. 
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A aquest import s’hi haurà d’afegir l’IVA corresponent en el territori nacional. Fora del territori 
nacional s’aplicarà la normativa establerta en cada cas, d’acord amb la legislació del país. 

 

  
IV. Serveis Tècnics   

   
  EUR 

1. Serveis Tècnics, per hora:   
1.1. So, maquinària escènica i luminotècnia   

1.1.1. Tipus I  25,00 
1.1.2. Tipus II  23,23 

1.2. Coordinació tècnica    
1.2.1. Tipus I  26,29 
1.2.2. Tipus II  23,23 

1.3. Vídeo  37,55 
1.4. Porter de sala   

1.4.1. Tipus I  17,64 
1.4.2. Tipus II  25,55 

1.5. Regidor   
1.5.1. Tipus I  26,29 

1.5.2. Tipus II  23,23 
1.5.3. Tipus III  26,82 
   

A aquests imports s’hi haurà d’afegir l’IVA corresponent. 
   
V. Activitats de festivals   

   
  EUR 

1. Preus entrades   
1.1. Teatre Ovidi Montllor  10,29 
1.2. Teatre Estudi  6,86 
1.3. Altres espais  4,54 

2. Preus entrades reduïdes   
2.1. Grups escolars o similars. Per persona  4,54 
2.2. Promocionals   

• Programació infantil  2,33 
• Programació adult  3,44 

2.3. Descomptes   
• 25% per als titulars del carnet jove, jubilats, aturats i estudiants 
• 50% per a les associacions teatrals i culturals 
• 50% servei de tiquet 3 

 
 
 

3. Entrades venudes a través de BBVA-CX.   
• En conveni amb BBVA-CX, s’aplicaran les modificacions de preus previstes en el 

conveni corresponent. 
 

   
VI. Servei de menjador Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de 

Dansa(EESA/CPD).  
   
  EUR 

1. Servei/alumne/dia Centre Integrat Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
Professional de Dansa: 

 

1.1. Menú normal   (IVA exempt)  6,20 
1.2. Menú vegetarià  (IVA exempt)  6,20 

2. Servei de Monitoratge (IVA exempt)  2,25 
   
VII. Venda de productes promocionals   
   

  EUR 
Samarretes (per unitat)  8,26 
   

A aquest import s’haurà d’afegir l’IVA corresponent   
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15. Dictamen que proposa donar compte de les col·laboracions docents que 

s’hagin realitzat per a les diferents activitats acadèmiques en què es derivin 
retribucions a professionals interns i externs de manera puntual i no 
permanent en el marc de la instrucció la instrucció per a la regulació de les 
activitats docents no reglades de l’Institut del Teatre (Període: febrer a juliol 
2017). 

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Magda Puyo exposa 
els antecedents de l’expedient, relatiu a donar compte de diverses col·laboracions 
docents.  
 
Per acord de la Junta de Govern de data 20 de juliol de 2016 es va aprovar la instrucció per a 
la regulació de les activitats docents no reglades de l’Institut del Teatre en els supòsits 
següents:  
 

1. Col·laboracions per a la participació en jornades, congressos, tallers, conferències i 
seminaris organitzats per l’Institut del Teatre o en els què participi l’Institut del Teatre. 

 

2. Col·laboracions per a la impartició de Masterclasses a alumnat (compreses en un 
projecte o activitat) fora de l’àmbit reglat, organitzades per l’Institut del Teatre. 

 

3. Col·laboracions per a la impartició de lectivitat en cursos de formació especialitzada 
organitzats per l’Institut del Teatre o en els què participi l’Institut del Teatre. 

 
 
A l’acord tercer del dictamen aprovat es va disposar que amb caràcter semestral es donarà 
compte a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de les col·laboracions docents que s’hagin 
realitzat per a les diferents activitats acadèmiques en què es derivin retribucions a professionals 
interns i externs de manera puntual i no permanent.  
 

Un cop transcorregut el termini comprès entre els mesos de febrer 17 i juliol 17, procedeix 
donar compte de l’esmentada informació: 
 
PERSONAL DOCENT 

 

 

CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA (CSD) 
 

COGNOMS I NOM TIPUS 
INCIDÈNCIA 

IMPORT MES MOTIU 

CORTIÑAS 
MONTERO, MIRIAM 

Gratificacions serv. 
extraordinaris 

                    154,28 
€  

març-
17 

PORTES OBERTES EESA 
(18/02) 

MAS VERGES, 
LAURA 

Indemnitz. raó del 
servei 

                    133,65 
€  

març-
17 

FORMACIO TECN 
PUNTES PER A PROF. 
(gen-feb 17) 

GOMEZ PEREZ, 
ANTONIO 
ALBERTO 

Gratificacions serv. 
extraordinaris 

                    154,28 
€  

maig-
17 

SALÓ ENSENYAMENT (25-
26/03/17) - 4 H 

COLACRAI, 
CECILIA 

Indemnitz. raó del 
servei 

801,90 juny-
17 

TOT DANSA CSD (10/01 
AL 04/04/17) - 30 H 

IANNARELLI, 
MAXIME 

Indemnitz. raó del 
servei 

801,90 juny-
17 

TOT DANSA CSD (10/01 
AL 04/04/17) - 30 H 

QUEROL DURAN, 
MIREIA 

Indemnitz. raó del 
servei 

801,90 juny-
17 

TOT DANSA CSD (10/01 
AL 04/04/17) - 30 H 
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COLACRAI, 
CECILIA BEATRIZ 

Indemnitz. raó del 
servei 

1.069,20 € jul-17 TOT DANSA (05/04 al 
25/05) - 40 h 

QUEROL DURAN, 
MIREIA DE 

Indemnitz. raó del 
servei 

1.069,20 € jul-17 TOT DANSA (05/04 al 
25/05) - 40 h 

IANNARELLI, 
MAXIME 

Indemnitz. raó del 
servei 

788,54 € jul-17 TOT DANSA (05/04 al 
25/05) - 29,5 h 

TOTAL 5.774,85  

 

ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC (EESA/CPD) 
 

COGNOMS I NOM TIPUS 
INCIDÈNCIA 

IMPORT MES MOTIU 

ALBA MORENO, 
ROSA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    347,13 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

ALBA MORENO, 
ROSA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    154,28 
€  

març-
17 

PORTES OBERTES EESA 
(18/02) 

CABANES, BELEN Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    308,56 
€  

març-
17 

DANSA EN XARXA Fase 
1(oct-nov 16) 

CABANES, BELEN Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    115,71 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

CASANOVA, 
CRISTINA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    347,13 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

CASTELL CAMPS, 
ELISENDA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                 1.118,53 
€  

març-
17 

DANSA EN XARXA Fase 
1(oct-nov 16) 

CASTELL CAMPS, 
ELISENDA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      77,14 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

DOMINGUEZ 
MARTIN, VANESA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      77,14 
€  

març-
17 

DANSA EN XARXA Fase 
1(oct-nov 16) 

ESCODA ABELLA, 
MARINA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    154,28 
€  

març-
17 

DANSA EN XARXA Fase 
1(oct-nov 16) 

ESCODA ABELLA, 
MARINA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    115,71 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

FERNANDEZ 
CORRONS, JOAN 
CARLES 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    279,09 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

FERRE CARRERAS, 
BLANCA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    192,85 
€  

març-
17 

DANSA EN XARXA Fase 
1(oct-nov 16) 

GIUSTINA 
BARAVALLE, 
MARIANA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    539,98 
€  

març-
17 

DANSA EN XARXA Fase 
1(oct-nov 16) 

GUMA, XENIA Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    347,13 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

GUTIERREZ SALES, 
EMILIO 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    231,42 
€  

març-
17 

DANSA EN XARXA Fase 
1(oct-nov 16) 

LLOPIS, MONTSE Gratificacions 
serv. 

                    385,70 
€  

març-
17 

DANSA EN XARXA Fase 
1(oct-nov 16) 
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extraordinaris 

LOPEZ MARTINEZ, 
OLGA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

març-
17 

PORTES OBERTES EESA 
(18/02) 

MARTINEZ 
BORRUEL, JORDI 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    173,57 
€  

març-
17 

PORTES OBERTES EESA 
(18/02) 

MAS VERGES, 
LAURA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      77,14 
€  

març-
17 

DANSA EN XARXA Fase 
1(oct-nov 16) 

NAVAS, EVA Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    269,99 
€  

març-
17 

DANSA EN XARXA Fase 
1(oct-nov 16) 

NAVAS, EVA Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

març-
17 

PORTES OBERTES 

ROUET, SANDRINE Indemnitz. raó 
del servei 

                    240,57 
€  

març-
17 

CURS DE GYROKINESI 
(gen 17) 

SANZ MANCERA, 
JESUS 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      38,57 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

VIGNATTI, NATALIA Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      77,14 
€  

març-
17 

DANSA EN XARXA Fase 
1(oct-nov 16) 

CASTELL CAMPS, 
ELISENDA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    231,42 
€  

abr-17 DANSA EN XARXA 
D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 6 H 

FERRER CARSI, 
ELISENDA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

abr-17 DANSA EN XARXA 
D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 5,5 
H 

GARCIA VALVERDE, 
SUSANA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

abr-17 DANSA EN XARXA 
D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 5,5 
H 

GIUSTINA 
BARAVALLE, 
MARIANA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    173,57 
€  

abr-17 DANSA EN XARXA 
D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 4,5 
H 

IANNARELLI, 
MAXIME 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    135,00 
€  

abr-17 DANSA EN XARXA 
D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 3,5 
H 

LABIANO BOUTENS, 
NATALIA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    173,57 
€  

abr-17 DANSA EN XARXA 
D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 4,5 
H 

MAS VERGES, 
LAURA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      96,43 
€  

abr-17 DANSA EN XARXA 
D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 2,5 
H 

MASCLANS 
AGUILAR, 
SALVADOR 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    173,57 
€  

abr-17 DANSA EN XARXA 
D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 4,5 
H 

MAYCAS TARELA, 
ESMERALDA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    173,57 
€  

abr-17 DANSA EN XARXA 
D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 4,5 
H 

PANIERI, LIVIO Gratificacions                     212,14 abr-17 DANSA EN XARXA 
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serv. 
extraordinaris 

€  D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 5,5 
H 

PEREZ-CABRER 
BERENGUERAS, 
ALICIA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

abr-17 DANSA EN XARXA 
D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 5,5 
H 

SANZ MANCERA, 
JESUS 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    231,42 
€  

abr-17 DANSA EN XARXA 
D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 6 H 

ALBA MORENO, 
ROSA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.ESP (04/03/17) - 5,5 H 

BOMBARDO ORIOL, 
CLAUDI 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.CON (25/02/17) -  5,5 H 

CABANES ALTES, 
M.BELEN 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.ESP (04/03/17) - 5,5 H 

CARMONA BARRIO, 
L.MANUEL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    124,04 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.CON (25/02/17) -  4 H 

CASANOVA BARTRA, 
CRISTINA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

maig-
17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.ESP (04/03/17) - 5,5 H 

CASTELL CAMPS, 
ELISENDA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    231,42 
€  

maig-
17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.ESP (04/03/17) - 6 H 
 (231,42 €) 

CASTELL CAMPS, 
ELISENDA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    231,42 
€  

maig-
17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.CON (25/02/17) -  6 H 
(231,42 €) 

DOMINGUEZ 
MARTIN, VANESA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

maig-
17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.ESP (04/03/17) - 5,5 H 
(212,14 €)  

ESCODA ABELLA, 
MARINA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

maig-
17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.ESP (04/03/17) - 5,5 H 

ESCODA ABELLA, 
MARINA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    115,71 
€  

maig-
17 

SALÓ ENSENYAMENT 
(25-26/03/17) - 3 H 

FERRER CARSI, 
BLANCA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

maig-
17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.CON (25/02/17) -  5,5 H  

GUMA MARIMON, 
XENIA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    173,57 
€  

maig-
17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.CON (25/02/17) -  4,5 H 

GUTIERREZ SALEZ 
EMILIO 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    173,57 
€  

maig-
17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.CON (25/02/17) -  4,5 H 

IANNARELLI, 
MAXIME 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

maig-
17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.CON (25/02/17) -  5,5 H 
(212,14 €) 

LABIANO BOUTENS, 
NATALIA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    192,85 
€  

maig-
17 

SALÓ ENSENYAMENT 
(25-26/03/17) - 5 H (192,85 
€) 

LLOPIS GONZALEZ, 
MONTSERRAT 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      96,23 
€  

maig-
17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.ESP (04/03/17) - 2,5 H  

LOPEZ MARTINEZ, 
OLGA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      48,21 
€  

maig-
17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.CON (25/02/17) -  4,5 H 
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MAYCAS TARELA, 
ESEMERALDA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    154,28 
€  

maig-
17 

SALÓ ENSENYAMENT 
(25-26/03/17) - 4 H (154,28 
€) 

MUÑOZ PRIOR, 
MARIA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    135,00 
€  

maig-
17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.CON (25/02/17) -  3,5 H  

MUÑOZ PRIOR, 
MARIA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    154,28 
€  

maig-
17 

SALÓ ENSENYAMENT 
(25-26/03/17) - 4 H  

NAVAS FERNANDEZ, 
EVA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

maig-
17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.ESP (04/03/17) - 5,5 H  

NAVAS FERNANDEZ, 
EVA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    135,00 
€  

maig-

17 

CINEMA MUT (MARÇ 17) - 
3,5 H             

ROJAS PLA, 
LOURDES  

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    135,00 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.CON (25/02/17) -  3,5 H 

SANCHEZ BLANCO, 
IGNACIO 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      96,43 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.ESP (04/03/17) - 2,5 H 

SANCHEZ BORRAS, 
MONTSERRAT 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.ESP (04/03/17) - 5,5 H 

SANZ MANCERA, 
JESUS 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    192,85 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.ESP (04/03/17) - 5 H 

SANZ MANCERA, 
JESUS 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    231,42 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.CON (25/02/17) -  6 H 

VIÑAS ROIG, 
NATALIA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    212,14 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, ESP. 
D.CON (25/02/17) -  5,5 H 

ALBA MORENO, 
ROSA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

347,13 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (14 i 28/01 i 
11/02/17) 9 H 

CABANES ALTES, 
BELEN 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

347,13 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (14 i 28/01 i 
11/02/17) 9 H 

CASANOVA BARTRA, 
CRISTINA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

347,13 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (14 i 28/01 i 
11/02/17) 9 H 

GUMA MARIMON, 
XENIA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

347,13 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (14 i 28/01 i 
11/02/17) 9 H 

IANNARELLI, 
MAXIME 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

115,71 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (14/01/17) 3 H 

LLOPIS GONZALEZ, 
MONTESRRAT 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

347,13 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (14 i 28/01 i 
11/02/17) 9 H 

MANILS GUARRO, 
EUGENI 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

62,02 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (14/01/17) 2 H 

MUÑOZ PRIOR, 
MARIA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

347,13 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (14 i 28/01 i 
11/02/17) 9 H 

OMEDES SAVAL, 
ERIC 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

62,02 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (28/01/17) 2 H 
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TOTAL 15.607,50  

 

 

ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC (ESAD) 
 

COGNOMS I NOM TIPUS 
INCIDÈNCIA 

IMPORT MES MOTIU 

AMENOS GARCIA, 
MONTSERRAT 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    154,28 
€  

maig-
17 

SALÓ ENSENYAMENT 
(25-26/03/17) - 4 H 

BERRAONDO 
LAHUERTA, 
M.PILAR 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    617,12 
€  

maig-
17 

CURS PSICODRAMA 
(18/11 AL 10/03/17) - 16 H 

COLOMER GAJA, 
JOSEP 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    539,98 
€  

maig-
17 

SALÓ ENSENYAMENT 
(25-26/03/17) - 14 H 

PRAT BRUXOLA, 
MONTSERRAT 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    192,85 
€  

maig-
17 

SALÓ ENSENYAMENT 
(25-26/03/17) - 5 H 

RODRIGUEZ 
MARTINEZ, 
ANTONIO 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    617,12 
€  

maig-

17 

CURS PSICODRAMA 
(18/11 AL 10/03/17) - 16 H 

SOLANILLA 
ROSELLO, ANNA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    192,85 
€  

maig-

17 

SALÓ ENSENYAMENT 
(25-26/03/17) - 5 H 

VILARDELL 
GRIMAU, TERESA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

115,71€ juny-
17 

CURS LLULL A LA CIUTAT 
NOVA (24/04/17) - 3 H 

SALA FOLGUERA, 
LLUISA 

Indemnitz. raó del 
servei 

294,03 € jul-17 CURS FORMACIÓ 
FORMADORS (02/03 al 
25/05) - 11 h. 

TOTAL 2.723,94  

 

 

 

ESCOLA SUPERIOR D’ARTS DE L’ESPECTACLE (ESTAE) 
 

COGNOMS I NOM TIPUS 
INCIDÈNCIA 

IMPORT MES MOTIU 

GIUDICESSI 
URETA, 
FIORELLA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    231,42 
€  

maig-
17 

MÒDUL PRODUCCIÓ 
TÈCNICA (16 AL 28 GEN) - 6 H 

GUTIERREZ 
RODRIGUEZ, 
LAURA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    578,55 
€  

maig-
17 

MÒDUL PRODUCCIÓ 
TÈCNICA (16 AL 28 GEN) - 15 
H 

MASSO SOLER, 
JORDI 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    115,71 
€  

maig-
17 

MÒDUL PRODUCCIÓ 
TÈCNICA (16 AL 28 GEN) - 3 H 

SOLER 
CASTAÑE, ALEIX 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    347,13 
€  

maig-
17 

MÒDUL PRODUCCIO 
TÈCNICA (16 AL 28 GEN) - 9 H 

UBACH 
MILLANES, 
ANTONI 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      77,14 
€  

maig-
17 

CURS VAE (FEB A OCT 16) - 
2H 

UBACH 
MILLANES, 
ANTONI 

Indemnitz. raó del 
servei 

245,84 € maig-
17 

CURS IL3 SEMIPRESENCIAL 
(FEB A MAIG 2016) - 
4IMP+4PREP+2DIS 
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UBACH 
MILLANES, 
ANTONI 

Indemnitz. raó del 
servei 

39,56 € maig-
17 

CURS VAE (FEB-OCT 16) - 
1IMP+1PREP 

UBACH 
MILLANES, 
ANTONI 

Indemnitz. raó del 
servei 

158,24 € maig-
17 

CURS IL3 PRESENCIAL (10 AL 
17/02/16) - 4IMP+4PREP 

TOTAL 1.793,59  

 

 

IT DANSA 

 

COGNOMS I NOM TIPUS INCIDÈNCIA IMPORT MES MOTIU 

MASCLANS AGUILAR, 
SALVADOR 

Gratificacions serv. 
extraordinaris 

154,28 juny-
17 

CURS AUDICIÓ ITD 
(06/05/17) - 4 H 

TOTAL 154,28  

 

 

PERSONAL DE SUPORT A LA DOCÈNCIA 

 

COGNOMS I NOM TIPUS 
INCIDÈNCIA 

IMPORT MES MOTIU 

BARO ROSELL, 
NELSA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    124,04 
€  

març-
17 

DANSA EN XARXA Fase 
1(oct-nov 16) 

BARO ROSELL, 
NELSA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    124,04 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

BARREDA, JUANJO Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    186,06 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

BLANCH, ANGEL Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    155,05 
€  

març-
17 

DANSA EN XARXA Fase 
1(oct-nov 16) 

BLANCH, ANGEL Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      93,03 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

MARTINEZ PALOU, 
FERRAN 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      62,02 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

PLANA, RAFAEL Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      62,02 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

RAMBLA, DANI Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      62,02 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

SANZ, OSCAR Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      62,02 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

TZVETANOVA, 
ANDJELA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    139,55 
€  

març-
17 

DANSA EN XARXA Fase 
1(oct-nov 16) 

TZVETANOVA, 
ANDJELA 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      31,01 
€  

març-
17 

FORMACIO DANSA EN 
XARXA (nov a des 16) 

CARMONA BARRIO, 
LUIS MANUS 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    124,04 
€  

abr-17 DANSA EN XARXA 
D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 4 
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H 

GRISO ALABART, 
JORGE 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    124,04 
€  

abr-17 DANSA EN XARXA 
D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 4 
H 

INFIESTA, ROBERT Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    124,04 
€  

abr-17 DANSA EN XARXA 
D.CLAS - PORTES 
 OBERTES (18/02/17) - 4 
H 

BARREDA CARBAJO, 
JUAN JOSE 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    139,55 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, 
ESP. D.ESP (04/03/17) - 
4,5 H 

CARMONA BARRIO, 
L.MANUEL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    124,04 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, 
ESP. D.ESP (04/03/17) - 
4 H  

GRISO ALABART, 
JORDI 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    108,54 
€  

maig-

17 

CINEMA MUT (MARÇ 
17) - 3,5 H (108,54 €) 

MONTESDEOCA 
CAMBRES, 
CRISTOBAL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    108,54 
€  

maig-

17 

CINEMA MUT (MARÇ 
17) - 3,5 H (108,54 €) 

PLANA HONORATO, 
RAFEL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      62,02 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, 
ESP. D.CON (25/02/17) - 
 2 H  

PLANA HONORATO, 
RAFEL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    108,54 
€  

maig-

17 

CINEMA MUT (MARÇ 
17) - 3,5 H 

RAMBLA AMAT, 
DANIEL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    108,54 
€  

maig-

17 

CINEMA MUT (MARÇ 
17) - 3,5 H (108,54 €) 

SANZ 
MACHANCOSES, 
OSCAR 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    108,54 
€  

maig-

17 

CINEMA MUT (MARÇ 
17) - 3,5 H (108,54 €) 

SILVA VEGA, CARLOS 
ENRIQUE 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                      62,02 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, 
ESP. D.ESP (04/03/17) - 
2 H 

SILVA VEGA, CARLOS 
ENRIQUE 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    124,04 
€  

maig-

17 

DANSA EN XARXA, 
ESP. D.CON (25/02/17) - 
 4 H 

VILALTA ARANGO, 
JOAN 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    108,54 
€  

maig-

17 

CINEMA MUT (MARÇ 
17) - 3,5 H 

ZARCO ABELLAN, 
ANTONIO 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

                    108,54 
€  

maig-

17 

CINEMA MUT (MARÇ 
17) - 3,5 H (108,54 €) 

BARREDA CARBAJO, 
JUAN JOSE 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

124,04 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (28/01 i 
11/02/17) 4 H 

BERNI GUTIERREZ, 
JORGE 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

62,02 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (14/01/17) 2 H 

BLANCH MEZQUIRIZ, 
ANGEL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

124,04 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (14 i 28/01/17) 4 
H 

CARMONA BARRIO, 
LUIS MANUEL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

124,04 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (28/01 i 
11/02/17) 4 H 

GRISO ALABART, 
JORGE 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

62,02 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (11/02/17) 2 H 
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GRISO ALABART, 
JORGE 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

124,04 juny-
17 

CURS AUDICIÓ ITD 
(06/05/17) - 4 H 

INFIESTA 
WENDELSTADT, 
ROBERT 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

124,04 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (14/01 i 
11/02/17) 4 H 

MONTESDEOCA 
CAMBRES, 
CRISTOBAL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

62,02 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (11/02/17) 2 H 

PLANA HONORATO, 
FAFAEL 

Gratificacions 
serv. 
extraordinaris 

62,02 juny-
17 

FORMACIÓ DANSA 
XARXA (28/01/17) 2 H 

TOTAL 3.612,71   

 

TOTAL GENERAL: 29.666,87€ 

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 20 de juliol de 2016 (núm. registre 
121/2016), es va aprovar la instrucció per a la regulació de les activitats docents no reglades de l’Institut 
del Teatre en els supòsits següents:  
 

1. Col·laboracions per a la participació en jornades, congressos, tallers, conferències i seminaris 
organitzats per l’Institut del Teatre o en els què participi l’Institut del Teatre. 

 
2. Col·laboracions per a la impartició de Masterclasses a alumnat (compreses en un projecte o 

activitat) fora de l’àmbit reglat, organitzades per l’Institut del Teatre. 
 

3. Col·laboracions per a la impartició de lectivitat en cursos de formació especialitzada organitzats 
per l’Institut del Teatre o en els què participi l’Institut del Teatre. 

 
Vist que a l’acord tercer del dictamen aprovat es va disposar que amb caràcter semestral es donarà 
compte a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de les col·laboracions docents que s’hagin realitzat per a 
les diferents activitats acadèmiques en què es derivin retribucions a professionals interns i externs de manera 
puntual i no permanent.  
 
Vist, per tant, que transcorregut el termini comprès entre febrer 17 i juliol 17, procedeix donar compte de dita 
informació. 
 

Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a la 

seva aprovació, els següents 

 

ACORDS 

 

 
Únic.- DONAR COMPTE de les col·laboracions docents que han estat realitzades en el període comprès 
entre febrer de 2017 i juliol de 2017, i  en les què s’han derivat retribucions a professionals interns i 
externs de manera puntual i no permanent en el marc de la instrucció per a la regulació de les activitats 
docents no reglades de l’Institut del Teatre, 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 
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CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA (CSD) 

 

COGNOMS I NOM TIPUS 

INCIDÈNCIA 

IMPORT MES MOTIU 

CORTIÑAS MONTERO, MIRIAM Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

154,28 €  

març-17 PORTES OBERTES EESA 

(18/02) 

MAS VERGES, LAURA Indemnitz. raó 

del servei 

                     

133,65 €  

març-17 FORMACIO TECN PUNTES 

PER A PROF. (gen-feb 17) 

GOMEZ PEREZ, ANTONIO 

ALBERTO 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

154,28 €  

maig-17  SALÓ ENSENYAMENT (25-

26/03/17) - 4 H 

COLACRAI, CECILIA Indemnitz. raó 

del servei 

801,90 juny-17 TOT DANSA CSD (10/01 AL 

04/04/17) - 30 H 

IANNARELLI, MAXIME Indemnitz. raó 

del servei 

801,90 juny-17 TOT DANSA CSD (10/01 AL 

04/04/17) - 30 H 

QUEROL DURAN, MIREIA Indemnitz. raó 

del servei 

801,90 juny-17 TOT DANSA CSD (10/01 AL 

04/04/17) - 30 H 

COLACRAI, CECILIA BEATRIZ Indemnitz. raó 

del servei 

1.069,20 € jul-17 TOT DANSA (05/04 al 

25/05) - 40 h 

QUEROL DURAN, MIREIA DE Indemnitz. raó 

del servei 

1.069,20 € jul-17 TOT DANSA (05/04 al 

25/05) - 40 h 

IANNARELLI, MAXIME Indemnitz. raó 

del servei 

788,54 € jul-17 TOT DANSA (05/04 al 

25/05) - 29,5 h 

 

ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC (EESA/CPD) 

 

COGNOMS I NOM TIPUS 

INCIDÈNCIA 

IMPORT MES MOTIU 

ALBA MORENO, ROSA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

347,13 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

ALBA MORENO, ROSA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

154,28 €  

març-17 PORTES OBERTES EESA 

(18/02) 

CABANES, BELEN Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

308,56 €  

març-17 DANSA EN XARXA Fase 

1(oct-nov 16) 

CABANES, BELEN Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

115,71 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

CASANOVA, CRISTINA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

347,13 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

CASTELL CAMPS, ELISENDA Gratificacions                   març-17 DANSA EN XARXA Fase 
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serv. 

extraordinaris 

1.118,53 €  1(oct-nov 16) 

CASTELL CAMPS, ELISENDA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

77,14 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

DOMINGUEZ MARTIN, VANESA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

77,14 €  

març-17 DANSA EN XARXA Fase 

1(oct-nov 16) 

ESCODA ABELLA, MARINA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

154,28 €  

març-17 DANSA EN XARXA Fase 

1(oct-nov 16) 

ESCODA ABELLA, MARINA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

115,71 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

FERNANDEZ CORRONS, JOAN 

CARLES 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

279,09 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

FERRE CARRERAS, BLANCA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

192,85 €  

març-17 DANSA EN XARXA Fase 

1(oct-nov 16) 

GIUSTINA BARAVALLE, 

MARIANA 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

539,98 €  

març-17 DANSA EN XARXA Fase 

1(oct-nov 16) 

GUMA, XENIA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

347,13 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

GUTIERREZ SALES, EMILIO Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

231,42 €  

març-17 DANSA EN XARXA Fase 

1(oct-nov 16) 

LLOPIS, MONTSE Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

385,70 €  

març-17 DANSA EN XARXA Fase 

1(oct-nov 16) 

LOPEZ MARTINEZ, OLGA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

març-17 PORTES OBERTES EESA 

(18/02) 

MARTINEZ BORRUEL, JORDI Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

173,57 €  

març-17 PORTES OBERTES EESA 

(18/02) 

MAS VERGES, LAURA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

77,14 €  

març-17 DANSA EN XARXA Fase 

1(oct-nov 16) 

NAVAS, EVA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

269,99 €  

març-17 DANSA EN XARXA Fase 

1(oct-nov 16) 

NAVAS, EVA Gratificacions                      març-17 PORTES OBERTES 
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serv. 

extraordinaris 

212,14 €  

ROUET, SANDRINE Indemnitz. raó 

del servei 

                     

240,57 €  

març-17 CURS DE GYROKINESI (gen 

17) 

SANZ MANCERA, JESUS Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

38,57 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

VIGNATTI, NATALIA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

77,14 €  

març-17 DANSA EN XARXA Fase 

1(oct-nov 16) 

CASTELL CAMPS, ELISENDA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

231,42 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 

(18/02/17) - 6 H 

FERRER CARSI, ELISENDA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 

(18/02/17) - 5,5 H 

GARCIA VALVERDE, SUSANA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 

(18/02/17) - 5,5 H 

GIUSTINA BARAVALLE, 

MARIANA 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

173,57 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 

(18/02/17) - 4,5 H 

IANNARELLI, MAXIME Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

135,00 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 

(18/02/17) - 3,5 H 

LABIANO BOUTENS, NATALIA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

173,57 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 

(18/02/17) - 4,5 H 

MAS VERGES, LAURA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

96,43 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 

(18/02/17) - 2,5 H 

MASCLANS AGUILAR, 

SALVADOR 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

173,57 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 

(18/02/17) - 4,5 H 

MAYCAS TARELA, ESMERALDA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

173,57 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 

(18/02/17) - 4,5 H 

PANIERI, LIVIO Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 

(18/02/17) - 5,5 H 

PEREZ-CABRER 

BERENGUERAS, ALICIA 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 

(18/02/17) - 5,5 H 

SANZ MANCERA, JESUS Gratificacions 

serv. 

                     

231,42 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 
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extraordinaris (18/02/17) - 6 H 

ALBA MORENO, ROSA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.ESP (04/03/17) - 5,5 H 

BOMBARDO ORIOL, CLAUDI Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.CON (25/02/17) -  5,5 H 

CABANES ALTES, M.BELEN Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.ESP (04/03/17) - 5,5 H 

CARMONA BARRIO, L.MANUEL Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

124,04 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.CON (25/02/17) -  4 H 

CASANOVA BARTRA, CRISTINA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.ESP (04/03/17) - 5,5 H 

CASTELL CAMPS, ELISENDA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

231,42 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.ESP (04/03/17) - 6 H  

(231,42 €) 

CASTELL CAMPS, ELISENDA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

231,42 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.CON (25/02/17) -  6 H 

(231,42 €) 

DOMINGUEZ MARTIN, VANESA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.ESP (04/03/17) - 5,5 H 

(212,14 €)  

ESCODA ABELLA, MARINA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.ESP (04/03/17) - 5,5 H 

ESCODA ABELLA, MARINA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

115,71 €  

maig-17  SALÓ ENSENYAMENT (25-

26/03/17) - 3 H 

FERRER CARSI, BLANCA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.CON (25/02/17) -  5,5 H  

GUMA MARIMON, XENIA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

173,57 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.CON (25/02/17) -  4,5 H 

GUTIERREZ SALEZ EMILIO Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

173,57 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.CON (25/02/17) -  4,5 H 

IANNARELLI, MAXIME Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.CON (25/02/17) -  5,5 H 

(212,14 €) 

LABIANO BOUTENS, NATALIA Gratificacions 

serv. 

                     

192,85 €  

maig-17  SALÓ ENSENYAMENT (25-

26/03/17) - 5 H (192,85 €) 
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extraordinaris 

LLOPIS GONZALEZ, 

MONTSERRAT 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

96,23 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.ESP (04/03/17) - 2,5 H  

LOPEZ MARTINEZ, OLGA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

48,21 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.CON (25/02/17) -  4,5 H 

MAYCAS TARELA, 

ESEMERALDA 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

154,28 €  

maig-17  SALÓ ENSENYAMENT (25-

26/03/17) - 4 H (154,28 €) 

MUÑOZ PRIOR, MARIA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

135,00 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.CON (25/02/17) -  3,5 H  

MUÑOZ PRIOR, MARIA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

154,28 €  

maig-17  SALÓ ENSENYAMENT (25-

26/03/17) - 4 H  

NAVAS FERNANDEZ, EVA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.ESP (04/03/17) - 5,5 H  

NAVAS FERNANDEZ, EVA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

135,00 €  

maig-17  CINEMA MUT (MARÇ 17) - 

3,5 H             

ROJAS PLA, LOURDES  Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

135,00 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.CON (25/02/17) -  3,5 H 

SANCHEZ BLANCO, IGNACIO Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

96,43 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.ESP (04/03/17) - 2,5 H 

SANCHEZ BORRAS, 

MONTSERRAT 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.ESP (04/03/17) - 5,5 H 

SANZ MANCERA, JESUS Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

192,85 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.ESP (04/03/17) - 5 H 

SANZ MANCERA, JESUS Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

231,42 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.CON (25/02/17) -  6 H 

VIÑAS ROIG, NATALIA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

212,14 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.CON (25/02/17) -  5,5 H 

ALBA MORENO, ROSA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

347,13 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(14 i 28/01 i 11/02/17) 9 H 

CABANES ALTES, BELEN Gratificacions 

serv. 

347,13 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(14 i 28/01 i 11/02/17) 9 H 
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extraordinaris 

CASANOVA BARTRA, CRISTINA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

347,13 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(14 i 28/01 i 11/02/17) 9 H 

GUMA MARIMON, XENIA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

347,13 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(14 i 28/01 i 11/02/17) 9 H 

IANNARELLI, MAXIME Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

115,71 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(14/01/17) 3 H 

LLOPIS GONZALEZ, 

MONTESRRAT 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

347,13 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(14 i 28/01 i 11/02/17) 9 H 

MANILS GUARRO, EUGENI Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

62,02 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(14/01/17) 2 H 

MUÑOZ PRIOR, MARIA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

347,13 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(14 i 28/01 i 11/02/17) 9 H 

OMEDES SAVAL, ERIC Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

62,02 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(28/01/17) 2 H 

 

ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC (ESAD) 

 

COGNOMS I NOM TIPUS 

INCIDÈNCIA 

IMPORT MES MOTIU 

AMENOS GARCIA, 

MONTSERRAT 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

154,28 €  

maig-17  SALÓ ENSENYAMENT (25-

26/03/17) - 4 H 

BERRAONDO LAHUERTA, 

M.PILAR 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

617,12 €  

maig-17  CURS PSICODRAMA (18/11 

AL 10/03/17) - 16 H 

COLOMER GAJA, JOSEP Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

539,98 €  

maig-17  SALÓ ENSENYAMENT (25-

26/03/17) - 14 H 

PRAT BRUXOLA, 

MONTSERRAT 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

192,85 €  

maig-17  SALÓ ENSENYAMENT (25-

26/03/17) - 5 H 

RODRIGUEZ MARTINEZ, 

ANTONIO 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

617,12 €  

maig-17  CURS PSICODRAMA (18/11 

AL 10/03/17) - 16 H 

SOLANILLA ROSELLO, ANNA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

192,85 €  

maig-17  SALÓ ENSENYAMENT (25-

26/03/17) - 5 H 
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VILARDELL GRIMAU, TERESA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

115,71€ juny-17 CURS LLULL A LA CIUTAT 

NOVA (24/04/17) - 3 H 

SALA FOLGUERA, LLUISA Indemnitz. raó 

del servei 

294,03 € jul-17 CURS FORMACIÓ 

FORMADORS (02/03 al 

25/05) - 11 h. 

 

ESCOLA SUPERIOR D’ARTS DE L’ESPECTACLE (ESTAE) 

 

COGNOMS I NOM TIPUS 

INCIDÈNCIA 

IMPORT MES MOTIU 

GIUDICESSI URETA, FIORELLA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

231,42 €  

maig-17  MÒDUL PRODUCCIÓ 

TÈCNICA (16 AL 28 GEN) - 6 

H 

GUTIERREZ RODRIGUEZ, 

LAURA 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

578,55 €  

maig-17  MÒDUL PRODUCCIÓ 

TÈCNICA (16 AL 28 GEN) - 

15 H 

MASSO SOLER, JORDI Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

115,71 €  

maig-17  MÒDUL PRODUCCIÓ 

TÈCNICA (16 AL 28 GEN) - 3 

H 

SOLER CASTAÑE, ALEIX Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

347,13 €  

maig-17  MÒDUL PRODUCCIO 

TÈCNICA (16 AL 28 GEN) - 9 

H 

UBACH MILLANES, ANTONI Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

77,14 €  

maig-17 CURS VAE (FEB A OCT 16) - 

2H 

UBACH MILLANES, ANTONI Indemnitz. raó 

del servei 

245,84 € maig-17 CURS IL3 SEMIPRESENCIAL 

(FEB A MAIG 2016) - 

4IMP+4PREP+2DIS 

UBACH MILLANES, ANTONI Indemnitz. raó 

del servei 

39,56 € maig-17 CURS VAE (FEB-OCT 16) - 

1IMP+1PREP 

UBACH MILLANES, ANTONI Indemnitz. raó 

del servei 

158,24 € maig-17 CURS IL3 PRESENCIAL (10 

AL 17/02/16) - 4IMP+4PREP 

 

IT DANSA 

 

COGNOMS I NOM TIPUS 

INCIDÈNCIA 

IMPORT MES MOTIU 

MASCLANS AGUILAR, 

SALVADOR 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

154,28 juny-17 CURS AUDICIÓ ITD 

(06/05/17) - 4 H 
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PERSONAL DE SUPORT A LA DOCÈNCIA 

 

COGNOMS I NOM TIPUS 

INCIDÈNCIA 

IMPORT MES MOTIU 

BARO ROSELL, NELSA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

124,04 €  

març-17 DANSA EN XARXA Fase 

1(oct-nov 16) 

BARO ROSELL, NELSA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

124,04 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

BARREDA, JUANJO Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

186,06 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

BLANCH, ANGEL Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

155,05 €  

març-17 DANSA EN XARXA Fase 

1(oct-nov 16) 

BLANCH, ANGEL Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

93,03 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

MARTINEZ PALOU, FERRAN Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

62,02 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

PLANA, RAFAEL Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

62,02 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

RAMBLA, DANI Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

62,02 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

SANZ, OSCAR Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

62,02 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

TZVETANOVA, ANDJELA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

139,55 €  

març-17 DANSA EN XARXA Fase 

1(oct-nov 16) 

TZVETANOVA, ANDJELA Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

31,01 €  

març-17 FORMACIO DANSA EN 

XARXA (nov a des 16) 

CARMONA BARRIO, LUIS 

MANUS 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

124,04 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 

(18/02/17) - 4 H 

GRISO ALABART, JORGE Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

124,04 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 

(18/02/17) - 4 H 

INFIESTA, ROBERT Gratificacions 

serv. 

                     

124,04 €  

abr-17 DANSA EN XARXA D.CLAS - 

PORTES  OBERTES 
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extraordinaris (18/02/17) - 4 H 

BARREDA CARBAJO, JUAN 

JOSE 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

139,55 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.ESP (04/03/17) - 4,5 H 

CARMONA BARRIO, L.MANUEL Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

124,04 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.ESP (04/03/17) - 4 H  

GRISO ALABART, JORDI Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

108,54 €  

maig-17  CINEMA MUT (MARÇ 17) - 

3,5 H (108,54 €) 

MONTESDEOCA CAMBRES, 

CRISTOBAL 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

108,54 €  

maig-17  CINEMA MUT (MARÇ 17) - 

3,5 H (108,54 €) 

PLANA HONORATO, RAFEL Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

62,02 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.CON (25/02/17) -  2 H  

PLANA HONORATO, RAFEL Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

108,54 €  

maig-17  CINEMA MUT (MARÇ 17) - 

3,5 H 

RAMBLA AMAT, DANIEL Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

108,54 €  

maig-17  CINEMA MUT (MARÇ 17) - 

3,5 H (108,54 €) 

SANZ MACHANCOSES, OSCAR Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

108,54 €  

maig-17  CINEMA MUT (MARÇ 17) - 

3,5 H (108,54 €) 

SILVA VEGA, CARLOS 

ENRIQUE 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                       

62,02 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.ESP (04/03/17) - 2 H 

SILVA VEGA, CARLOS 

ENRIQUE 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

124,04 €  

maig-17  DANSA EN XARXA, ESP. 

D.CON (25/02/17) -  4 H 

VILALTA ARANGO, JOAN Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

108,54 €  

maig-17  CINEMA MUT (MARÇ 17) - 

3,5 H 

ZARCO ABELLAN, ANTONIO Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

                     

108,54 €  

maig-17  CINEMA MUT (MARÇ 17) - 

3,5 H (108,54 €) 

BARREDA CARBAJO, JUAN 

JOSE 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

124,04 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(28/01 i 11/02/17) 4 H 

BERNI GUTIERREZ, JORGE Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

62,02 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(14/01/17) 2 H 

BLANCH MEZQUIRIZ, ANGEL Gratificacions 

serv. 

124,04 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(14 i 28/01/17) 4 H 
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extraordinaris 

CARMONA BARRIO, LUIS 

MANUEL 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

124,04 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(28/01 i 11/02/17) 4 H 

GRISO ALABART, JORGE Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

62,02 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(11/02/17) 2 H 

GRISO ALABART, JORGE Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

124,04 juny-17 CURS AUDICIÓ ITD 

(06/05/17) - 4 H 

INFIESTA WENDELSTADT, 

ROBERT 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

124,04 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(14/01 i 11/02/17) 4 H 

MONTESDEOCA CAMBRES, 

CRISTOBAL 

Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

62,02 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(11/02/17) 2 H 

PLANA HONORATO, FAFAEL Gratificacions 

serv. 

extraordinaris 

62,02 juny-17 FORMACIÓ DANSA XARXA 

(28/01/17) 2 H 

 

TOTAL 29.666,87€” 
 
 
 
 
16. Dictamen que proposa donar compte del nomenament del Gerent de 
l’Institut del Teatre. 
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General. La Sra. Puyo exposa els 
antecedents de l’expedient, relatiu a donar compte del nomenament del Gerent.  
 
Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 26 de juliol de 2017 es 
va aprovar el nomenament del Sr. Jordi Roig i Viñals com a Gerent de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre, codi retributiu A.30.A103, amb factor d’Exclusiva (EA), en resolució de la 
convocatòria PD-02/17 de provisió de lloc de directiu/va professional. 
 
Es proposa, doncs, donar-ne compte a la Junta de Govern. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist que per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 26 de juliol de 2017 (núm. 
registre 7959/17) es va aprovar el nomenament del Sr. Jordi Roig i Viñals com a Gerent de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre, codi retributiu A.30.A103, amb factor d’Exclusiva (EA), en resolució de la 
convocatòria PD-02/17 de provisió de lloc de directiu/va professional. 
 
Vist que procedeix donar compte a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre per al seu coneixement, 
d’acord amb l’article 18.1 dels vigents estatuts de l’Institut del Teatre, publicats al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el dia 11 d’agost de 2004. 
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Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ informe de la Interventora 
Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR COMPTE del nomenament del Sr. Jordi Roig i Viñals com a Gerent de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre, aprovat per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 26 
de juliol de 2017 (núm. registre 7959/17), el qual es reprodueix a l’annex I d’aquest dictamen. 
 
Segon.- NOTIFICAR a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona als 
efectes de donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’article 18 dels vigents estatuts 
de l’Institut del Teatre.”  
 
 
Es dóna per assabentada la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
 
 
 
 
17. 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: 
 

a) Donar compte de la resolució dels processos selectius per a la selecció de 
director o directora de les Escoles Superiors i de les Escoles professionals de 
l’Institut del Teatre i,  en especial, del nomenament extraordinari del director de 
l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa 
(EESA/CPD). 
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1. Lliura als presents resum del calendari de les activitats més rellevants, així com de 

les actuacions previstes, que comenta el Sr. Roig. Destaca les següents: 
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18.  Precs i preguntes 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el Vicepresident de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el Secretari 
que en dóna fe.  
 
 
El Vicepresident,     El Secretari delegat, 
 
 
 
 
Juanjo Puigcorbé     Francesc Bartoll Huerta 


