
 

 

 
 

A C T A 
 
 
 

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

 
 
 
Data:  15 de novembre de 2017 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament: 13:00 hores  
Hora finalització: 14:05 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra 
 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Vicepresident: 
 Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
 
 
 
Vocals: 

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

 
 
 

Interventora delegada: 
 Sra. Maria José Villarrubia Geriz 
 
 
 
Delegat de Secretaria al Consell: 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
 
 



 

 

 
 

S’excusen: 
Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
Sr. Xavier Boltaina i Bosch 
 
 

 
La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
 
1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 15 de març de 2017. 

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

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

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

 
4. Dictamen que proposa informar favorablement i elevar al Ple de la Diputació de Barcelona el projecte del 

pressupost per a l'any 2018 de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, que inclou les bases d’execució, 
juntament amb la Relació de Llocs de Treball i Plantilla de l’Institut del Teatre.  
 

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

 
7. Precs i preguntes.  

 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
El Vicepresident dóna la benvinguda als assistents i, tot seguit, s’inicia el 
desenvolupament dels punts que conformen l’ordre del dia fixat per avui. 
 
 
 
1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió anterior, 

celebrada el dia 15 de març de 2017. 
 
En haver-se posat a disposició dels membre del Consell General una còpia de l’acta 
de la sessió anterior de 15 de març 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 del Consell General demana si hi ha alguna objecció i, en no 
manifestar-se’n cap ni emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària 
celebrada el dia 15 de març de 2017 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de 
tots els presents. 
 
 
 
 
2. Donar compte de totes les resolucions dels òrgans unipersonals i dels 

acords dels òrgans col·legiats. 
 
El Vicepresident, es remet a la documentació prèvia lliurada per tal de donar compte al 
Consell General de les resolucions dels òrgans unipersonals relatives al període 
comprés entre la present i l’anterior sessió: 
 
● Decrets registrats amb els números 264 i 1559 corresponents a l’any 2017. 
● Acords de les sessions de Junta de Govern de 15 de març, 19 d’abril, 17 de maig, 

21 de juny, 19 de juliol i 11 d’octubre, relacionats a continuació: 
 

 
Acords 

 
 
Entitat Número Data doc. Descripció Òrgan

Institut del Teatre 8   15/03/2017   Aprovació del "Projecte d'arranjament 
del desperfectes de l'edifici de l'Institut 
del Teatre de Terrassa" (IT1847P16). 
Aprovació de l'expedient de 
contractació de les obres. Procediment 
obert amb un únic criteri d'adjudicació. 
Núm. Expedient 2017/033 (Exp. SAP: 
2017/0002339) (Import: 172.279,56€) 
(OpC: 220170000871) 

 

 

       
Documents associats:   

          Decret:    Institut del Teatre - 891 - 2017  

   Institut del Teatre 9   15/03/2017   Aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre i 
l'Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) Núm. Expedient 2017/029 
(INST. DE CULTURA DE 
BARCELONA) 

 

    

       
Documents associats:      

          Conveni: Institut del Teatre - 449 - 2017 (INST. DE 
CULTURA DE BARCELONA)  



 

 

 
 

   Institut del Teatre 10   15/03/2017   Aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre i 
l'Associació d'Empreses de Teatre de 
Catalunya (ADETCA) Núm. Expedient 
2017/042 (AS. D'EMPR. TEATRE A 
CATALUNYA) 

 

    

       
Documents associats:      

          Conveni: Institut del Teatre - 308 - 2017 (AS. D'EMPR. 
TEATRE A CATALUNYA)  

   Institut del Teatre 11   15/03/2017   Aprovació de la convocatòria de les 
Beques per a la formació i el 
perfeccionament del graduats de 
l'Institut del Teatre per a l'any 2017 
(Beques de Perfeccionament) (Import: 
7.560,00€) (OpC: 220170000869) 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 550 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 700 - 2017  

   Institut del Teatre 12   15/03/2017   Aprovació la convocatòria per a la 
concessió, en règim de concurrència 
competitiva, del Premi Adrià Gual de 
l'Institut del Teatre 2017 (Import: 
30.213,20€ / 128,49€) (OpC: 
22017000872, 22017000873) 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 593 - 2017  
    Acord:     Institut del Teatre - 105 - 2017  

   Institut del Teatre 13   15/03/2017   Modificació del Pla d'Ordenació 
Acadèmica de l'Institut del Teatre, 
referit a les diverses escoles i centres, 
per al curs acadèmic 2016-2017 (3a 
modificació) 

 

    

       
Documents associats:      

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

   Institut del Teatre 14   15/03/2017   Aprovació dels 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 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 110 - 2017  

   Institut del Teatre 15   15/03/2017   Aprovació de l'oferta de places de les  
    



 

 

 
 

escoles de l'Institut del Teatre (ESAD, 
CSD, EESA/CPD i ESTAE) per al curs 
acadèmic 2017-2018 

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 541 - 2017  

   Institut del Teatre 16   15/03/2017   (Inventari) Aprovació de l'expedient per 
a la donació del "Retrat de Jordi Coca, 
escriptor" a l'Institut del Teatre. (MILLA 
SALINAS, MARIA) 

 

    

   Institut del Teatre 17   15/03/2017   Aprovació del Pla Director de 
manteniment del edificis de l'Institut del 
Teatre 2017-2022 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 7 - 2014  

   Institut del Teatre 18   15/03/2017   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 
per a la regulació de les activitats 
docents no reglades de l'Institut del 
Teatre. 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 121 - 2016  

   Institut del Teatre 19   15/03/2017   Donar compte de la creació i 
configuració de la Seu Electrònica de 
l'Institut del Teatre 

 

    

   Institut del Teatre 23   19/04/2017   Ratificar el decret 388/2017: 
Autorització per a la realització d'un 
Curs de formació continuada per a 
tècnics de teatres municipals 
"Processos de la coordinació de 
l'acolliment de companyies en gira en 
un teatre" sol·licitat per l'Oficina de 
Difusió Artística de la Diputació de 
Barcelona.  

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 388 - 2017  

   Institut del Teatre 24   19/04/2017   Acceptació del desistiment aprovat per 
la Diputació de Barcelona per a la 
contractació conjunta referent al 
"Subministrament de gas natural en 

 

    



 

 

 
 

diferents edificis de la Diputació de 
Barcelona i d'altres entitats integrades 
en el seu sector públic." Núm. 
expedient 2016/102 (Exp. SAP: 
2016/0006348) 

   Institut del Teatre 25   19/04/2017   Aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre i 
L'Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). 
Núm. expedient 2017/062 (FUND. 
PRIV. ESCAC) 

 

    

   Institut del Teatre 26   19/04/2017   Aprovació del conveni específic entre 
l'Institut del Teatre, la Societat General 
d'Autors i Editors (SGAE), la Fundación 
de Artistas Intérpretes, Sociedad de 
Gestión (Fundación AISGE) i l'Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya (ESCAC) per a impuls de la 
primera edició del curs de postgrau de 
l'Institut del Teatre "Actors i guionistes 
per a l'audiovisual" del curs acadèmic 
2016-17 (FUND. PRIV. ESCAC, SOC. 
GENERAL D'AUTORS I EDITORS) 

 

    

       
Documents associats:      

      

    Acord:     Institut del Teatre - 75 - 2017 (FUND. PRIV. 
ESCAC)  
    Conveni: Institut del Teatre - 636 - 2017 (FUND. PRIV. 
ESCAC, SOC. GENERAL D'AUTORS I EDITORS)  
    Decret:    Institut del Teatre - 836 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1255 - 2017  

   Institut del Teatre 27   19/04/2017   Aprovació de l'addenda II al conveni 
formalitzat el 28.1.2000, modificat el 
3.5.2001, amb el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, per a la implantació del 
Batxillerat d'Arts a l'Institut del Teatre a 
partir del curs acadèmic 2017-18 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 104 - 2017  

   Institut del Teatre 28   19/04/2017   Informar i elevar a l'òrgan competent 
de la Diputació de Barcelona la 
modificació de la tarifa de taxes i preus 
públics de l'Organisme Autònom Institut 
del Teatre 

 

    

   Institut del Teatre 29   19/04/2017   Aprovació del procediment per a 
l'admissió als ensenyaments de 

 
    



 

 

 
 

Tècniques de les Arts de l'Espectacle 
de l'Institut del Teatre per al curs 2017-
2018 i els criteris per a l'avaluació dels 
preinscrits als estudis de tècniques de 
les arts de l'espectacle. 

   Institut del Teatre 30   19/04/2017   Autorització per a la realització d'un 
Curs de formació continuada per a 
tècnics de teatres municipals 
"Estructures i resistència de materials 
(Rigging II)" sol·licitat per l'Oficina de 
Difusió Artística de la Diputació de 
Barcelona. 

 

    

   Institut del Teatre 31   19/04/2017   Aprovar el curs "Seminari: El Teatre de 
l'Oprimit" com a títol propi de l'Institut 
del Teatre per al curs acadèmic 2016-
17 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 141 - 2017  

   Institut del Teatre 32   19/04/2017   Aprovar el curs i el preu públic del curs 
"Postgrau de les Arts Escèniques i 
Educació" per al curs 2017-2018 de 
l'Institut del Teatre 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 1468 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1574 - 2017  

   Institut del Teatre 33   19/04/2017   Aprovar el curs i el preu públic del curs 
"Escenotècnia: Processos de la 
maquinària escènica" de l'Institut del 
Teatre 

 

    

   Institut del Teatre 34   19/04/2017   Aprovar el preu públic i el curs de 
Postgrau de l'Institut del Teatre "Actors 
i guionistes per a l'audiovisual" 

 

    

       
Documents associats:      

      

    Acord:     Institut del Teatre - 77 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 981 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 993 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 836 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 987 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 958 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 994 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1186 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1189 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1255 - 2017  

   Institut del Teatre 35   19/04/2017   Aprovació de la modificació de la 
despesa derivada del "Curs Tècnic 
nivell bàsic en PRL per a tècnics de 

 

    



 

 

 
 

l'espectacle en viu (on line), edició 
2017" de l'Institut del Teatre. (Import: 
1.217,55€) (OpC: 220170002241) 

       
Documents associats:      

      
    Decret:    Institut del Teatre - 754 - 2017 (GOU SOL, 
NURIA)  
    Decret:    Institut del Teatre - 722 - 2017  

   Institut del Teatre 36   19/04/2017   Aprovació de la convocatòria de les 
Beques per a Projectes d'Arts 
Escèniques Aplicades dels estudiants i 
graduats de l'Institut del Teatre per a 
l'any 2017. 

 

    

       
Documents associats:      

      
    Decret:    Institut del Teatre - 650 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 770 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 966 - 2017  

   Institut del Teatre 37   19/04/2017   Aprovació de la convocatòria per a la 
concessió d'ajuts econòmics de l'Institut 
del Teatre per al curs acadèmic 2016-
2017 (Import: 7.975,60€) (OpC: 
220170001553) 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 1518 - 2017  

   Institut del Teatre 38   19/04/2017   Autorització de les accions a 
desenvolupar durant l'exercici 2017 del 
"Projecte de Recerca sobre les Arts 
Escèniques Catalanes" (PRAEC) de 
l'Institut del Teatre 

 

    

       
Documents associats:      

      

    Decret:    Institut del Teatre - 613 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 611 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 615 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 610 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 612 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 614 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 608 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 606 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 601 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 604 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 603 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 602 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 607 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 605 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 600 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 599 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 597 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 598 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 609 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1397 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1444 - 2017 (MOELMO 
SCP)  



 

 

 
 

    Decret:    Institut del Teatre - 1458 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1572 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1573 - 2017  

   Institut del Teatre 39   19/04/2017   Rectificació d'error material comès a 
les bases de la convocatòria per a la 
concessió, en règim de concurrència 
competitiva, del Premi Adrià Gual de 
l'Institut del Teatre 2017. 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 593 - 2017  
    Acord:     Institut del Teatre - 105 - 2017  

   Institut del Teatre 73   17/05/2017   Modificació del contracte del "Servei 
de suport al muntatge i desmuntatge 
escènic i servei de funció de les 
activitats programades als espais 
escènics de l'Institut del Teatre". (Exp. 
SAP: 2016/0003937) (SERVS. DE 
L'ESPECTACLE FOCUS SA) 

 

    

       
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 72 - 2016  
    Acord:     Institut del Teatre - 94 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 1167 - 2016  

   Institut del Teatre 74   17/05/2017   Aprovació del conveni de col·laboració 
entre l'Institut del Teatre i l'Associació 
IBSTAGE per a la realització de les 
audicions i per a l'organització de la 9a 
edició del prestigiós esdeveniment 
IBSTAGE. (Núm. Expedient 2017/068) 

 

    

       
Documents associats:      

          Conveni: Institut del Teatre - 448 - 2017  

   Institut del Teatre 75   17/05/2017   Modificació del conveni específic entre 
I.T., la Fundació SGAE, la Fundación 
de Artistas Intérpretes, Sociedad de 
Gestión (Fundación AISGE) i l'Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya (ESCAC) per a l'impuls de la 
primera edició del curs de postgrau de 
l'I.T. "Actors i guionistes per a 
l'audiovisual" del curs acadèmic 2016-
17. (Núm. exp. 2017/065) (FUND. 
PRIV. ESCAC) 

 

    

       
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 26 - 2017 (FUND. PRIV. 
ESCAC, SOC. GENERAL D'AUTORS I EDITORS)  
    Decret:    Institut del Teatre - 836 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1255 - 2017  

   



 

 

 
 

Institut del Teatre 76   17/05/2017   Modificació de la normativa general 
reguladora del procés de matriculació 
acadèmica dels ensenyaments de 
l'Institut del Teatre.  

 

    

       
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 65 - 2009  
    Acord:     Institut del Teatre - 38 - 2012  
    Acord:     Institut del Teatre - 113 - 2012  
    Acord:     Institut del Teatre - 71 - 2014  

   Institut del Teatre 77   17/05/2017   Modificació del preu públic i del curs de 
Postgrau de l'Institut del Teatre "Actors 
i guionistes per a l'audiovisual" 

 

    

       
Documents associats:      

      

    Acord:     Institut del Teatre - 34 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 736 - 2017 (DETALL O4 
SL)  
    Decret:    Institut del Teatre - 981 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 881 - 2017 (MALET 
MOLAS, LLUIS)  
    Decret:    Institut del Teatre - 989 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 836 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 975 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1189 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1255 - 2017  

   Institut del Teatre 78   17/05/2017   Aprovar el preu públic i el curs de 
"Disseny i realització de barrets per a 
l'escena i l'audiovisual" de l'Institut del 
Teatre. 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 119 - 2017  

   Institut del Teatre 79   17/05/2017   Aprovar el preu públic i el curs de 
"Procediments i tècniques per a 
l'ambientació de teixits i materials" de 
l'Institut del Teatre. 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 992 - 2017  

   Institut del Teatre 80   17/05/2017   Aprovació dels cursos i dels seus 
preus públics derivats de les jornades 
de dansa estiu ENDANSA'IT: 
"ENDANSA'IT en Dansa Espanyola", 
"ENDANSA'IT en Dansa Clàssica" i 
"ENDANSA'IT en Dansa 
contemporània" 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 793 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 955 - 2017  

   



 

 

 
 

Institut del Teatre 81   17/05/2017   Proposta de modificació parcial de la 
Relació de llocs de treball de l'Institut 
del Teatre 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 786 - 2017  

   Institut del Teatre 96   21/06/2017   Ratificar el decret 678/2017: Aprovar 
l'adhesió a la contractació conjunta de 
la Diputació de Barcelona del 
"Subministrament d'energia elèctrica en 
diferents edificis i recintes de la 
Diputació de Barcelona i d'altres 
entitats integrades en el seu sector 
públic" (2 lots) 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 678 - 2017  

   Institut del Teatre 97   21/06/2017   Aprovació de la pròrroga de la 
contractació del "Servei de neteja, 
respectuós amb el medi ambient, de les 
dependències d ela seu de l'institut del 
Teatre, ubicades a la Plaça Margarida 
Xirgu, s/n de Barcelona" Procediment 
obert. (Núm. expedient 2015/007) 
(Import: 145.185,74€) (OpC: 
220170003643) (ATYSA FACILITY 
SERVICES SL) 

 

    

       
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 14 - 2015  
    Decret:    Institut del Teatre - 500 - 2015 (ATYSA 
FACILITY SERVICES SL)  
    Decret:    Institut del Teatre - 626 - 2015  

   Institut del Teatre 98   21/06/2017   Aprovació de la pròrroga de la 
contractació del "Servei de neteja, 
respectuós amb el medi ambient, de les 
dependències de l'Institut del Teatre al 
centre territorial del Vallès". 
Procediment obert. (Núm. expedient 
2015/019) (Import: 13.597,26€) (OpC: 
220170003938) 

 

    

   Institut del Teatre 99   21/06/2017   Aprovació de la pròrroga de la 
contractació per al "Servei de 
manteniment i conservació dels 
aparells elevadors ubicats en la seu de 
Barcelona i en el Centres Territorials 
del Vallès i d'Osona de l'Institut del 
Teatre". (Núm. expedient 2013/003) 
(Import: 3.071,28€) (OpC: 

 

    



 

 

 
 

220170004835) (ORONA S. COOP.) 

       
Documents associats:      

      

    Acord:     Institut del Teatre - 14 - 2013  
    Decret:    Institut del Teatre - 578 - 2013 (ELEVADORS 
BARCELONA I PROV. SA, THYSSENKRUPP 
ELEVADORES SLU, ZARDOYA OTIS SA)  
    Decret:    Institut del Teatre - 844 - 2014 (ORONA S. 
COOP.)  
    Decret:    Institut del Teatre - 1102 - 2016 (ORONA S. 
COOP.)  

   Institut del Teatre 100   21/06/2017   Aprovació de l'expedient de 
contractació del "Servei de neteja, 
respectuós amb el medi ambient, de les 
dependències de l'Institut del Teatre, de 
la seu de Barcelona i del Centre 
Territorial del Vallés (Terrassa)". 
Procediment obert. 2 Lots (Núm. 
expedient 2017/093) (Exp. SAP: 
2017/0006436) 

 

    

   Institut del Teatre 101   21/06/2017   Adjudicació de la concessió del "Servei 
de Bar-Cafeteria al Centre Territorial 
del Vallés de l'Institut del Teatre". 
Procediment obert. Pluralitat de criteris. 
(Núm. expedient 2016/031) (Exp. SAP: 
2016/0004645) (Import: 18.460,15€) 
(OpC: 220170000871) (MOIX 
LLORACH, FATIMA) 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 4 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1476 - 2017  

   Institut del Teatre 102   21/06/2017   Adjudicació del contracte d'obres del 
"Projecte d'arranjament dels 
desperfectes de l'edifici de l'Institut del 
Teatre de Terrassa" (IT1847P16). 
Procediment obert. Únic criteri. (Núm. 
expedient 2017/033) (Exp. SAP: 
2017/0002339) (Import: 108.053,00€) 
(OpC: 220170000871) 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 8 - 2017  
    Acord:     Institut del Teatre - 134 - 2017  

   Institut del Teatre 103   21/06/2017   Aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre l'Institut del Teatre i 
Giferman SL (Sala Hiroshima) Núm. 
expedient 2017/088 

 

    

   Institut del Teatre 104   21/06/2017   Aprovació de la modificació de 
l'addenda II al conveni formalitzat el 

 
    



 

 

 
 

28.1.2000, modificat el 3.5.2001, amb 
el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per a la 
implantació del Batxillerat d'Arts a 
l'Institut del Teatre a partir del curs 
acadèmic 2017-18 

       
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 27 - 2017  
    Conveni: Institut del Teatre - 673 - 2017 
(GENERALITAT DE CATALUNYA)  

   Institut del Teatre 105   21/06/2017   Rectificació d'error material en el 
dictamen d'aprovació de les bases i la 
convocatòria per a la concessió del 
Premi Adrià Gual de l'Institut del Teatre 
2017 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 12 - 2017  
    Acord:     Institut del Teatre - 39 - 2017  

   Institut del Teatre 106   21/06/2017   Aprovació de la convocatòria del Premi 
de Dansa 2017 de l'Institut del Teatre 

 
    

       
Documents associats:      

      

    Acord:     Institut del Teatre - 121 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1377 - 2017 (AJ. 
SABADELL, AS. CULT. ACTIVITATS 
COREOGRAFIQUES, AS. PROFESIONALS DE LA 
DANSA DE CAT, CONSORCI MERCAT DE LES FLORS, 
FUND. CULT. PRIV. CAIXA DE TERRASSA, INST. DE 
CULTURA DE BARCELONA, N54 PRODUCCIONES SL, 
ORG. AUT. MPAL. CENTRE CULT. ST. CU)  
    Decret:    Institut del Teatre - 1473 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1577 - 2017 (AJ. 
SABADELL, AS. CULT. ACTIVITATS 
COREOGRAFIQUES, AS. PROFESIONALS DE LA 
DANSA DE CAT, CONSORCI MERCAT DE LES FLORS, 
FUND. CULT. PRIV. CAIXA DE TERRASSA, INST. DE 
CULTURA DE BARCELONA, N54 PRODUCCIONES SL, 
ORG. AUT. MPAL. CENTRE CULT. ST. CU)  

   Institut del Teatre 107   21/06/2017   Aprovar el preu públic i 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. 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 140 - 2017  

   Institut del Teatre 108   21/06/2017   Modificació de les dates per a la 
realització d'un Curs de formació 
continuada per a tècnics de teatres 
municipals "Estructures i resistència de 
materials (Rigging II)" sol·licitant per 

 

    



 

 

 
 

l'Oficina de Difusió Artística de la 
Diputació de Barcelona 

   Institut del Teatre 109   21/06/2017   Aprovar el preu públic i el curs de 
Postgrau de l'Institut del Teatre "Arts 
escèniques i acció social" per al curs 
acadèmic 2017-18 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 1469 - 2017  

   Institut del Teatre 110   21/06/2017   Aprovació del Pla d'Ordenació 
Acadèmica de l'Institut del Teatre, 
integrat per diverses escoles i centres 
per al curs 2017-2018, així com el seu 
cost econòmic. 

 

    

       
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 14 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1200 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1462 - 2017  
    Acord:     Institut del Teatre - 135 - 2017  

   Institut del Teatre 115   19/07/2017   Ratificar el decret 955/2017: Aprovació 
de la modificació de la despesa 
derivada del curs derivat de les 
jornades de dansa durant el període de 
l'estiu ENDANSA'IT: "ENDASA'IT en 
Dansa Contemporània" 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 955 - 2017  

   Institut del Teatre 116   19/07/2017   Aprovació de la pròrroga del contracte 
del "Servei de suport al muntatge i 
desmuntatge escènic i servei de funció 
de les activitats programades als espais 
escènics de l'Institut del Teatre". (Núm. 
Exp. 2016/042) (Exp. SAP: 
2016/003937) (Import: 7.294,87€) 
(OpC: 220170005378) (SERVS. DE 
L'ESPECTACLE FOCUS SA) 

 

    

       
Documents associats:      

      
    Acord:     Institut del Teatre - 72 - 2016  
    Acord:     Institut del Teatre - 94 - 2016  
    Decret:    Institut del Teatre - 1167 - 2016  

   Institut del Teatre 117   19/07/2017   Aprovació de l'expedient de 
contractació del "Servei de suport per a 
la realització d'activitats programades 
als espais escènics de l'Institut del 
Teatre". Procediment obert. 2 LOTS. 
(Núm. exp. 2017/106) (Exp. SAP: 

 

    



 

 

 
 

2017/0007321) 
   Institut del Teatre 118   19/07/2017   Aprovació del conveni de col·laboració 

entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya, la Fundació Politècnica de 
Catalunya i l'Institut del Teatre, per a la 
participació conjunta en la formació de 
tècniques de les arts de l'espectacle 
durant el curs 2017-2018. (Núm. exp. 
2017/095) (FUND. UNIVERS. 
POLITECNICA DE CATAL, 
UNIVERSITAT POLITECNICA DE 
CATALUNY) 

 

    

   Institut del Teatre 119   19/07/2017   Deixar sense efecte el curs "Disseny i 
realització de barrets per a l'escena i 
l'audiovisual" de l'Institut del Teatre. 
(Import: -3.425,00€) (OpC: 
220170005504) 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 78 - 2017  

   Institut del Teatre 120   19/07/2017   Deixar sense efecte el "Curs de 
presentació de projectes professionals 
d'arts escèniques en anglès" de 
l'Institut del Teatre. (Import: -1.452,83€) 
(OpC: 220170005688) 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 5 - 2017  

   Institut del Teatre 121   19/07/2017   Modificació de les bases i de la 
convocatòria del Premi Dansa 2017 de 
l'Institut del Teatre. 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 106 - 2017  

   Institut del Teatre 122   19/07/2017   Aprovar els preus públics i els cursos 
derivats de "l'Stage Internacional de 
Dansa" de l'Institut del Teatre. 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 1353 - 2017  
    Decret:    Institut del Teatre - 1451 - 2017  

   Institut del Teatre 123   19/07/2017   Donar compte de l'aprovació de la 
normativa reguladora de la prohibició 
de fumar, d'utilitzar cigarretes 
electròniques o d'utilitzar qualsevol 
dispositiu susceptible d'alliberament de 
nicotina, a les dependències de l'Institut 

 

    



 

 

 
 

del Teatre (seu de Barcelona) 

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 807 - 2017  

   Institut del Teatre 124   19/07/2017   Donar compte de l'aprovació del 
nomenament de Tresorer de l'Institut 
del Teatre 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 878 - 2017  

   Institut del Teatre 134   11/10/2017   Aprovació del 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) (Exp. SAP: 
2017/0002339) 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 102 - 2017  

   Institut del Teatre 135   11/10/2017   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) 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 110 - 2017  

   Institut del Teatre 136   11/10/2017   Aprovació de 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 (Import: 31.102,20€) 
(OpC: 220170007680) 

 

    

   Institut del Teatre 137   11/10/2017   Aprovar el preu públic i el curs de 
"Narratives de la realitat virtual" de 
l'Institut del Teatre (Import: 135,00€) 
(OpC: 220170007574) 

 

    

   Institut del Teatre 138   11/10/2017   Autorització per a la realització d'un 
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. 

 

    

   Institut del Teatre 139   11/10/2017   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 

   Institut del Teatre 140   11/10/2017   Deixar sense efecte el curs 
"Composició i acompanyament musical 
per a dansa i arts escèniques a partir 
de la pràctica conjunta 
interdisciplinària" de l'Institut del Teatre 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 107 - 2017  

   Institut del Teatre 141   11/10/2017   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 (Import: -1.800,00€) 
(OpC: 220170005686) 

 

    

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 31 - 2017  

   Institut del Teatre 142   11/10/2017   Aprovació de l'expedient per a la 
donació de "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 

 

    

   Institut del Teatre 143   11/10/2017   (Inventari) Aprovació de l'expedient per 
a la donació de material de 
luminotècnia a l'Institut del Teatre 
(FUND. GRAN TEATRE DEL LICEU) 

 

    

   Institut del Teatre 144   11/10/2017   Informar i elevar a l'òrgan competent 
de la Diputació de Barcelona la 
modificació de la tarifa de taxes i preus 
públics de l'Organisme Autònom Institut 
del Teatre 

 

    

   Institut del Teatre 145   11/10/2017   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 
per a la regulació de les activitats 

 

    



 

 

 
 

docents no reglades de l'IT (Període: 
febrer a juliol 2017) 

       
Documents associats:      

          Acord:     Institut del Teatre - 121 - 2016  

   Institut del Teatre 146   11/10/2017   Donar compte del nomenament del 
Gerent de l'Institut del Teatre 

 
    

       
Documents associats:      

          Decret:    Àrea de Presidència - 7959 - 2017  

   Institut del Teatre 158   11/10/2017   Ratificar el decret 1463/2017: 
Aprovació 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" 

 

    

       
Documents associats:      

          Decret:    Institut del Teatre - 1463 - 2017 (CIAL. 
REPROGRAFICA I MAQUI. OFICINA)  

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

Institucions.  
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, Sra. Magda Puyo, dóna 
compte de la relació dels convenis subscrits entre l’Institut del Teatre i altres 
institucions, els quals es relacionen a continuació, d’entre els quals destaca:  
 

1. El conveni formalitzat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, per a la implantació del Batxillerat d’Arts a l’Institut del Teatre a partir del 
curs acadèmic 2017-18.  
 

2. El conveni de col•laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació 
Politècnica de Catalunya i l'Institut del Teatre per a la participació conjunta en la 
formació de tècniques de les arts de l’espectacle durant el curs 2017-2018.  
 
- Fa referència també als convenis per a la realització de festivals, així com els que 

s’ha signat amb institucions nacionals i internacionals, els que faciliten les pràctiques 
dels alumnes i, finalment els subscrits amb institucions de caire artístic, que mes enllà 
de l’escenari transporten a una altre tipus d’art. Es refereix també a l’acord amb 
l’Ajuntament Vic. 



 

 

 
 

a. Aprovats per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
 
JUNTA DE GOVERN DE 15 DE MARÇ DE 2017 
 

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

 
2. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc entre l’Institut del Teatre i l’Associació 

d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA).  
 

 
JUNTA DE GOVERN DE 19 D’ABRIL DE 2017 
 

3. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc entre l’Institut del Teatre i l'Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).   
 

4. Dictamen que proposa aprovar el conveni específic entre l’Institut del Teatre,  la 
Societat General d’Autors i Editors (SGAE), la Fundación de Artistas Intérpretes, 
Sociedad de Gestión (Fundación AISGE) i l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals 
de Catalunya (ESCAC) per a l’impuls de la primera edició del curs de postgrau de 
l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual”  del curs acadèmic 2016-17. 
 

5. Dictamen que proposa aprovar l’addenda II al conveni formalitzat amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la implantació del Batxillerat 
d’Arts a l’Institut del Teatre a partir del curs acadèmic 2017-18.  

 
 
JUNTA DE GOVERN DE 17 DE MAIG DE 2017 
 

1. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Associació IBSTAGE per a la realització de les audicions i per a l’organització de la 9a 
edició del prestigiós esdeveniment IBSTAGE. 
 

2. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni específic entre l’Institut del 
Teatre,  la Fundació SGAE, la Fundación de Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión 
(Fundación AISGE) i l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya 
(ESCAC) per a l’impuls de la primera edició del curs de postgrau de l’Institut del Teatre 
“Actors i guionistes per a l’audiovisual”  del curs acadèmic 2016-17. 



 

 

 
 

JUNTA DE GOVERN DE 21 DE JUNY DE 2017 
 

1. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del 
Teatre i Giferman SL (Sala Hiroshima). 
 

2. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’addenda II al conveni formalitzat amb 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la implantació del 
Batxillerat d’Arts a l’Institut del Teatre a partir del curs acadèmic 2017-18.  

 
JUNTA DE GOVERN DE 19 DE JULIOL DE 2017 
 

1. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre la Universitat 
Politècnica de Catalunya, la Fundació Politècnica de Catalunya i l'Institut del Teatre per 
a la participació conjunta en la formació de tècniques de les arts de l’espectacle durant 
el curs 2017-2018.  
 

JUNTA DE GOVERN D’11 D’OCTUBRE DE 2017 
 

Cap 
 

 
b. Aprovats per la Direcció General de l’Institut del Teatre per delegació. 
 
FEBRER 2017 

 
• Decret 271/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 

pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. ARTS MANAGERS SL. 
 

• Decret 272/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. TEATRO DE LAS ESQUINAS. 
 

• Decret 290/2017. Autoritzar la formalització del conveni de Patrocini per a la publicació 
del llibre “Les obres de Vol-Ras en guió” en llengua catalana i aprovar la minuta de 
conveni. 
 

• Decret 298/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i 
l’Institut del Teatre per regular la participació dels alumnes del Conservatori Superior de 
Dansa  de l’Institut del Teatre en el Festival Sismògraf d’Olot -edició 2017-. 
 
 

MARÇ 2017 
 

• Decret 337/2017. Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la 
Fundació bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”, per a l’Impuls 



 

 

 
 

de diverses accions de formació en arts escèniques adreçades al professorat i 
educadors  que formen part del programa CaixaEscena. 
 

• Decret 354/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. ARTS-CENICS, SLU. 
 

• Decret 355/2017. Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre, la 
Fundació Romea per a les Arts Escèniques  i ScannerFM Ràdio per impulsar la lectura 
dramatitzada de les microdramatúrgies per part dels alumnes de l’Institut del Teatre per 
a la seva posterior emissió a la ràdio. 
 

• Decret 364/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA. 
 

• Decret 369/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. ESCOLA PEPA COLOMER. 
 

• Decret 370/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. N54 PRODUCCIONS, SL. 
 

• Decret 432/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i 
tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del Teatre. NARODOWY STARY 
TEATR. 
 

• Decret 433/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i 
tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del Teatre. ROYAL COURT THEATRE. 
 

• Decret 434/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i 
tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del Teatre. KONINKLIJKE VLAAMSE 
SCHOWBURG. 
 

• Decret 435/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i 
tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del Teatre. WOLUBILIS-VILLAGE 
CULTUREL ASBL. 
 

• Decret 441/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i 
tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del Teatre. WICKED LONDON 
PRODUCTION LTD. 
 

• Decret 442/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. TST SO I LLUMS, SCP. 
 



 

 

 
 

• Decret 443/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. Nuño Alberto Vázquez Guillamet (KLINIK 
AUDIO PRO) 
 

ABRIL 2017 
 

• Decret 527/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i 
tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del Teatre. CHICHESTER FESTIVAL 
THEATRE. 
 

• Decret 528/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i 
tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del Teatre. OPERA NATIONAL DE 
LORRAINE. 
 

• Decret 529/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i 
tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del Teatre. CENTRO DRAMATICO DE 
EVORA.TEATRO GARCIA DE RESENDE. 
 

• Decret 530/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques dels alumnes del “Màster  Universitari “Estudis Teatrals” (MUET). LA 
VERONAL, SL. 

 
• Decret 531/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 

pràctiques internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i 
tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del Teatre. CENTRO DRAMATICO DE 
EVORA.TEATRO GARCIA DE RESENDE. 
 

• Decret 540/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques dels alumnes del “Màster  Universitari “Estudis Teatrals” (MUET). 
CENTAWPRODUCT, SL 
 

• Decret 551/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques dels alumnes del “Màster  Universitari “Estudis Teatrals” (MUET). VELVET 
EVENTS SL 
 

• Decret 558/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques dels alumnes del “Màster  Universitari “Estudis Teatrals” (MUET). TEATRE 
NACIONAL DE CATALUNYA 
 

• Decret 559/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. PATRONATO MUNICIPAL DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN 
 

• Decret 575/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques dels alumnes del “Màster  Universitari “Estudis Teatrals” (MUET). 
FUNDACIÓ SALA BECKETT. 



 

 

 
 

 
• Decret 579/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Instituto Nacional de 

las Artes Escénicas y de la Música, l’Excm. Ayuntamiento de Murcia, l’Empresa 
Gestión de Centros Culturales S.A -“La Casa Encendida” de la Fundación 
Montemadrid, l’Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejeria de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucia, la Asociación “Red Española 
de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública”, l’Instituto 
Municipal Coruña Espectáculos del Ayuntamiento de A Coruña, la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático i l’Organisme Autònom “Institut del Teatre”, per a 
l’organització de les IX Jornades d’inclusió social i l’educació en les arts escèniques 
2017. 
 

MAIG 2017 
 

• Decret 591/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques dels alumnes del “Màster  Universitari “Estudis Teatrals” (MUET). ARIADNA 
PEYA RIGOLFAS. 
 

• Decret 592/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. LLUÏSOS DE GRÀCIA. 
 

• Decret 619/2017. Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la 
Fundació Antoni Tàpies per a la participació d’alumnes del 4rt. curs de l’especialitat 
d’interpretació de l’ESAD en un muntatge de textos teatrals dins l’exposició del projecte 
de l’artista plàstic Oriol Vilanova. 
 

• Decret 625/2017. Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i  el 
Departament de Treball, Afers Socials i  Famílies de la Generalitat de Catalunya  per 
realitzar les accions que s’estimin més convenients per tal de d’adaptar, difondre i 
implementar l’eina “Online interactive risck assessment“  (OiRA) “representacions en 
viu”, a l’àmbit de les representacions teatrals, així com aconseguir una millora tant de la 
cultura preventiva com de la qualitat i eficàcia del sistema de gestió de la prevenció de 
riscos laborals a l’àmbit sectorial del teatre. 
 

• Decret 653/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. INSTITUT FERRAN CASABLANCAS. 
 

• Decret 654/2017. Aprovació de l’addenda I al conveni de col·laboració entre l’Institut 
del Teatre i el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) per a l’assaig, creació, producció i 
representació de la pràctica escènica “Collar de Cranis  (Varietats a la Brossa)” en el 
marc del projecte pedagògic IT-TEATRE. 
 

• Decret 655/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
Gaga Movement, ltd per a l’organització del Workshop Gaga Intensive Summer 2017. 
 

• Decret 658/2017. Convalidar l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Institut 
del Teatre i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya per a l’organització 
de les activitats del Dia Internacional de la Dansa 2017. 
 



 

 

 
 

• Decret 659/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i El 
Grup de Formació, Ment, Cos i Societat SCP per a la participació en el curs “Expert en 
Tècniques de Grup i Psicodrama”. 
 

• Decret 660/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre,  
l’Associació per al Desenvolupament d’Esdeveniments Pluriartístics (ADEP) i l’Escola 
de Música Joan Llongueres  per a la participació en el “Stage d’entrenament rítmic 
PerkImBa. Stage Internacional d’Estiu 2017” . 
 

• Decret 661/2017. Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre la 
col·laboració entre l’Institut del Teatre i Dansadespí per a la participació en la VIIIª 
edició del Premi Jujol de Dansa Jove, 2007. 
 

• Decret 696/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la 
Universitat Pompeu Fabra per al desenvolupament de vocabularis vinculats a aspectes 
concrets del teatre i de la resta d’arts escèniques. 
 

• Decret 726/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el 
Consorci de serveis universitaris de Catalunya (CSUC) per al manteniment dels 
registres bibliogràfics del Catàleg de la Biblioteca del Centre de Documentació i Museu 
de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre 
 

JUNY 2017 
 

• Decret 781/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. EULÀLIA AYGUADÈ  FARRO. 
 

• Decret 867/2017. Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la 
FCS Blanquerna-URL per al desenvolupament del projecte “Anàlisi comparatiu de 
paràmetres neurofisiològics i biomecànics del control postural en bipedestació d’adults 
amb discapacitat intel·lectual i de ballarines professionals en relació a sedentaris sans” 

 
JULIOL 2017 
 

• Decret 892/2017. Aprovació del conveni que regula la subvenció per a la mobilitat 
Erasmus+ en el marc de l’acció “Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje”  
per al curs acadèmic 2017-18. 
 

• Decret 976/2017 Aprovació de l’addenda nº 1 al conveni que regula la mobilitat en el 
marc del “Programa Erasmus +” del curs 2016-17. 
 

• Decret 978/2017. Aprovació de l’addenda I al  conveni de col·laboració entre l’Institut 
del Teatre i el Consorci de serveis universitaris de Catalunya (CSUC) per al 
manteniment dels registres bibliogràfics del Catàleg de la Biblioteca del Centre de 
Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre. 
 

• Decret 1193/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. PUNT PRODUCCIONS TEATRALS SL. 
 



 

 

 
 

• Decret 1195/2017. Pròrroga del conveni de cooperació educativa de pràctiques 
externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona a l’Institut del Teatre- Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació. 

 
SETEMBRE 2017 
 

• Decret 1233/2017. Aprovació del conveni específic de col·laboració entre l’Institut del 
Teatre i l’Institut de Cultura de Barcelona per a l’exhibició del projecte guanyador del 
premi Adrià Gual 2017. 
 

• Decret 1316/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Enciclopèdia Catalana, SLU per a la publicació de l’obra “Cartells catalans. Òpera, 
teatre i espectacles." 
 

• Decret 1370/2017. Pròrroga del conveni de cooperació educativa de pràctiques 
externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona a l’Institut del Teatre- Facultat 
de Geografia i Història. 
 

• Decret 1371/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Institut del Teatre i 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic per a la impartició d’una assignatura del 
Batxillerat d’Arts a la ciutat de Vic durant el curs acadèmic 2017-18. 
 

• Decret 1372/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Asociación de Danza Movimiento Terapia Española (ADMTE) per a la participació en 
la celebració de la  Jornada de workshops i de l’assemblea general ordinària de la 
“European Association of Dance Movement Therapy”. 
 

• Decret 1376/2017. Aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració subscrit el 6 de juliol 
de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions (dividit en 2 lots). 
 

• Decret 1377/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre, la 
Fundació SGAE, l’Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci Mercat de les Flors, La 
Caldera Les Corts, l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat 
(OAMCCSC), el Centre Cultural de Terrassa,  l’Associació de Professionals de la 
Dansa de Catalunya (APDC), l’Ajuntament de Sabadell (Centre de creació i producció 
artística l’Estruch) i el SAT! Sant Andreu Teatre per a la concessió del Premi de Dansa 
2017. 
 

• Decret 1385/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la 
Fundació Atlàntida per a la participació en el cicle de teatre multidisciplinari denominat 
“ESCENARIS”. 
 

• Decret 1396/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques internacionals de l’àmbit comunitari als estudis d’art dramàtic, dansa i 
tècniques de les arts de l’espectacle de l’Institut del Teatre. WOLUBILIS-VILLAGE 
CULTUREL ASBL 
 



 

 

 
 

OCTUBRE 2017 
 

• Decret 1472/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. ASOCIACIÓN DE ARTES DEL 
MOVIMIENTO LA TACONES. 
 

• Decret 1477/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Associació La Coquera per a la producció de diferents activitats al voltant del Festival 
MUTIS. 
 

• Decret 1500/2017. Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica per realitzar 
pràctiques d’alumnes de l’Institut del Teatre. JAVIER GUERRERO NIETO 
 

• Decret 1546/2017.- Modificació de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Institut 
del Teatre i la Fundació Atlàntida per a la participació en el cicle de teatre 
multidisciplinari denominat “ESCENARIS” 
 

• Decret 1568/2017.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Associació Interseccions per a la coorganització del Festival IF Barcelona- Imaginació 
i Formes, consistent en la programació d’activitats al voltant de la temàtica del teatre 
visual, mecànic, d’objectes i de titelles.  

• Decret 1576/2017. Pròrroga del conveni de col•laboració entre el Banc de Sabadell, 
S.A. i l’Institut del Teatre per a donar facilitats financeres al col•lectiu d’estudiants 
matriculats als ensenyaments de l’Institut del Teatre. 
 

• Decret 1577/2017. Rectificació error comès al decret d’aprovació del conveni de 
col·laboració entre l’Institut del Teatre, la Fundació SGAE, l’Institut de Cultura de 
Barcelona, el Consorci Mercat de les Flors, La Caldera Les Corts, l’Organisme 
Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC), el Centre Cultural de 
Terrassa,  l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC), 
l’Ajuntament de Sabadell (Centre de creació i producció artística l’Estruch) i el SAT! 
Sant Andreu Teatre per a la concessió del Premi de Dansa 2017. 
 

• Decret 1594/2017 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre, 
l’Associació Escènic Vic i l’Ajuntament de Vic per a la planificació, organització, 
execució i avaluació del programa acadèmic d’activitats pedagògiques (classes de 
teatre de 3 a 18 anys) es difondran per la comarca d’Osona (Vic) durant el curs 
acadèmic 2017-18. 

 
 
En relació a aquest conveni de col·laboració, el Vicepresident Sr. Puigcorbé opina que 
es tracta d’una prova pilot molt interessant. Afegeix que el ‘Ajuntament voldria que 
s’aportessin més recursos. 
 
Per la seva part la Directora General, Sra. Puyo, abundant en la informació explica en 
detall l’aportació de l’IT., que no es limita a la part econòmica, sinó que aporta els 
formadors cap a un total de 725 alumnes. 



 

 

 
 

La Sra. Ana Mª Frago s’interessa per la possibilitat de poder estendre-ho a la altres 
municipis. A la qual cosa la Sra. Puyo indica que l’IT. sempre està obert, si bé cal tenir 
en compte que els recursos són limitats. 
 
Es pregunta el Sr. Altayó si està vinculat amb l’Atlàntida. 
 
Contesta afirmativament la Sra. Puyo. Si, està vinculat i amb el mateix objectiu. La 
pretensió es incidir en els tres àmbits, si bé es treballa en el de l’educació. 
 
Arran d’això el Sr. Altayó considera que caldria estudiar l’impuls d’un programa per a 
oferir-ho a altres ajuntaments. 
 
El Vicepresident recalca que l’activitat que es desenvolupa a partir d’aquest acord a 
Vic, s’inscriu dins l’àmbit de l’educació, si bé resulta transversal. 
 
 La Sra. Puyo insisteix en la necessitat de valorar l’experiència del present curs, abans 
de prendre cap altre decisió. Tot això sense descartar la possibilitat de fer-ho extensiu 
a altres institucions, des de l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, si s’obtenen 
o es disposa de recursos. 
 
 
El Consell General es dóna per assabentat. 
 
 
 
4. Dictamen que proposa informar favorablement i elevar al Ple de la 

Diputació de Barcelona el projecte del pressupost per a l'any 2018 de 
l'Organisme Autònom Institut del Teatre, que inclou les bases 
d’execució, juntament amb la Relació de Llocs de Treball i Plantilla de 
l’Institut del Teatre. 

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, i al 
Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposin els antecedents de l’expedient, relatiu a 
l’elevació al Ple de la Diputació de Barcelona, de l’avantprojecte de pressupost 2018. 
 
Les principals variacions de la proposta. Son les següents: 
 

DESPESES 
 

 
 
El capítol 1 de despeses experimenta un increment del 2,11 %, corresponent a 324.100 euros.  



 

 

 
 

Els principals increments es deriven de l’aprovació del POA 17-18 (197.000 euros ) i de 
l’increment salarial d’1 % (150.000 euros). Compensat amb la resta de petites diferències entre 
aplicacions econòmiques justifica una diferència de 324.100 euros. 
 
 

 
 
El capítol 4 de despeses s’incrementa en 32.400 euros. S’ha potenciat la línea de premis i 
beques de l’IT. 
 
 
INGRESSOS 
 

 
 
El capítol 3 d’ingressos preveu un increment en els ingressos de matrícules d’ensenyaments 
reglats i no reglats. S’ha de tenir en compte que s’ha iniciat l’activitat del batxillerat. La previsió 
és incrementar matriculacions per un import de 133.900 euros. 
 
 

 
 
El capítol 4 d’ingressos preveu un increment total de 222.600 euros en les aportacions de la 
Diputació de Bcn i de la Generalitat de Catalunya (conveni de finançament EESA-CPD).  
 

EN RELACIÓ AMB LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TEBALL: 
 
�  La Plantilla incorpora les següents modificacions: 
 
 
1. Vista la redistribució de funcions dels efectius de què disposa la Unitat d’Informàtica i 

Audiovisuals de l’Institut del Teatre, i atenent a la necessitat d’abordar funcions relatives a 
la instal·lació, configuració i suport d’equips informàtics (servidors, PCs, PDA, 
impressores, escàners, emmagatzematge, electrònica de comunicacions...), substitució 
d’equips avariats, gestió i manteniment de l’inventari de material informàtic, que han de 
ser exercides amb recursos menys qualificats, es considera necessari modificar la 
plantilla, en el sentit següent:  
 
• Amortitzar una plaça de “Tècnic Superior Informàtica”. 
• Crear una plaça de “Tècnic Auxiliar Informàtica”  

 



 

 

 
 

La Relació de Llocs de Treball (RLLT) incorpora les modificacions següents: 
 
1. Ateses les necessitats de la Unitat de Manteniment i Seguretat en obres, per tal de 

donar cobertura al servei que presta d’acord amb la franja horària en què es desenvolupa 
l’activitat acadèmica a l’Organisme, es considera necessari modificar l’RLLT en el sentit 
següent: 

 
• Modificar la tipologia horària d’un efectiu d’”Oficial d’Instal·lacions”, adscrit a la Unitat 

de Manteniment i Seguretat en obres, actualment amb tipologia horària Intensiu matí, 
assignant-li la tipologia horària Específic. 
 

2. Vista la vacant generada en el Grup de Suport a Escoles, d’un lloc de treball ”Tècnic 
Mitjà Gestió Acadèmica”, i coincidint amb l’inici del nou equip directiu de l’Escola 
Superior d’Art Dramàtic, el Grup de Suport a Escoles té la necessitat urgent de disposar 
d’un professional que pugui assumir les funcions d’un tècnic d’organització i processos 
de gestió, i es considera adient modificar l’RLLT en el sentit següent: 

 
• Modificar l’adscripció del lloc treball de “Tècnic organització i processos de gestió”,  

actualment adscrit a la Unitat Jurídica i Procedimental, que passa a adscriure’s al 
Grup de Suport a Escoles, depenent de la Gerència.  
 

• Suprimir el lloc de treball de “Tècnic mitjà gestió acadèmica”, actualment adscrit al 
Grup de Suport a Escoles, orgànic P08A001. 
 

• Crear un lloc de treball de “Tècnic mitjà de gestió”, adscrit a la Unitat Jurídica i 
Procedimental. 
 

3. La Unitat d’Informàtica i Audiovisuals està enfocada clarament cap a una millora tant 
qualitativa com quantitativa dels serveis de sistemes d’informació i comunicació que 
presta. Com a unitat de serveis transversal. El Pla Estratègic 2018-2021 que està elaborant 
l’Institut del Teatre, preveu, entre altres actuacions, una bateria d’instruments i 
aplicacions destinats a la implementació de l’administració electrònica, com ara la 
dotació del registre electrònic, del gestor documental i de la firma electrònica, la 
modernització de l’entorn Moodle (Campus Virtual). D’altra banda, el Pla estratègic inclou 
una línia d’actuació en matèria de modernització dels sistemes de gestió, comunicació i 
informació, que contempla  millores dels equips informàtics, i desenvolupament de noves 
aplicacions informàtiques, entre d’altres. Aquestes actuacions comporten una nova 
assumpció de funcions per part del Cap de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals, la 
qual cosa incrementa la complexitat tècnica i relacional del lloc, així com el nivell de 
responsabilitat exigida, i se’n deriva la següent modificació d’RLLT: 
 
• Reclassificar el lloc de treball de “Cap de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals” 

retributiu 21.A502, integrant-lo en el codi retributiu 22.A501. 
 

4. Vista la redistribució de funcions dels efectius de què disposa la Unitat d’Informàtica i 
Audiovisuals de l’Institut del Teatre i atenent a la necessitat d’abordar funcions relatives a 
la instal·lació, configuració i suport d’equips informàtics (servidors, PCs, PDA, 
impressores, escàners, emmagatzematge, electrònica de comunicacions...), substitució 
d’equips avariats, gestió i manteniment de l’inventari de material informàtic, que han de 



 

 

 
 

ser exercides amb recursos menys qualificats, es considera necessari modificar l’RLLT, 
en el sentit següent:  

 
• Suprimir el lloc de treball de “Tècnic superior d’informàtica”, adscrit a la Unitat 

d’Informàtica i Audiovisuals. 
 

• Crear un lloc de treball d’“Auxiliar d’informàtica”, adscrit a la Unitat d’Informàtica i 
Audiovisuals, orgànic P08A201 

 
S’anuncia l’abstenció en aquest punt de l’ordre del dia del Sr. Josep Altayó. 
Recorda el Vicepresident Sr. Puigcorbé la necessitat d’elaborar i fer arribar al Sr. 
Xavier Forcadell els pressupostos relatius als arxius audiovisuals. El Sr. Forcadell es 
va oferir a copsar la seva viabilitat i gestionar si escau l’elaboració d’aquests arxius. La 
Directora General en pren nota. 
 
Per la seva part el Gerent destaca la incorporació de les previsions en el pressupost 
del manteniment i millora dels edificis de l’IT en correspondència al Pla Director que es 
va aprovar. Destaca que l’increment se centra bàsicament en el Capítol I. El Sr. Roig 
desglossa el pressupost per capítols, tant la despesa com els ingressos i es refereix, 
finalment, al reajustament de la RLLT i plantilla. 
 
S’interessa la Sra. Ana del Frago pel fet que en plantilla consten 278 persones, amb 
140 vacants per cobrir. Es pregunta si és una previsió. El Gerent explica que aquestes 
places es van cobrint en el moment en que hi ha necessitat docent. 
 
Per la seva banda el Sr. Josep Altayó desglossa la seva intervenció en els següents 
apartats: 
 
1.- El pressupost presenta només variacions importants al Capítol I i la partida d’ajuts. 
2.- Insisteix en disposar dels criteris que se seguiran en el repartiment de les beques, 
atès l’exposat augment de la seva dotació amb destí als alumnes del batxillerat. 
Aprovem un pressupost però sobretot com s’aplica. 
 
3.- Contenció de la despesa. Si bé es conté, indica el Sr. Altayó, que el Capítol II 
estigui infradotat si observem previsió tancament pressupost 2017. Demana quina és 
l’explicació. 
 
Indica el Gerent que la previsió d’afegir 30.000 € a les beques de batxillerat no segueix 
inicialment cap criteri especial de distribució. La Gerència estarà a allò que s’indiqui o 
bé s’acordi per part d ela Junta de Govern. 
 
Insisteix el Sr. Altayó en els criteris de la distribució. 
 



 

 

 
 

El Sr. Roig ressalta que en aquesta sessió només s’inclou la previsió d’increment de 
l’ajut als alumnes de batxillerat. La distribució resta a l’espera de les indicacions de la 
Presidència.  
Afegeix, pel que fa a la qüestió plantejada respecte del Capítol II, que es tracta d’anar 
ajustant la despesa d’acord amb les instruccions de la Diputació. La previsió és que 
s’anivellarà en tres anys l’import del capítol II a les necessitats reals. El diferencial, 
indica, s’eixuga amb la incorporació anual de romanents. 
 
El Sr. Altayó manifesta el desacord en aplicar romanents a Capítol de despesa fixa. 
Finalment el Sr. Altayó anuncia la seva abstenció en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
El Consell General, de conformitat amb la proposta formulada pel President, aprova 
per majoria, amb una abstenció, l’adopció dels acords següents: 
 
“Vist el que estableix l’article 10 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, en concordança 
amb l’article 33.2 apartat c de la llei 7/85, de 2 d’abril d’on s’infereix, que correspon al Ple de la Diputació 
de Barcelona l’aprovació dels Pressupostos. 
 
Atès que mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 30 de maig de 2017 es 
van aprovar els criteris per a l’elaboració del pressupost de la Diputació de Barcelona, els seus 
organismes i entitats empresarials per a l’any 2018. 
 
Vist l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya i l’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, hom pot asseverar que els ens locals han 
d’aprovar anualment, mitjançant llur pressupost, les plantilles les quals han de comprendre tots els llocs 
de treball reservats a cada classe de personal. 
 
Atès que s’ha elaborat el projecte de pressupost per a l’exercici econòmic 2018. 
 
Vistos els articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (en endavant TRLRHL) que regulen el contingut i l’aprovació del 
pressupost. 
 
Vist l’article 168 del TRLRHL que regula tots els documents que es requereixen per l’aprovació del 
pressupost: Annex I  “Projecte de pressupost 2018” i “Memòria explicativa del seu contingut”,  Annex II 
“Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avançament del corrent”, Annex III “Relació de llocs de 
treball, la Plantilla”, Annex IV “Inversions”, Annex V “Informe econòmic-financer”, Annex VI “Beneficis 
fiscals”  i Annex VII “Bases d’execució de l’Institut del Teatre”. 
 
Atès que el projecte de pressupost contempla les previsions de despeses pel conjunt dels projectes que 
l’Organisme Autònom té previst realitzar durant l’any 2018, recollit en el document Annex I  “Projecte de 
pressupost 2018” i “Memòria explicativa del seu contingut”. 
 
Atès que les característiques més importants del projecte de pressupost són les següents: 
 

1. Variacions 2017/2018 sobre les previsions inicials de despesa: 
 

Capítol I             2,11% 
Capítol II  0,00% 



 

 

 
 

Capítol III  0,00% 
Capítol IV            19,51% 
Capítol VI  0,00% 
Capítol VIII          0,00% 
 

2. Variacions 2017/2018 sobre les previsions inicials d’ingressos: 
 

Capítol III             9,95% 
Capítol IV             1,30% 
Capítol V             0,00% 
Capítol VII  0,00% 
Capítol VIII          0,00% 

 
Atès que les Bases d’Execució corresponents a l’Institut del Teatre s’aproven conjuntament amb les 
Bases d’Execució de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist, en aquest sentit, el que disposa l’article 33.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, relativa a la competència del Ple de l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs 
de treball. 
 
Vist l’article 26 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals on s’estableix que s’ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en que 
s’aprovi el pressupost i que tant la plantilla com la relació de llocs de treball són documents que integren 
el pressupost (Annex III). 
 
Vist que d’acord amb l’article 164 del TRLRHL, el pressupost general de les entitats locals està integrat, 
entre d’altres, pels pressupostos dels organismes autònoms dependents d’aquestes. 
 
Vist l’article 9 b) dels Estatuts de l’Institut del Teatre el qual atribueix al Consell General del mateix la 
competència d'informar i elevar el projecte de pressupost de l'Organisme Autònom Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona, per sotmetre a l'aprovació del Ple. 
 
Atès que, en sessió de data d'avui, la Junta de Govern de l'Institut del Teatre ha informat favorablement el 
Projecte de Pressupost 2018 i els seus annexos i ha acordat, a proposta de la Directora General, elevar-
ho a aquest Consell General. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Direcció General, d'acord amb la 
Gerència, previ l’informe de la Intervenció delegada, proposa al Consell General l'adopció dels següents  
 
 

ACORDS 
 
Primer.- INFORMAR favorablement el projecte de pressupost de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, corresponent a l’exercici 2018, per un import anivellat de DINOU MILIONS CENT VINT-I-SET 
MIL EUROS (19.127.000,00 €), tant pel que fa a l’estat d’ingressos com al seu estat de despeses, 
acompanyat de la memòria justificativa i documentació annexa, així com de la plantilla de personal, 
la relació de llocs de treball i les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2018, que s’adjunten 
com annexos núms. I a VII, en compliment del que es preceptua en l’art. 165.1 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i en l’art. 18.2 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI de l’esmentat text refós i d’acord 
amb el que disposen els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
l’art. 126.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’art. 283.1 del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 



 

 

 
 

Segon.- ELEVAR a la Diputació de Barcelona el projecte de pressupost de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre per a l’any 2018 i la resta de documentació annexa el que inclou també la plantilla de 
personal, la relació de llocs de treball i les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2018, per 
sotmetre’l a l’aprovació del Ple, d’acord amb els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i els articles 168 i 169 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a la Intervenció General i a la Direcció de Serveis de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona.” 

 
 
 
5. Dictamen que proposa donar compte del nomenament del Gerent de 

l’Institut del Teatre.  
 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, que 
informa sobre el nomenament del Gerent, senyor Jordi Roig. 
 
 
El Consell General, de conformitat amb la proposta formulada pel President, 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 de Dedicació 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. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre,  s’eleva al Consell General, 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.” 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANNEX I AL DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT 
DEL GERENT DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

6. Informe de la Direcció General/Gerència de l’Institut del Teatre 
 
La Directora General, la Sra. Puyo, exposa el seu informe, que desglossa en els punts 

següents: 
 
• La Sra. Puyo, excusa la seva assistència per a la propera Junta de Govern de l’IT, 

prevista pel 22 de novembre de 2017, per raons professionals (desplaçament 
Mèxic). 

• Proposa que s’ajorni per a la sessió del mes de gener el debat sobre distribució de 
beques de batxillerat. 

 
 
 
 
7. 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 del Consell General de l’Institut del Teatre i el 
Secretari que en dóna fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 


