
  
    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A C T A 
 
 

Corresponent a la sessió de la Junta de Govern de 
l’Organisme Autònom “Institut del Teatre” 

 
 
 
Data:  22 de novembre de 2017 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  12:30 hores, en segona convocatòria  
Hora finalització:  13:50 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Vicepresident: 

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

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

 
 
Interventora delegada: 
 Sra. Maria José Villarrubia Geriz 
 
 
Delegat de Secretaria a la Junta: 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
S’excusen: 

Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
 

  



 
    
 

 

 
 

 

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 11 d’octubre 
de 2017 i de l’acta corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 15 de novembre de 2017. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 1378 al 
1597 de l’any 2017.  
 

3. Ratificar les resolucions de la Presidència: Sense assumptes. 
 

4. Dictamen que proposa aprovar l’esmena d’error aritmètic en l’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”. 
 

5. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de la contractació del “Servei auxiliar de serveis per a les seus de 
Barcelona i del centre territorial del Vallès de l’Institut del Teatre”.   
 

6. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació 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 Vallès (Terrassa)”. Procediment obert. 2 LOTS. Pluralitat de criteris.  
 

7. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació 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.  
 

8. Dictamen que proposa aprova la reserva social en matèria de contractació per a l’exercici 2017.  
 

9. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació, reservat a centres especials de treball (CET) i a 
empreses d’inserció (EI), dels “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre” . 3 LOTS. Procediment 
obert. Pluralitat de criteris. 
 

10. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del “Servei de representació i gestió artística i 
tècnica per a les actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia de l’Institut del Teatre”. 2 lots. Procediment obert. 
Pluralitat de criteris.  
 

11. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del “Servei de neteja i planxat del vestuari que 
l’Institut del Teatre disposa en servei de préstec a la seu de Barcelona”. Procediment obert. Pluralitat de 
criteris.  
 

12. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del “Subministrament a través del sistema 
d’arrendament (renting, sense opció a compra) dels dispositius que formen part de la plataforma d’impressió 
de les diferents seus de l’Institut del Teatre”, Procediment obert. Pluralitat de criteris.  
 

13. Dictamen que proposa aprovar la modificació de les bases reguladores per als processos de selecció, 
nomenament i cessament de director o directora de les Escoles Professionals de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre. 
 

14.  Dictamen que proposa donar compte de l’informe de control financer de l’Institut del Teatre.  
 

15. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni tipus específic bilateral per a l’intercanvi 
d’estudiants de diferents centres d’ensenyaments superiors de l’Institut del Teatre. 
 

16. Dictamen que proposa modificar les Bases Reguladores del Curs de Postgrau per a ballarins i ballarines “IT 
DANSA, Jove Companyia de Dansa”.  
 

17. Dictamen que proposa deixar sense efecte el curs “ENDANSA’IT en Dansa Espanyola” en el marc dels 
cursos d’estiu ENDANSA’IT.  
 

18. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

19. 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 corresponent a la sessió ordinària 

celebrada el dia 11 d’octubre de 2017 i de la sessió extraordinària, celebrada 
el 15 de novembre de 2017.  

 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió ordinària de data 11 d’octubre de 2017 i la sessió extraordinària de 
data 15 de novembre de 2017 amb la convocatòria de la sessió, es donen per llegides 
i se sotmeten 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 11 
d’octubre de 2017 i la sessió extraordinària de data 15 de novembre 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 1378 al 1597 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 1378 al 1597 de l’any 2017. 
 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
 
 
3. Ratificar les següents resolucions de la Presidència.  
 
No hi ha cap assumpte en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
 
 
 



 
    
 

 

 
 

 

4. Dictamen que proposa aprovar l’esmena d’error aritmètic en l’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”. 

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, el Sr. Roig per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’esmena en un error aritmètic relatiu a un 
contracte de serveis.  
 
 
ANTECEDENTS 
- Per decret d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 2 d’octubre 
de 2017, posteriorment ratificat en data 11 d’octubre de 2017,  es va aprovar la pròrroga de 
la contractació per al servei de “Manteniment integral de 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). 
 
A l’apartat segon de la part resolutiva del decret es va autoritzar i disposar una despesa 
màxima 48.635,60 €, -IVA inclòs- per als exercicis 2017 i 2018, d’acord el desglossament 
següent:  

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

 
Vist que s’ha detectat que es va incórrer en un error aritmètic en el càlcul de la despesa 
corresponent a la pròrroga del contracte, és procedent esmenar la part resolutiva en el sentit 
següent: 
 
Allà on diu: 
 

“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.” 



  
    
 

 

 

 
Ha de dir: 
 

“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 VINT-I-UN MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB 
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (21.186,45€) (IVA exclòs), més el 21% d’IVA que 
ascendeix a 4.449,15€, resultant un import total de 25.635,60€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima corresponent a VINT-I-CINC 
MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (25.635,60€) -
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 el desglossament següent:  

 
Exercici Import (IVA inclòs) 
2017 12.817,80€ 
2018 12.817,80€ 

 
 
En conseqüència, cal reajustar comptablement la despesa autoritzada, en el sentit de 
disminuir-la en 23.000,00 €, segons el desglossament següent:  

 
Exercici Import (IVA inclòs) 
2017 12.817,80€ 
2018 12.817,80€ 

 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per decret d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 2 d’octubre de 2017 (núm. 
registre 1463/2017), posteriorment ratificat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió 
celebrada en data 11 d’octubre de 2017,  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”, 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). 
 
Vist, així mateix, que a l’apartat segon de la part resolutiva del decret es va autoritzar i disposar una 
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 faria 
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 215.01 / 99020 del pressupost de l’Institut del Teatre per 
als exercicis 2017 i 2018, d’acord el desglossament següent:  
 

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

 
L’autorització de la despesa restaria sotmesa a la condició suspensiva que existís consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’any 2018. 
 



 
    
 

 

 
 

 

Vist que s’ha detectat que es va incórrer en un error aritmètic en el càlcul de la despesa corresponent a la 
pròrroga del contracte referenciat i per tant és procedent esmenar la part resolutiva del decret abans 
referenciat, en el sentit següent: 
 
Allà on diu: 
 

“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.” 

 
Ha de dir: 
 

“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 VINT-I-UN MIL CENT 
VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (21.186,45€) (IVA exclòs), més el 
21% d’IVA que ascendeix a 4.449,15€, resultant un import total de 25.635,60€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima corresponent a VINT-I-CINC MIL SIS-
CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (25.635,60€) -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 el 
desglossament següent:  

 
 
 

Exercici Import (IVA inclòs) 
2017 12.817,80€ 
2018 12.817,80€ 

 
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.” 

 
Vist l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques, que estableix que aquestes podran rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics dels seus actes. 
 
Vist l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que estableix que la competència per a rectificar errors materials, de fet o 
aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat.   
 



  
    
 

 

 

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. 

 
Per tot això, i a proposta 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.-  RECTIFICAR l'error aritmètic comès en la part resolutiva del decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona, de data 2 d’octubre de 2017 (núm. registre 1463/2017), posteriorment ratificat per 
la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió celebrada en data 11 d’octubre de 2017,  mitjançant el 
qual 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”, 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, en el sentit següent: 
 
Allà on diu: 
 

“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 el 
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.” 

 
Ha de dir: 
 

“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 VINT-I-UN MIL CENT 
VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (21.186,45€) (IVA exclòs), més el 
21% d’IVA que ascendeix a 4.449,15€, resultant un import total de 25.635,60€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima corresponent a VINT-I-CINC MIL SIS-
CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (25.635,60€) -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 el 
desglossament següent:  

 
Exercici Import (IVA inclòs) 
2017 12.817,80€ 
2018 12.817,80€ 

 



 
    
 

 

 
 

 

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.” 

 
 
Segon.- En conseqüència, REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa autoritzada per decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 2 d’octubre de 2017 (núm. registre 1463/2017), 
posteriorment ratificat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió celebrada en data 11 
d’octubre de 2017, en el sentit de disminuir-la en VINT-I-TRES MIL EUROS (23.000,00€) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària  215.01 / 99020 del pressupost de l’Institut del Teatre per als exercicis 2017 i 
2018, segons el desglossament següent:  

 
Exercici Import (IVA inclòs) 
2017 12.817,80€ 
2018 12.817,80€ 

 
 
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.- NOTIFICAR els presents acords a COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA 
SA (COREMOSA).” 
 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de la contractació del “Servei 

auxiliar de serveis per a les seus de Barcelona i del centre territorial del Vallès 
de l’Institut del Teatre”.   

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, el Sr. Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a una contractació de serveis. 
 
 
ANTECEDENTS 
- Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 20 de desembre de 
2013, posteriorment ratificat per acord de la Junta de Govern de data 12 de febrer de 2014, 
es va adjudicar el contracte per al “Servei auxiliar de serveis per a les seus de Barcelona i 
del Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre” a l’empresa DISWORK SL, amb 
efectes 1 de febrer de 2014 i per un import biennal de 178.406,40 € (IVA exclòs), més el 
corresponent IVA al 21% de 37.465,34 €. 
 
- En data 23 de gener de 2014 es va signar el contracte amb efectes d’1 de febrer de 2014, 
amb una durada de 2 anys i amb possibilitat de pròrroga expressa, sense que la durada de la 
seva vigència, incloses les pròrrogues, pogués excedir de 4 anys 
 
- Per decret de la Gerència de data 30 de juliol de 2015 es va aprovar l’actualització segons 
IPC, restant el seu preu per un import anual de 88.217,45 € (IVA exclòs), més 18.525,66 € en 
concepte d’IVA al 21%, per al període comprès entre l’1 de febrer de 2015 i el 31 de gener 
del 2016 
 
- Per decret de la Gerència de data 16 de febrer de 2016 es va aprovar l’actualització 
segons IPC, restant el seu preu per un import anual de 88.020,29 € (IVA exclòs), més 
18.484,26 € en concepte d’IVA al 21%, per al període comprès entre l’1 de febrer de 2016 i 
el 31 de gener del 2017 
 



  
    
 

 

 

- Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2016 es va aprovar la 
pròrroga per un 1 any, durant el període comprés entre l’1 de febrer de 2017 i el 31 de gener 
de 2018. 
 
- Per decret de la Gerència de data 1 de març de 2017 es va aprovar l’actualització segons 
IPC, restant el seu preu per un import anual de 90.264,81 € (IVA exclòs), més 18.955,61 € en 
concepte d’IVA al 21%, per al període comprès entre l’1 de febrer de 2017 i el 31 de gener del 
2018. 
 
PROPOSTA 
 
L’Institut del Teatre ha iniciat una nova licitació dels serveis desglossats en lots (per a les tres 
seus), per tal de adequar-se a la noves directives de contractació administrativa en el sector 
públic.  
 
La previsió de l’inici del servei és l’1 d’abril de 2018, per la qual cosa s’ha proposat la 
pròrroga del contracte des de l’1 de febrer de 2018 fins que es substanciï la nova 
contractació.  
 
- Es proposa, doncs, aprovar  la pròrroga per un import de 15.044,14 € (IVA exclòs), més el 
corresponent IVA al 21% de 3.159,27 € segons el següent desglossament: 
 

• Per la part fixa: 

Serveis d’auxiliar periòdics  Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 6.589,03 € 1.383,70 € 7.972,73 €   

 
• Per la part variable, fins a un import màxim anual de 1.866,08 € (IVA exclòs), més 

391,88 € en concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 
 

Serveis puntuals d’auxiliar Preu unitari   
(IVA exclòs 

% IVA 
21 

Total Preu unitari, 
IVA inclòs 

Hora diürna 7.09 € 1,49 € 8.57 € 

Hora nocturna 8.31 € 1,74 € 10.05 € 

 
 
 
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 de data 20 de desembre de 2013, 
posteriorment ratificat per acord de la Junta de Govern de l’Organisme de data 12 de febrer de 2014, es 
va adjudicar el contracte per al “Servei auxiliar de serveis per a les seus de Barcelona i del Centre 
Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre” a l’empresa DISWORK SL, amb NIF B-63225254, amb efectes 
1 de febrer de 2014 i per un import biennal de CENT SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS 
AMB QUARANTA CÈNTIMS (178.406,40€) (IVA exclòs), més el corresponent IVA al 21% que ascendeix 
a la quantitat de TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS (37.465,34 €), d’acord amb la seva oferta i pels imports següents: 

 
• Per la part fixa: 

Serveis d’auxiliar periòdics  Import biennal  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import biennal 
IVA inclòs 

Part fixa 156.326,40 € 32.828,54 € 189,154,94 €   



 
    
 

 

 
 

 

• Per la part variable, fins a un màxim biennal de 22.080,00 €, més 4.636,80€ en concepte del 21 
% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

Serveis puntuals d’auxiliar Preu unitari   
(IVA exclòs 

% IVA 
21 

Total Preu unitari, 
IVA inclòs 

Hora diürna 7,01 € 1,47 € 8,48 € 

Hora nocturna 8,21 € 1,72 € 9,93 € 

 
S’estableix una bossa de 100 hores biennals per a serveis puntuals. 

 
Atès que en data 23 de gener de 2014 es va signar el contracte de referència amb efectes d’1 de febrer 
de 2014, amb una durada de dos (2) anys a comptar des de la seva formalització i amb possibilitat de 
pròrroga expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 
quatre (4) anys, d’acord amb la clàusula 1.6 dels plecs de clàusules administratives particulars.  
 
Vist que per decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 30 de juliol de 2015 es va aprovar 
l’actualització segons l’Índex de Preus al Consum (IPC) de l’esmentat contracte, restant el seu preu per un 
import anual de VUITANTA-VUIT MIL DOS- CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 
(88.217,45€) (IVA exclòs), més DIVUIT MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS (18.525,66€) en concepte d’IVA al 21%, per al període comprès entre l’1 de febrer de 2015 i 
el 31 de gener del 2016, tenint en compte el següent desglossament: 
 

• Per la part fixa: 

Serveis d’auxiliar periòdics  Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 6.441,62 € 1.352,74 € 7.794,36 €   

 
• Per la part variable, fins a un import màxim anual de 10.918,01 € (IVA exclòs), més 2.292,78 € en 

concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

Serveis puntuals d’auxiliar Preu unitari   
(IVA exclòs 

% IVA 
21 

Total Preu unitari, 
IVA inclòs 

Hora diürna 6,93 € 1,46 € 8,39 € 

Hora nocturna 8,12 € 1,71 € 9,82 € 

 
S’estableix una bossa de 100 hores biennals per a serveis puntuals. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 16 de 
desembre de 2015 (núm. registre 192/2015), es va aprovar la pròrroga per un (1) any de la contractació 
del “Servei auxiliar de serveis per a les seus de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès de l’Institut del 
Teatre”, durant el període comprés entre l’1 de febrer de 2016 i el 31 de gener de 2017, adjudicat a 
l’empresa DISWORK SL. 
 
Vist que per decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 16 de febrer de 2016 (Núm. registre 
207/2016) es va aprovar l’actualització segons l’Índex de Preus al Consum (IPC) de l’esmentat contracte, 
restant el seu preu per un import anual de 88.020,29€ (IVA exclòs), més 18.484,26€ en concepte d’IVA al 
21%, per al període comprès entre l’1 de febrer de 2016 i el 31 de gener del 2017, tenint en compte el 
següent desglossament: 
 

• Per la part fixa: 

Serveis d’auxiliar periòdics  Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 6.425,19 € 1.349,29 € 7.774,48 €   

 



  
    
 

 

 

• Per la part variable, fins a un import màxim anual de 10.918,01 € (IVA exclòs), més 2.292,78 € en 
concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

Serveis puntuals d’auxiliar Preu unitari   
(IVA exclòs 

% IVA 
21 

Total Preu unitari, 
IVA inclòs 

Hora diürna 6,91 € 1,45 € 8,36 € 

Hora nocturna 8,10 € 1,70 € 9,80 € 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 21 de 
desembre de 2016 (núm. registre 161/2015) , es va aprovar la pròrroga per un (1) any de la contractació 
del “Servei auxiliar de serveis per a les seus de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès de l’Institut del 
Teatre”, durant el període comprés entre l’1 de febrer de 2017 i el 31 de gener de 2018, adjudicat a 
l’empresa DISWORK SL. 
 
Vist que per decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 1 de març de 2017 (Núm. registre 
292/2017) es va aprovar l’actualització segons l’Índex de Preus al Consum (IPC) de l’esmentat contracte, 
restant el seu preu per un import anual de 90.264,81€ (IVA exclòs), més 18.955,61€ en concepte d’IVA al 
21%, per al període comprès entre l’1 de febrer de 2017 i el 31 de gener del 2018, tenint en compte el 
següent desglossament: 
 

• Per la part fixa: 

Serveis d’auxiliar periòdics  Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 6.589,03 € 1.383,70 € 7.972,73 €   

 
• Per la part variable, fins a un import màxim anual de 11.196,42€ (IVA exclòs), més 2.351,25 € en 

concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

 

Serveis puntuals d’auxiliar Preu unitari   
(IVA exclòs 

% IVA 
21 

Total Preu unitari, 
IVA inclòs 

Hora diürna 7.09 € 1,49 € 8.57 € 

Hora nocturna 8.31 € 1,74 € 10.05 € 

 
Vist que l’Institut del Teatre ha iniciat una nova licitació dels serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del 
Teatre desglossats en lots (per a les tres seus), per tal de adequar-se a la noves directives de 
contractació administrativa en el sector públic, i vist que la previsió de l’inici del servei de la nova licitació 
és l’1 d’abril de 2018, per la qual cosa, d’acord amb l’informe emès per la Cap de la Secció de Recursos i 
Serveis Tècnics de l’Institut del Teatre, en data 17 d’octubre de 2017 s’ha proposat la pròrroga del 
contracte per al “Servei auxiliar de serveis per a les seus de Barcelona i del centre territorial del Vallès de 
l’Institut del Teatre”, a l’empresa DISWORK SL, des de l’1 de febrer de 2018 fins que es substanciï la 
nova contractació.  
 
Atès que l’Institut del Teatre ha proposat la pròrroga de l’esmentat contracte a DISWORK SL,  actual 
adjudicatari del contracte, i que l’esmentada empresa ha manifestat la seva conformitat mitjançant 
compareixença efectuada el dia 18 d’octubre de 2017. 
 
D’acord amb l’article 12.a.2) dels vigents 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. 
 
Per tot això, i a proposta 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  la pròrroga de la contractació del “Servei auxiliar de serveis per a les seus de 
Barcelona i del Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre”, durant el període comprés entre l’1 
de febrer de 2018 i fins que es substanciï la nova contractació, prevista per a l’1 d’abril de 2018, 
adjudicat a l’empresa DISWORK SL, amb NIF B-63225254, per un import de QUINZE MIL QUARANTA-
QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (15.044,14€) (IVA exclòs), més el corresponent IVA al 21% 
que representa un import de TRES MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
(3.159,27€) tenint en compte el següent desglossament: 
 

• Per la part fixa: 

Serveis d’auxiliar periòdics  Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 6.589,03 € 1.383,70 € 7.972,73 €   

 
• Per la part variable, fins a un import màxim anual de 1.866,08€ (IVA exclòs), més 391,88€ en 

concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

Serveis puntuals d’auxiliar Preu unitari   
(IVA exclòs 

% IVA 
21 

Total Preu unitari, 
IVA inclòs 

Hora diürna 7.09 € 1,49 € 8.57 € 

Hora nocturna 8.31 € 1,74 € 10.05 € 

 
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa màxima corresponent a DIVUIT MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB 
QUARANTA-UN CÈNTIMS (18.203,41€), IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, que es farà efectiva 
amb càrrec a l’aplicació 227.01/99020 del pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2018.  
 
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 a realitzar els actes administratius 
necessaris que es puguin derivar d’aquesta pròrroga.  
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa DISWORK SL.”    
 
 
 
 
6. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació 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 Vallès 
(Terrassa)”. Procediment obert. 2 LOTS. Pluralitat de criteris.  

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, Sr. Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’adjudicació d’un contracte de serveis. 
 
 
ANTECEDENTS 
- Per acord de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2017 es va aprovar l’expedient de 
contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert, subjecte a regulació 
harmonitzada, 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 
Vallès (Terrassa)”, amb un pressupost màxim de licitació biennal de 667.413,21 €, IVA 



  
    
 

 

 

exclòs,  més el 21% d’IVA corresponent, de 140.156,77 €, desglossat en dos LOTS i de la 
manera següent: 
 

• PER AL LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU,S/N DE 
BARCELONA 

 
El pressupost màxim és de 578.184,21 €, IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent, de 
121.418,68 €. 
 

• PER AL LOT 2: EDIFICI DEL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS, A PLAÇA 
DIDÓ, 1 DE TERRASSA, AMB DUES DEPENDÈNCIES: EDIFICI CATEX I 
EDIFICI BOMBERS. 

 
El pressupost màxim és de 89.229,00 €, IVA EXCLÒS, més el 21% d’IVA corresponent, de 
18.738,09 €. 
 
- Segons l’acta de la mesa de valoració, la puntuació obtinguda per les empreses presentades 
és la següent: 

 
                LOT 1 

EMPRESA 
CRITERI 
1 

CRITERI 
2 TOTAL 

LIMASA MEDITERRANEA, SA 62,82 20 82,82 

ATYSA FACILITY SERVICES, SLU 0,45 20 20,45 

VALORIZA FACILITIES, SAU 80 20 100 

UTE: BAGES NET i LOGIC 
ASSISTENT, SL 

18,15 20 38,15 

TEMPO FACILITY SERVICES, SLU 24,81 20 44,81 

 
 
                LOT 2 

EMPRESA 
CRITERI 
1 

CRITERI 
2 TOTAL 

UTE: BAGES NET i LOGIC 
ASSISTENT, SL 

80 20 100 

 
PROPOSTA 
 
- La Mesa considera oportú proposar per unanimitat l’adjudicació mitjançant procediment 
obert amb més d’un criteri d’adjudicació a les següents empreses i pels lots esmentats, que 
s’adjudicaran amb efectes 1 de gener de 2018: 
 
LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU, S/N DE BARCELONA,  
 
L’empresa VALORIZA FACILITIES, SAU, per un import màxim biennal de 526.248,47 €, més 
110.512,18 € en concepte d’IVA al 21%, que ascendeix a un total de 636.760,65 €, desglossat 
en els següents conceptes, d’acord amb la seva oferta: 
 
 
 
 
 



 
    
 

 

 
 

 

A. Per la part fixa: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu màxim 

IVA exclòs 
Preu ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
ofertat IVA 
inclòs 

Neteges 
periòdiques 

571.923,21€ 
biennals 
(2 anys) 

519.987,47€ 
Biennals 
(2 anys) 

21% 109.197,37€ 
629.184,84€ 

Biennals 
(2 anys) 

 
 
  B. Per la part variable els imports següents: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu unitari 

màxim  
IVA exclòs 
(hora) 

Preu unitari 
ofertat  
IVA exclòs 
(hora) 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari ofertat  
IVA inclòs 

Serveis puntuals de 
netejador/a diürn no 
festiu 

12,50€ 12,50€ 21% 2,63€ 15,13€ 

Serveis puntuals de 
netejador/a Horari 
diürn festiu i nocturn 
(festiu i no festiu) 

15,70€ 15,70€ 21% 3,30€ 19,00€ 

Serveis puntuals 
d’especialista (diürn) 14,50€ 14,50€ 21% 3,05€ 17,55€ 

Serveis puntuals 
d’especialista 
(nocturn) 

18,10€ 18,10€ 21% 3,80€ 21,90€ 

 
I amb la millora proposada relativa a l’augment de freqüències de les tasques, que 
es concreta en: 
 

 > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.6 del PPT: Quinzenal 
 > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.7 del PPT: Trimestral 

 
 
LOT 2: EDIFICI DEL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS, A PLAÇA DIDÓ, 1 DE 
TERRASSA, AMB DUES DEPENDÈNCIES: EDIFICI CATEX I EDIFICI BOMBERS: 
La Unió Temporal d’Empreses (UTE) que constituiran les empreses BAGES NET, SL, i 
LOGIC ASSISTENT, SL, per un import màxim biennal de 89.043,50 € més 18.699,14 € en 
concepte d’IVA al 21%, que ascendeix a un total de 107.742,64 €, desglossat en: 

 
 a) Per la part fixa: 

 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu màxim 
IVA exclòs 

Preu ofertat 
IVA exclòs 

Tipus 
% IVA 

Import IVA Total preu 
ofertat IVA 
inclòs 

Neteges 
periòdiques 

87.354,00€ 
biennals (2 

anys) 

87.200,00€ 
Biennals 
(2 anys) 

21% 18.312,00€ 
105.512,00€ 

Biennals 
(2 anys) 

 
 
  



  
    
 

 

 

 b) Per la part variable els imports següents: 
 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu unitari 
màxim IVA 
exclòs (hora) 

Preu unitari 
ofertat  
IVA exclòs 

Tipus 
% IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari ofertat 
IVA inclòs 

Serveis puntuals de 
netejador/a diürn 
no festiu 

12,50€ 12,29€ 21% 2,58€ 14,87€ 

 
I amb la millora proposada relativa a l’augment de freqüències de les tasques, que 
es concreta en:  

 > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.2.5 del PPT: Trimestral 
 > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.2.6 del PPT: Quadrimestral 
 
- Aprovar la despesa corresponent a la part fixa de 734.696,84€, IVA inclòs, de tots dos lots, 
d’acord amb el següent desglossament: 
 
Per a les neteges periòdiques del LOT 1: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018 314.592,42€ 
2019 314.592,42€ 

 
Per a les neteges periòdiques del LOT 2: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018 52.756,00€ 
2019 52.756,00€ 

 
- En conseqüència, es proposa també reajustar comptablement  la despesa, en el sentit de 
disminuir-la per adequar-la a les ofertes presentades pels contractistes, segons el següent 
pressupost desglossat: 
 
Per a les neteges periòdiques del LOT 1: 
 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 31.421,12€ 
2019 31.421,12€ 

 
Per a les neteges periòdiques i serveis puntuals del LOT 2: 
 

Exercici 
pressupostari 

Reajustament 

2018 112,67€ (93,17€ neteges periòdiques + 19,50€ serveis puntuals) 

2019 112,67€ (93,17€ neteges periòdiques + 19,50€ serveis puntuals) 

 
En aquest torn es produeix un debat en el qual hi participen la Sra. Del Frago i els Srs. Altayó i 
Forcadell en relació al pagament a l’empresa contractista amb possibilitat de garantir el 
pagament dels treballadors. 
 
 
 
 



 
    
 

 

 
 

 

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 
100/2017), es va aprovar l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment 
obert, subjecte a regulació harmonitzada, 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 Vallès (Terrassa)”, 
amb un pressupost màxim de licitació biennal de SIS-CENTS SEIXANTA-SET MIL QUATRE-CENTS 
TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (667.413,21€), IVA exclòs,  més el 21% d’IVA corresponent, 
que ascendeix a la quantitat de CENT QUARANTA MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-
SET (140.156,77€), desglossat en dos LOTS i de la manera següent: 
 

• PER AL LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU,S/N DE 
BARCELONA 

 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de CINC-
CENTS SETANTA-VUIT MIL CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS 
(578.184,21€), IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de CENT VINT-I-
UN MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (121.418,68€), desglossat de 
la següent manera: 
 

a) Part fixa Pels serveis periòdics de neteja, un pressupost màxim biennal (2 anys) de 
571.923,21€ més 120.103,86€ en concepte d’IVA  al 21%  

b) Part variable Pels serveis puntuals de neteja, un pressupost màxim biennal (2 anys) de 
6.261,00 €, més 1.314,81€ en concepte d’IVA al 21%  

 
 
La part variable, pels serveis puntuals de neteja, segons els següents preus unitaris màxims:  
  

Serveis puntuals  
de neteja 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Netejadora (horari diürn no 
festiu)  12,50€/hora  21% 2,63 € 15,13€/hora 

Netejadora (horari diürn festiu) i 
nocturn (festiu i no festiu) 15,70€/hora 21% 3,30€ 19,00€/hora 

Especialista diürn  14,50€/hora  21% 3,05€ 17,55€/hora 

Especialista nocturn 18,10€/hora 21% 3,80€ 21,90€/hora 

 
 
El nombre estimat d’hores a realitzar durant el període de vigència inicial del contracte serà el següent: 

Netejador/a 
Horari diürn no festiu 

240 hores 

Netejador/a 
Horari diürn festiu i nocturn (festiu 
i no festiu) 

60 hores 

Especialista (diürn) 
110 hores 

Especialista (nocturn) 
40 hores 

 



  
    
 

 

 

• PER AL LOT 2: EDIFICI DEL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS, A PLAÇA DIDÓ, 1 
DE TERRASSA, AMB DUES DEPENDÈNCIES: EDIFICI CATEX I EDIFICI BOMBERS. 

 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de VUITANTA- 
NOU MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS (89.229,00 €), IVA EXCLÒS, més el 21% d’IVA 
corresponent, que ascendeix a la quantitat de DIVUIT MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB 
NOU CÈNTIMS (18.738,09€), desglossat de la següent manera: 
 

a) Part fixa Pels serveis periòdics de neteja, un pressupost màxim biennal (2 anys) de 
87.354,00€ més 18.344,34€ en concepte d’IVA  al 21%  

b) Part variable Pels serveis puntuals de neteja, un pressupost màxim biennal (2 anys) de 
1.875,00 €, més 393,75€ en concepte d’IVA al 21%  

 
La part variable, pels serveis puntuals de neteja, segons els següents preus unitaris màxims:  
  

Serveis puntuals  
de neteja 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Netejadora (horari diürn no 
festiu)  12,50€/hora  21% 2,63 € 15,13€/hora 

 
El nombre estimat d’hores a realitzar durant el període de vigència inicial del contracte serà el següent: 

Netejador/a 
Horari diürn no festiu 

150 hores 

 
Vista l’Acta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, reunida el dia 20 de setembre de 2017, el text de la qual és el següent:  
 
 
“Obertes les pliques de les empreses admeses aquestes ofereixen els resultats següents: 
 
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa LIMASA MEDITERRANEA, SA, amb NIF 
A28898930 i domicili social a l’Avinguda Ramon Berenguer, 48, CP 08924 SANTA COLOMA DE 
GRAMENET (BARCELONA), la qual presenta l’oferta econòmica pels preus unitaris següents, IVA exclòs 
(Es constata que només es presenta al lot 1): 
 
LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU,S/N DE BARCELONA 
 
           1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 
 a. Per la part fixa: 
 

Servei Preu màxim IVA 
exclòs 

Preu ofertat IVA 
exclòs 

   

Neteges periòdiques 
571.923,21 € 
biennals (2 anys) 

531.999,00 € 
Biennals  
(2 anys) 

   

  
b.   Per la part variable els imports següents: 
 

Servei Preu unitari màxim 
IVA exclòs (hora) 

Preu unitari 
ofertat IVA exclòs 
(hora) 

   

Serveis puntuals de 
netejador/a diürn no 
festiu 

12,50 € 11,15 € hora    

Serveis puntuals de 
netejador/a Horari 
diürn festiu i nocturn 
(festiu i no festiu) 

   15,70 € 14,35 € hora    



 
    
 

 

 
 

 

Serveis puntuals 
d’especialista (diürn) 

14,50 € 11,60 € hora    

Serveis puntuals 
d’especialista 
(nocturn) 

18,10 € 14,80 € hora    

 
 
2) AUGMENT DE FREQÜÈNCIES DE LES TASQUES INCLOSES ALS PUNTS 3.1.6, 3.1.7 DELS PLECS 
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ.  
 
  > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.6 del PPT 
 

Freqüència oferta Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Mensual (obligatòria)  
Quinzenal X 

 
  > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.7 del PPT 
 

Freqüència oferta Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Quadrimestral (obligatòria)  
Trimestral X 

 
 
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa ATYSA FACILITY SERVICES, SLU, amb NIF 
B61407300 i domicili social al carrer Rector Triadó, 52, CP 08014  BARCELONA, la qual presenta l’oferta 
econòmica pels preus unitaris següents, IVA exclòs: 
 
 
LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU,S/N DE BARCELONA 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 
a. Per la part fixa: 
 

Servei Preu màxim IVA 
exclòs 

Preu ofertat IVA 
exclòs 

   

Neteges periòdiques 
571.923,21 € 
biennals (2 anys) 

571.852,82 € 
Biennals  
(2 anys) 

   

  
b.   Per la part variable els imports següents: 
 

Servei Preu unitari màxim 
IVA exclòs (hora) 

Preu unitari 
ofertat IVA exclòs 
(hora) 

   

Serveis puntuals de 
netejador/a diürn no 
festiu 

12,50 € 12,00 € hora    

Serveis puntuals de 
netejador/a Horari 
diürn festiu i nocturn 
(festiu i no festiu) 

   15,70 € 15,00 € hora    

Serveis puntuals 
d’especialista (diürn) 

14,50 € 14,00 € hora    

Serveis puntuals 
d’especialista 
(nocturn) 

18,10 € 18,00 € hora    

 
 



  
    
 

 

 

2) AUGMENT DE FREQÜÈNCIES DE LES TASQUES INCLOSES ALS PUNTS 3.1.6, 3.1.7 DELS PLECS 
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ.  
 
  > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.6 del PPT 
 

Freqüència oferta Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Mensual (obligatòria)  
Quinzenal X 

 
  > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.7 del PPT 
 

Freqüència oferta Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Quadrimestral (obligatòria)  
Trimestral X 

 
TERCER.- Assenyalat amb el núm. 3 correspon a l’empresa VALORIZA FACILITIES, SAU, amb NIF 
A83709873 i domicili social al Paseo de la Castellana, 83-85, CP 28046  MADRID, la qual presenta l’oferta 
econòmica pels preus unitaris següents, IVA exclòs: 
 
LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU,S/N DE BARCELONA 
 
            1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 
a. Per la part fixa: 
 

Servei Preu màxim IVA 
exclòs 

Preu ofertat IVA 
exclòs 

   

Neteges periòdiques 
571.923,21 € 
biennals (2 anys) 

519.987,47 € 
Biennals  
(2 anys) 

   

  
b.   Per la part variable els imports següents: 
 

Servei Preu unitari màxim 
IVA exclòs (hora) 

Preu unitari 
ofertat IVA exclòs 
(hora) 

   

Serveis puntuals de 
netejador/a diürn no 
festiu 

12,50 € 12,50 € hora    

Serveis puntuals de 
netejador/a Horari 
diürn festiu i nocturn 
(festiu i no festiu) 

   15,70 € 15,70 € hora    

Serveis puntuals 
d’especialista (diürn) 

14,50 € 14,50 € hora    

Serveis puntuals 
d’especialista 
(nocturn) 

18,10 € 18,10 € hora    

 
2) AUGMENT DE FREQÜÈNCIES DE LES TASQUES INCLOSES ALS PUNTS 3.1.6, 3.1.7 DELS PLECS 
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ.  
 
  > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.6 del PPT 
 

Freqüència oferta Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Mensual (obligatòria)  
Quinzenal X 

 
  > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.7 del PPT 



 
    
 

 

 
 

 

 
Freqüència oferta Marcar amb una creu la 

freqüència ofertada 
Quadrimestral (obligatòria)  
Trimestral X 

 
 
QUART.- Assenyalat amb el núm. 4 correspon a la proposta d’UTE: BAGES NET, SL amb NIF B61876504 
i domicili social al carrer Mossèn Vall, 24 baixos, CP 08241, MANRESA (BARCELONA) i LOGIC 
ASSISTENT, SL, amb NIF B63414700 i domicili social al carrer Sant Josep, 14, CP 08670 NAVÀS 
(BARCELONA), la qual presenta l’oferta econòmica pels preus unitaris següents, IVA exclòs:  
LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU,S/N DE BARCELONA 
 
            1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 
a. Per la part fixa: 
 

Servei Preu màxim IVA 
exclòs 

Preu ofertat IVA 
exclòs 

   

Neteges periòdiques 
571.923,21€ 
biennals (2 anys) 

560.599,13 € 
Biennals  
(2 anys) 

   

 
 
  
b.   Per la part variable els imports següents: 
 

Servei Preu unitari màxim 
IVA exclòs (hora) 

Preu unitari 
ofertat IVA exclòs 
(hora) 

   

Serveis puntuals de 
netejador/a diürn no 
festiu 

12,50€ 12,31 € hora    

Serveis puntuals de 
netejador/a Horari 
diürn festiu i nocturn 
(festiu i no festiu) 

   15,70€ 13,30 € hora    

Serveis puntuals 
d’especialista (diürn) 

14,50€ 13,41 € hora    

Serveis puntuals 
d’especialista 
(nocturn) 

18,10€ 14,30 € hora    

 
2) AUGMENT DE FREQÜÈNCIES DE LES TASQUES INCLOSES ALS PUNTS 3.1.6, 3.1.7 DELS PLECS 
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ.  
 
  > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.6 del PPT 
 

Freqüència oferta Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Mensual (obligatòria)  
Quinzenal X 

 
  > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.7 del PPT 
 

Freqüència oferta Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Quadrimestral (obligatòria)  
Trimestral X 

 
 



  
    
 

 

 

LOT 2: EDIFICI DEL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS, A PLAÇA DIDÓ, 1 DE TERRASSA, AMB 
DUES DEPENDÈNCIES: EDIFICI CATEX I EDIFICI BOMBERS 
 
            1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 
a. Per la part fixa: 
 

Servei Preu màxim IVA 
exclòs 

Preu ofertat IVA 
exclòs 

Neteges periòdiques 
87.354,00€ 
biennals (2 anys) 

87.200,00 € 
Biennals  

(2 anys) 
  
b. Per la part variable els imports següents: 
 

Servei Preu unitari 
màxim IVA exclòs 
(hora) 

Preu unitari ofertat 
IVA exclòs 

   

Serveis puntuals de 
netejador/a diürn no 
festiu 

12,50€ 12,29 € hora    

 
 
2) AUGMENT DE FREQÜÈNCIES DE LES TASQUES INCLOSES ALS PUNTS 3.2.5, 3.2.6 DELS PLECS 
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ.  
 
  > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.2.5 del PPT 
 

Freqüència oferta Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Quadrimestral (obligatòria)  
Trimestral X 

 
  > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.2.6 del PPT 
 

Freqüència oferta Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Semestral (obligatòria)  
Quadrimestral X 

 
 
CINQUÈ.- Assenyalat amb el núm. 5 correspon a l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES, SLU, amb NIF 
B66226234 i domicili social al l’Avinguda Meridiana,354,  CP 08027  BARCELONA, la qual presenta l’oferta 
econòmica pels preus unitaris següents, IVA exclòs: 
 
LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU,S/N DE BARCELONA 
 
            1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 
a. Per la part fixa: 
 

Servei Preu màxim IVA 
exclòs 

Preu ofertat IVA 
exclòs 

   

Neteges periòdiques 
571.923,21€ 
biennals (2 anys) 

556.294,20 € 
Biennals  
(2 anys) 

   

 
b.   Per la part variable els imports següents: 
 

Servei Preu unitari màxim 
IVA exclòs (hora) 

Preu unitari 
ofertat IVA exclòs 
(hora) 

   



 
    
 

 

 
 

 

Serveis puntuals de 
netejador/a diürn no 
festiu 

12,50€ 12,11 € hora    

Serveis puntuals de 
netejador/a Horari 
diürn festiu i nocturn 
(festiu i no festiu) 

   15,70€ 15,13 € hora    

Serveis puntuals 
d’especialista (diürn) 

14,50€ 12,60 € hora    

Serveis puntuals 
d’especialista 
(nocturn) 

18,10€ 14,61 € hora    

 
 
2) AUGMENT DE FREQÜÈNCIES DE LES TASQUES INCLOSES ALS PUNTS 3.1.6, 3.1.7 DELS PLECS 
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ.  
 
  > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.6 del PPT 
 

Freqüència oferta Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Mensual (obligatòria)  
Quinzenal X 

 
 
 
  > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.7 del PPT 
 

Freqüència oferta Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Quadrimestral (obligatòria)  
Trimestral X 

 
 
 
PER AL LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU,S/N DE BARCELONA 
 
Criteris avaluables de forma automàtica  (100%) 
 
(Documentació a incloure en el sobre 2) 
 

• Criteri 1:  Preu ofertat..............................fins a 80 punts 
 
S’assignarà 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a l’oferta més 
baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional.  
 

Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació 
 

• Oferta del licitador 
 
-Part variable: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats 
estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el 
sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador per la part variable. 
1) AxB= C 
2) C¹+C²+C³...= D 
 
-Part fixa: import ofert pel licitador, IVA exclòs (E). 
-Es sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la suma és l’oferta del 
licitador. 
3)D+E= Oferta del licitador 
 

• Preu de licitació 



  
    
 

 

 

 
Part variable: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats 
estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el 
sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador per la part variable. 
1) AxB= C 
2) C¹+C²+C³...= D 
 
-Part fixa: pressupost màxim de licitació, IVA exclòs (E). 
-Es sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la suma és el preu de 
licitació. 
 
3)D+E= Preu de licitació 
 

 
• Criteri 2: Augment de freqüències de les tasques incloses als punts 3.1.6, 3.1.7 dels Plecs de 

Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta contractació.  
 
 
> Tasques del punt 3.1.6 del PPT....................................Fins a 10 punts 
 

Freqüència oferta Puntuació atorgada 
Mensual  0 punts 
Quinzenal 10 punts 

 
 
 
 > Tasques del punt 3.1.7 del PPT....................................Fins a 10 punts 
 

Freqüència oferta Puntuació atorgada 
Quadrimestral 0 punts 
Trimestral 10 punts 

 
 
 
PER AL LOT 2: EDIFICI DEL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS, A PLAÇA DIDÓ, 1 DE 
TERRASSA, AMB DUES DEPENDÈNCIES: EDIFICI CATEX I EDIFICI BOMBERS 
 
Criteris avaluables de forma automàtica  (100%) 
 
(Documentació a incloure en el sobre 2) 
 

• Criteri 1:  Preu ofertat..............................fins a 80 punts 
 
S’assignarà 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a l’oferta més 
baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional.  
 

Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació 
 

• Oferta del licitador 
 
-Part variable: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats 
estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el 
sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador per la part variable. 
1) AxB= C 
2) C¹+C²+C³...= D 
 
-Part fixa: import ofert pel licitador, IVA exclòs (E). 
-Es sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la suma és l’oferta del 
licitador. 
3)D+E= Oferta del licitador 
 

• Preu de licitació 



 
    
 

 

 
 

 

 
Part variable: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats 
estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el 
sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador per la part variable. 
1) AxB= C 
2) C¹+C²+C³...= D 
 
-Part fixa: pressupost màxim de licitació, IVA exclòs (E). 
-Es sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la suma és el preu de 
licitació. 
 
3)D+E= Preu de licitació 
 

 
 

• Criteri 2: Augment de freqüències de les tasques incloses als punts 3.2.5, 3.2.6 dels Plecs de 
Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta contractació.  

 
> Tasques del punt 3.2.5 del PPT....................................Fins 10 punts 
 

Freqüència oferta Puntuació atorgada 
Quadrimestral 0 punts 
Trimestral 10 punts 

 
  
> Tasques del punt 3.2.6 del PPT.............................Fins 10 punts 
 

Freqüència oferta Puntuació atorgada 
Semestral 0 punts 
Quadrimestral 10 punts 

 
 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició de l’Annex 2 del present plec, o de marcar-ne 
dues, s’atorgarà 0 punts. 
 
En tot cas, l’Institut del Teatre es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, 
les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo 
desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 TRLCSP. 
 
 
La puntuació obtinguda per les empreses presentades és la següent: 
 
 
 
                LOT 1 

EMPRESA 
CRITERI 
1 

CRITERI 
2 TOTAL 

LIMASA MEDITERRANEA, SA 62,82 20 82,82 

ATYSA FACILITY SERVICES, SLU 0,45 20 20,45 

VALORIZA FACILITIES, SAU 80 20 100 

UTE: BAGES NET i LOGIC ASSISTENT, 
SL 18,15 20 38,15 

TEMPO FACILITY SERVICES, SLU 24,81 20 44,81 

 
 
 
 



  
    
 

 

 

                LOT 2 

EMPRESA 
CRITERI 
1 

CRITERI 
2 TOTAL 

UTE: BAGES NET i LOGIC ASSISTENT, 
SL 80 20 100 

 
 
De conformitat amb el que estableixen els articles 150, 151, 152, 160 i 320 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), la 
Mesa considera oportú proposar per unanimitat a l’òrgan competent l’adjudicació mitjançant procediment 
obert amb més d’un criteri d’adjudicació relativa al “procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació 
corresponent al “2017/093. Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències 
de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i el Centre Territorial del Vallès (Terrassa)” a les 
següents empreses i pels lots esmentats: 
 
 
Pel LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU,S/N DE BARCELONA a l’empresa 
VALORIZA FACILITIES, SAU, amb NIF núm. A83709873, d’acord amb la seva oferta econòmica 
presentada: 
 
 

1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 
 

A. Per la part fixa: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu màxim IVA 

exclòs 
Preu ofertat IVA 
exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
ofertat IVA 
inclòs 

Neteges 
periòdiques 

571.923,21€ 
biennals 
 (2 anys) 

519.987,47€ 
Biennals  
(2 anys) 

21% 109.197,37€ 629.184,84€ 
Biennals 
(2 anys) 

  
 

B. Per la part variable els imports següents: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu unitari 

màxim IVA 
exclòs 
(hora) 

Preu unitari 
ofertat IVA 
exclòs (hora) 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat 
IVA inclòs 

Serveis puntuals 
de netejador/a 
diürn no festiu 

12,50€ 12,50€  21% 2,63€ 15,13€  

Serveis puntuals 
de netejador/a 
Horari diürn festiu 
i nocturn (festiu i 
no festiu) 

15,70€ 15,70€  21% 3,30€ 19,00€  

Serveis puntuals 
d’especialista 
(diürn) 

14,50€ 14,50€  21% 3,05€ 17,55€  

Serveis puntuals 
d’especialista 
(nocturn) 

18,10€ 18,10€  21% 3,80€ 21,90€  

 
 
2) AUGMENT DE FREQÜÈNCIES DE LES TASQUES INCLOSES ALS PUNTS 3.1.6, 3.1.7 DELS PLECS 
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ.  
 
 



 
    
 

 

 
 

 

� Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.6 del PPT 
 

Freqüència oferta Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Mensual (obligatòria)  
Quinzenal X 

 
� Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.7 del PPT 

 
Freqüència oferta Marcar amb una creu la 

freqüència ofertada 
Quadrimestral (obligatòria)  
Trimestral X 

 
 
Resta en segon lloc l’empresa LIMASA MEDITERRANEA, SA, en tercer lloc l’empresa TEMPO 
FACILITY SERVICES, SLU i en quart lloc l’empresa UTE: BAGES NET i LOGIC ASSISTENT, SL i en 
cinquè i últim lloc l’empresa ATYSA FACILITY SERVICES, SLU. 
Pel LOT 2: EDIFICI DEL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS, A PLAÇA DIDÓ, 1 DE TERRASSA, 
AMB DUES DEPENDÈNCIES: EDIFICI CATEX I EDIFICI BOMBERS a l’empresa UTE: BAGES NET i 
LOGIC ASSISTENT, SL, amb NIF’s núms. B61876504 i B63414700, d’acord amb la seva oferta econòmica 
presentada: 
 
 

1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

A. Per la part fixa: 
 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu màxim 

IVA exclòs 
Preu ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
ofertat IVA 
inclòs 

Neteges 
periòdiques 

87.354,00€ 
biennals (2 
anys) 

87.200,00€ 
Biennals  
(2 anys) 

21% 18.312,00€ 105.512,00€ 
Biennals 
(2 anys) 

  
 

B. Per la part variable els imports següents: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu unitari 

màxim IVA 
exclòs 
(hora) 

Preu unitari 
ofertat IVA 
exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat 
IVA inclòs 

Serveis puntuals 
de netejador/a 
diürn no festiu 

12,50€ 12,29€  21% 2,58€ 14,87€  

 
2) AUGMENT DE FREQÜÈNCIES DE LES TASQUES INCLOSES ALS PUNTS 3.2.5, 3.2.6 DELS PLECS 
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ.  
 
 > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.2.5 del PPT 
 

Freqüència oferta Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Quadrimestral (obligatòria)  
Trimestral X 

 
 
 
 



  
    
 

 

 

  > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.2.6 del PPT 
 

Freqüència oferta Marcar amb una creu la 
freqüència ofertada 

Semestral (obligatòria)  
Quadrimestral X 

 
 
Essent les 12 hores i 40 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta 
acta.” 
 
Vist que s’ha constatat que les ofertes presentades per les empreses no es troben en situació de 
proposició anormal o desproporcionada, d’acord amb els paràmetres objectius establerts 
reglamentàriament. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i concordants del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència. 
 
Vist el que disposa l’article 12.a2 dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern per aprovar i adjudicar contractes de serveis d’import superior a 60.101,00 €. 
Per tot això, i a proposta 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.- ADJUDICAR, amb efectes 1 de gener de 2018, d’acord amb les seves ofertes i de conformitat 
amb la proposta la Mesa de Contractació de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona reunida el 
dia 20 de setembre de 2017, la contractació relativa al servei de “Servei de neteja, respectuós amb el 
medi ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial 
del Vallès (Terrassa)” a les següents empreses i pels lots i imports que es detallen a continuació: 
 
LOT 1: EDIFICI SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA XIRGU, S/N DE BARCELONA, d’acord amb la 
seva oferta: 
 
L’empresa VALORIZA FACILITIES, SAU, amb NIF núm. A83709873, per un import màxim biennal de 
CINC-CENTS VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS 
(526.248,47€), més CENT DEU MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (110.512,18€) 
en concepte d’IVA al 21%, que ascendeix a un total de SIS-CENTS TRENTA-SIS MIL SET-CENTS 
SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (636.760,65€), desglossat en els següents 
conceptes, d’acord amb la seva oferta: 
 
A. Per la part fixa: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu màxim IVA 

exclòs 
Preu ofertat IVA 
exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
ofertat IVA 
inclòs 

Neteges 
periòdiques 

571.923,21€ 
biennals 
(2 anys) 

519.987,47€ 
Biennals 
(2 anys) 

21% 109.197,37€ 
629.184,84€ 

Biennals 
(2 anys) 

 
  B. Per la part variable els imports següents: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu unitari 

màxim  
IVA exclòs 
(hora) 

Preu unitari 
ofertat  
IVA exclòs 
(hora) 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat  
IVA inclòs 

Serveis puntuals de 
netejador/a diürn no 
festiu 

12,50€ 12,50€ 21% 2,63€ 15,13€ 



 
    
 

 

 
 

 

Serveis puntuals de 
netejador/a Horari diürn 
festiu i nocturn (festiu i no 
festiu) 

15,70€ 15,70€ 21% 3,30€ 19,00€ 

Serveis puntuals 
d’especialista (diürn) 14,50€ 14,50€ 21% 3,05€ 17,55€ 

Serveis puntuals 
d’especialista (nocturn) 18,10€ 18,10€ 21% 3,80€ 21,90€ 

 
I amb la millora proposada relativa a l’augment de freqüències de les tasques incloses als punts 3.1.6, 
3.1.7 dels plecs de prescripcions tècniques (PPT) d’aquesta contractació, que es concreta en: 
 
 > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.6 del PPT: Quinzenal 
 
 > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.7 del PPT: Trimestral 
 
LOT 2: EDIFICI DEL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS, A PLAÇA DIDÓ, 1 DE TERRASSA, AMB 
DUES DEPENDÈNCIES: EDIFICI CATEX I EDIFICI BOMBERS, d’acord amb la seva oferta: 
 
La Unió Temporal d’Empreses (UTE) que constituiran les empreses BAGES NET, SL, amb NIF núm. 
B61876504, i LOGIC ASSISTENT, SL, amb NIF núm. B63414700, per un import màxim biennal de 
VUITANTA-NOU MIL QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (89.043,50€) més DIVUIT 
MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (18.699,14€) en concepte d’IVA al 
21%, que ascendeix a un total de CENT SET MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB 
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (107.742,64€), desglossat en els següents conceptes, d’acord amb la 
seva oferta: 
 
 a) Per la part fixa: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu màxim 
IVA exclòs 

Preu ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
ofertat IVA 
inclòs 

Neteges 
periòdiques 

87.354,00€ 
biennals (2 

anys) 

87.200,00€ 
Biennals 
(2 anys) 

21% 18.312,00€ 
105.512,00€ 

Biennals 
(2 anys) 

 
 
 b) Per la part variable els imports següents: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu unitari 

màxim IVA 
exclòs (hora) 

Preu unitari 
ofertat  
IVA exclòs 

Tipus 
% IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari ofertat 
IVA inclòs 

Serveis puntuals de 
netejador/a diürn no 
festiu 

12,50€ 12,29€ 21% 2,58€ 14,87€ 

 
I amb la millora proposada relativa a l’augment de freqüències de les tasques incloses als punts 3.2.5, 
3.2.6 dels plecs de prescripcions tècniques (PPT) d’aquesta contractació, que es concreta en:  
 
 > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.2.5 del PPT: Trimestral 
 
 > Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.2.6 del PPT: Quadrimestral 
 
Segon.- DISPOSAR que la despesa corresponent a la part fixa de 734.696,84€, IVA inclòs, de tots dos 
lots, derivada d’aquesta contractació, es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 227.00/99020 
dels pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el següent desglossament: 
 
 
 



  
    
 

 

 

Per a les neteges periòdiques del LOT 1: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018 314.592,42€ 
2019 314.592,42€ 

 
Per a les neteges periòdiques del LOT 2: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018 52.756,00€ 
2019 52.756,00€ 

 
  
Tercer.- REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa autoritzada per acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre aprovat en data 21 de juny de 2017, en el sentit de disminuir-la per ajustar-la a les 
ofertes presentades pels contractistes, de conformitat amb el següent pressupost desglossat: 
 
 
Per a les neteges periòdiques del LOT 1: 
 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 31.421,12€ 
2019 31.421,12€ 

 
 
Per a les neteges periòdiques i serveis puntuals del LOT 2: 
 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 112,67€ (93,17€ neteges periòdiques + 19,50€ serveis puntuals) 
2019 112,67€ (93,17€ neteges periòdiques + 19,50€ serveis puntuals) 

 
 
Quart.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona 
reunida el dia 20 de setembre de 2017, d’acord amb el detall següent:  
 
Per al LOT 1, en segon lloc, l’empresa LIMASA MEDITERRANEA, SA, en tercer lloc, l’empresa TEMPO 
FACILITY SERVICES, SLU, en quart lloc, l’empresa UTE: BAGES NET i LOGIC ASSISTENT, SL i, en 
cinquè i últim lloc, l’empresa ATYSA FACILITY SERVICES, SLU. 
 
Per al LOT 2 no s’estableix cap ordre amb motiu d’haver-se presentat només una empresa, que n’ha 
resultat l’adjudicatària.  
 
Cinquè.- COMUNICAR als adjudicataris que el contracte s’haurà de formalitzar en el termini dels cinc dies 
posteriors a que siguin requerits a aquest efecte, desprès que transcorrin 15 dies hàbils des de 
l’enviament de la notificació d’adjudicació del contracte, d’acord amb l’article 156 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació. 
 
Setè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte, així com la formalització del contracte en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el 
Boletín Oficial de l’Estado (BOE), i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). 
 
Vuitè.- COMUNICAR la contractació esmentada al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de la Disposició Addicional segona de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives.” 
 
 
 



 
    
 

 

 
 

 

7. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació 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.  

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, Sr. Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’adjudicació d’un contracte de serveis. 

 
 
ANTECEDENTS 
- Per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2017, es va aprovar l’expedient de 
contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació 
harmonitzada, del “Servei de suport per a la realització d’activitats programades als espais 
escènics de l’Institut del Teatre”, amb un pressupost màxim de licitació anual de 92.928,83 €, 
IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de 19.515,06 €, 
desglossat en dos LOTS: 

• LOT 1:  SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ACTIVITATS ESCÈNIQUES 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 82.997,33 € IVA 
exclòs, més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de 17.429,44 €. 
 

• LOT 2: SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU PER A LES ACTIVITATS 
ESCÈNIQUES  

 
 
- El pressupost màxim es fixa en la quantitat de 9.931,50 € IVA exclòs, més el 21% d’IVA 
corresponent, que ascendeix a la quantitat de 2.085,62 €.  
 
- Un cop obertes les pliques, la puntuació obtinguda per les empreses admeses és la següent: 
 

Lot 1:Servei de muntatge i desmuntatge d’activitats escèniques 
 

 
Lot 2: Servei de manteniment correctiu per a les activitats escèniques 

 

LOT 1 Criteri 1 - Preu de licitació 
fins a 80 punts   Criteri 2 

pressupost màxim 
anual 82.994,67 3.412,00 

Preu 
hores/estimats 157,00 

Preu 
hores/estimats 518,00 

   
Disposar 

d'un 
equip 

informàtic 

 

  Part variable 
       

Empresa 

Oficial de 
primera i 
regidoria  

Oficial de 
segona  

Auxiliar i 
porter  

Oferta 
licitador Diferència 

Punts 
criteri 1 

Punts 
criteri 2 

TOTAL  
PUNTS 

SERVEIS DE 
L'ESPECTACLE 
FOCUS SA 

19,09 65.135,08 17,80 2.794,60 14,23 7.371,14 75.300,82 7.693,85 80,00 20,00 100,00 

LOT 2 Criteri 1 - Preu de licitació 
fins a 80 punts   Criteri 2 

pressupost 
màxim anual 9.931,50 472,00      

  part variable 

    

Reducció 
temps de 
resposta   



  
    
 

 

 

 
Es comprova que cap empresa es troba en baixa anormal o desproporcionada. 

 

 

PROPOSTA 
 
- Adjudicar la contractació amb efectes 1 de gener de 2018 a: 
 
LOT 1: SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ACTIVITATS ESCÈNIQUES: 
 
- L’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, per un import màxim anual de 
82.997,33 € IVA exclòs, més 17.429,44 € en concepte d’IVA al 21%, que ascendeix a un total 
de 100.426,77 € IVA inclòs, desglossat en els següents conceptes: 

 
Proposició econòmica: 

 
Servei Preu unitari 

ofertat  
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat 

IVA inclòs 

Oficial de primera i regidoria 19,09€ 21% 4,01€ 23,10€ 

Oficial de segona 17,80€ 21% 3,74€ 21,54€ 

Auxiliar i porter 14,23€ 21% 2,99€ 17,22€ 

 
I amb la millora proposada de disposar d’un equip informàtic (portàtil) amb 
programari de so i llum per operar en funcions (tipus showcue/ qlab/deelite) 

 
 
LOT 2: SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU PER A LES ACTIVITATS ESCÈNIQUES: 
 
L’empresa SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP AND, per un import 
màxim anual de 9.931,50 € IVA exclòs, més 2.085,62 € en concepte d’IVA al 21%, que 
ascendeix a un total de 12.017,12 € IVA inclòs, desglossat en els següents conceptes: 

  
Proposició econòmica: 

  

Servei 
Preu unitari 

ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat 

IVA inclòs 
Oficial de primera i 
regidoria 18,50€ 21% 3,88€ 22,38€ 

 
I amb la millora proposada de reducció dels temps de resposta a les peticions per 
les situacions sobrevingudes a les possibles incidències establertes a la clàusula de 3.3 
dels plecs tècnics de: 2 hores. 

 
 

Empresa 

Oficial de 
primera i 
regidoria 

 
 Oferta licitador Diferencia 

Punts 
criteri 1 

Punts 
criteri 2 TOTAL PUNTS 

SMART IBERICA 
DE IMPULSO 

EMPRESARIAL S 
COOP. AND. 

18,50 8.732,00 8.732,00 1.198,88 80,00 20,00 100,00 



 
    
 

 

 
 

 

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 de juliol de 2017, es va aprovar 
l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert, no subjecte a 
regulació harmonitzada, del “Servei de suport per a la realització d’activitats programades als espais 
escènics de l’Institut del Teatre”, amb un pressupost màxim de licitació anual de NORANTA-DOS MIL 
NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (92.928,83€), IVA exclòs, més el 
21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de DINOU MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS 
AMB SIS CÈNTIMS (19.515,06€), desglossat en dos LOTS i de la manera següent: 
 

• LOT 1:  SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ACTIVITATS ESCÈNIQUES 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació, expressat en termes de preus unitaris, es fixa en la 
quantitat de VUITANTA-DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 
(82.997,33€) IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de DISSET MIL 
QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (17.429,44€).  
 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 

Servei/producte Import preu 
unitari/ hora 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total import preu 
unitari/ hora  

màxim IVA inclòs 

Oficial de primera i regidoria 21,04 € 21% 4,42 € 25,46 € 

Oficial de segona 19,61 € 
21% 

4,12 € 23,73 € 

Auxiliar i porter 15,69 € 
21% 

3,29 € 18,98 € 

 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris, indicant l’IVA a 

aplicar mitjançant aplicació independent.  
 
 

• LOT 2: SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU PER A LES ACTIVITATS ESCÈNIQUES  
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació, expressat en termes de preus unitaris, es fixa en la 
quantitat de NOU MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (9.931,50€) IVA 
exclòs, més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de DOS MIL VUITANTA-CINC 
EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (2.085,62€).  
 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 

Servei/producte Import preu 
unitari/ hora 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total import preu 
unitari/ hora  
màxim IVA 

inclòs 

Oficial de primera i regidoria 21,04 € 21% 4,42 € 25,46 € 
 
 
Vista l’Acta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, reunida el dia 27 de setembre de 2017, el text de la qual és el següent:  

 
“Obertes les pliques presentades aquestes ofereixen el resultat següent: 
 
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE 
FOCUS, SA, amb NIF A58116369 i domicili social al carrer d’Àvila, 149-155, CP 08018 
BARCELONA, la qual presenta l’oferta econòmica pels preus unitaris següents. Es presenta al lot 1. 
 
 
Lot 1:Servei de muntatge i desmuntatge d’activitats escèniques 



  
    
 

 

 

 
1) Proposició econòmica: 

 
 

  OFERTA DE  
LICITADOR 

Servei Preu unitari màxim IVA 
exclòs 

Preu unitari ofertat 
 IVA exclòs 

Oficial de primera i regidoria 21,04€ 19,09€ 

Oficial de segona 19,61€ 17,80€ 

Auxiliar i porter 15,69€ 14,23€ 

 
2) Disposar d’un equip informàtic (portàtil) amb programari de so i llum per operar en funcions 

(tipus showcue/ qlab/deelite) 
 

 Marcar amb una creu 
l’opció seleccionada 

Disposo X 
No disposo  

 
 

SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa SMART IBÉRICA DE IMPULSO 
EMPRESARIAL S. COOP AND. amb NIF F90065418 i domicili social a la Carretera de Carmona, 
40, local 2, CP 41008 SEVILLA, la qual presenta l’oferta econòmica pels preus unitaris següents, 
IVA exclòs. Es presenta al lot 2.  
 
Lot 2: Servei de manteniment correctiu per a les activitats escèniques 
 
1) Proposició econòmica: 

 
  OFERTA DE  

LICITADOR 
Servei Preu unitari màxim IVA 

exclòs 
Preu unitari ofertat  

IVA exclòs 

Oficial de primera i regidoria 21,04€ 18,50€ 

 
 

2) Proposta de reducció dels temps de resposta a les peticions de l’Institut del teatre per les 
situacions sobrevingudes a les possibles incidències establertes a la clàusula de 3.3. dels 
plecs tècnics. 

 
Ho faré en 2 hores 

 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més 
avantatjosa de cada LOT seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb 
la ponderació que es detalla a continuació: 
 
 
PER AL LOT 1 

 
Criteris avaluables de forma automàtica  (100%) 

 
• Criteri 1: Preu ofertat (preus unitaris (preu/hora).......................fins a 80 punts 

 

S’assignarà 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació. 

 



 
    
 

 

 
 

 

S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 

 

• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 

• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta 

més elevada. 

• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 

d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 

unitats percentuals a aquesta mitjana. 

• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a 

la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors 

a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana 

només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de 

les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres 

ofertes de menor quantia. 
 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa situació, 
s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la licitació 
empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del Codi de 
comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 

 
Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació: 

 
• Oferta del licitador: 
Es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats estimades (B), 
d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el sumatori de tots 
els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador. 
 

1) AxB = C 
2) C1+C2+C3...= D 
 

• Preu de licitació: 
 

Es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats estimades (B), 
d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el sumatori de tots 
els imports (C). El resultat de la suma (D) és el preu de licitació. 

1) AxB = C 
2) C1+C2+C3...= D 
 

 
• Criteri 2: Disposar d’un equip informàtic (portàtil) amb programari de so i llum per 

operar en funcions (tipus ShowCue/ QLab/DeeLite)..............................Fins a 20 punts 
 

S’assignarà la màxima puntuació (20 punts) a l’empresa que ofereix disposar d’un equip 
informàtic(portàtil) amb programa de so i llum per operar en funcions i 0 punts a 
l’empresa que no ofereixi disposar de l’equip informàtic. 
 

LOT 2 
 

Criteris avaluables de forma automàtica  (100%) 
 

• Criteri 1: Preu ofertat (preus unitaris (preu/hora).......................fins a 80 punts 



  
    
 

 

 

 
S’assignarà 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació. 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 

• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta 

més elevada. 

• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 

d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 

unitats percentuals a aquesta mitjana. 

• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a 

la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors 

a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana 

només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de 

les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres 

ofertes de menor quantia. 
 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa situació, 
s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la licitació 
empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del Codi de 
comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 

• Criteri 2: Proposta de reducció dels temps de resposta a les peticions de l’Institut del 
Teatre per les situacions sobrevingudes a les possibles incidències establertes a la 
clàusula de 3.3 dels plecs tècnics.................... Fins a 20 punts. 
 
S’assignarà la màxima puntuació (20 punts) a l’empresa que ofereixi el menor temps de 
resposta a les peticions de l’Institut del Teatre per a situacions sobrevingudes i 0 punts a 
l’empresa que no ofereixi una reducció del temps de resposta a les peticions de l’Institut 
del Teatre per situacions sobrevingudes, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les 
baixes i de manera proporcional. 

 
 
La puntuació obtinguda per les empreses admeses és la següent: 
 
Lot 1:Servei de muntatge i desmuntatge d’activitats escèniques 

 

 

LOT 1 
Criteri 1 - Preu de licitació 

fins a 80 punts   Criteri 2 

pressupost 

màxim anual 
82.994,67 3.412,00 

Preu 

hores/estimats 
157,00 

Preu 

hores/estimats 
518,00 

   

Disposar 

d'un 

equip 

informàtic 

 

  Part variable        

Empresa 

Oficial de 

primera i 

regidoria 
 

Oficial de 

segona  
Auxiliar i 

porter  
Oferta 

licitador 
Diferència 

Punts 

criteri 1 

Punts 

criteri 2 

TOTAL  

PUNTS 

SERVEIS DE 

L'ESPECTACLE 

FOCUS SA 

19,09 65.135,08 17,80 2.794,60 14,23 7.371,14 75.300,82 7.693,85 80,00 20,00 100,00 



 
    
 

 

 
 

 

Lot 2: Servei de manteniment correctiu per a les activitats escèniques 
 

 
Es comprova que cap empresa es troba en baixa anormal o desproporcionada. 
 
De conformitat amb el que estableixen els articles 150, 151, 152, 160 i 320 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(TRLCSP), la Mesa considera oportú proposar per unanimitat a l’òrgan de contractació 
competent, l’adjudicació mitjançant procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació relativa 
al “2017/106. Servei de suport per a la realització d’activitats programades als espais 
escènics de l’Institut del Teatre” a les següents empreses pels preus i lots d’acord amb les 
seves ofertes: 
 
 
Lot 1: Servei de muntatge i desmuntatge d’activitats escèniques 
 
SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, amb NIF A58116369. 
 
1) Proposició econòmica: 

 
Servei Preu unitari 

ofertat  
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat 

IVA inclòs 
Oficial de primera i 
regidoria 19,09€ 21% 4,01€ 23,10€ 

Oficial de segona 17,80€ 
21% 

3,74€ 21,54€ 

Auxiliar i porter 14,23€ 
21% 

2,99€ 17,22€ 

 
2) Disposar d’un equip informàtic (portàtil) amb programari de so i llum per operar en 

funcions (tipus showcue/ qlab/deelite) 
 

 Marcar amb una creu 
l’opció seleccionada 

Disposo X 
No disposo  

 
 
Lot 2: Servei de manteniment correctiu per a les activitats escèniques 
 
SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP AND. amb NIF F90065418 
 
 
 
 

LOT 2 
Criteri 1 - Preu de licitació 

fins a 80 punts   Criteri 2 

pressupost 

màxim anual 9.931,50 472,00      

  part variable 

    

Reducció 

temps de 

resposta  
 

Empresa 

Oficial de 

primera i 

regidoria 

 

 
Oferta licitador Diferencia 

Punts 

criteri 1 

Punts 

criteri 2 
TOTAL PUNTS 

SMART IBERICA 

DE IMPULSO 

EMPRESARIAL S 

COOP. AND. 

18,50 8.732,00 8.732,00 1.198,88 80,00 20,00 100,00 



  
    
 

 

 

1) Proposició econòmica: 
  

Servei 
Preu unitari 

ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu unitari 
ofertat 

IVA inclòs 
Oficial de primera i 
regidoria 18,50€ 21% 3,88€ 22,38€ 

 
2) Proposta de reducció dels temps de resposta a les peticions de l’Institut del teatre per les 

situacions sobrevingudes a les possibles incidències establertes a la clàusula de 3.3. dels 
plecs tècnics. 

 
Ho faré en 2 hores 

Essent les 12 hores i 35 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta.” 
 

Vist que s’ha constatat que les ofertes presentades per les empreses no es troben en situació de 
proposició anormal o desproporcionada, d’acord amb els paràmetres objectius establerts 
reglamentàriament. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i concordants del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència. 
 
Vist el que disposa l’article 12.a2 dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern per aprovar i adjudicar contractes de serveis d’import superior a 60.101,00 €. 
 
Per tot això, i a proposta 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.- ADJUDICAR, amb efectes 1 de gener de 2018, d’acord amb les seves ofertes i de conformitat 
amb la proposta la Mesa de Contractació de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona reunida el 
dia 27 de setembre de 2017, la contractació relativa al servei de “Servei de suport per a la realització 
d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre” a: 
 
LOT 1: SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ACTIVITATS ESCÈNIQUES, d’acord amb la seva 
oferta: 
 
L’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, amb NIF A58116369, per un import màxim anual 
de VUITANTA-DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 
(82.997,33€) IVA exclòs, més DISSET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS (17.429,44€) en concepte d’IVA al 21%, que ascendeix a un total de CENT MIL 
QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (100.426,77€) IVA inclòs, 
desglossat en els següents conceptes, d’acord amb la seva oferta: 

 
Proposició econòmica: 

 
Servei Preu unitari 

ofertat  
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat 

IVA inclòs 
Oficial de primera i 
regidoria 19,09€ 21% 4,01€ 23,10€ 

Oficial de segona 17,80€ 
21% 

3,74€ 21,54€ 

Auxiliar i porter 14,23€ 
21% 

2,99€ 17,22€ 

 
I amb la millora proposada de disposar d’un equip informàtic (portàtil) amb programari de so i 
llum per operar en funcions (tipus showcue/ qlab/deelite) 

 



 
    
 

 

 
 

 

LOT 2: SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU PER A LES ACTIVITATS ESCÈNIQUES, d’acord amb 
la seva oferta: 
 
L’empresa SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP AND. amb NIF F90065418, per un 
import màxim anual de NOU MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 
(9.931,50€) IVA exclòs, més DOS MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
(2.085,62€) en concepte d’IVA al 21%, que ascendeix a un total de DOTZE MIL DISET EUROS AMB 
DOTZE CÈNTIMS (12.017,12€) IVA inclòs, desglossat en els següents conceptes, d’acord amb la seva 
oferta: 

 
Proposició econòmica: 

  

Servei 
Preu unitari 

ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu unitari 
ofertat 

IVA inclòs 
Oficial de primera i 
regidoria 18,50€ 21% 3,88€ 22,38€ 

 
I amb la millora proposada de reducció dels temps de resposta a les peticions de l’Institut del 
teatre per les situacions sobrevingudes a les possibles incidències establertes a la clàusula de 
3.3 dels plecs tècnics de: 2 hores. 
 

 
Segon.- COMUNICAR als adjudicataris que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l’endemà de la 
recepció de la present resolució, hauran de concórrer a formalitzar els contractes. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació. 
 
Quart.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte, així com la formalització del contracte en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la contractació esmentada al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de la Disposició Addicional segona de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives.” 
 
 
 
 
8. Dictamen que proposa aprova la reserva social en matèria de contractació per 

a l’exercici 2018.  
 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, el Sr. Roig  per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació de la reserva social en l’àmbit de 
contractació, per a l’exercici 2018. 
 
 
La Diputació de Barcelona ha impulsat els darrers anys una sèrie de mesures orientades a 
afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial situació d’exclusió social, 
des de l’any 2011 mitjançant la contractació pública reservada a Centres Especials de 
Treball. Enguany, l’Institut del Teatre també vol contribuir a afavorir aquest col·lectiu.  
 
En el marc de la normativa actualment vigent es desprèn que per promoure i aprovar la 
contractació pública reservada cal prèviament delimitar: 
 

• La finalitat de la reserva. 
• L’import o percentatge de la reserva de la contractació anual, amb especificació de les 

regles de càlcul. 
• Els tipus de contractes les prestacions de les quals siguin susceptibles de reserva. 



  
    
 

 

 

• Les entitats destinatàries dels contractes reservats, bé siguin centres especials de 
treball i empreses d’inserció sociolaboral, en els termes establerts per la normativa 
corresponent. 

• Els procediments d’adjudicació de les contractacions reservades que hauran de 
respectar els previstos per la normativa de contractes del sector públic. 

• Les característiques específiques que se'n derivin de la naturalesa de la contractació 
reservada i del perfil dels seus destinataris.  

 
Per tal de garantir i donar compliment al principi de lliure concurrència en les contractacions 
es proposa fixar la quantia econòmica de la reserva social en un import màxim de 
300.000,00 €, que correspon a un percentatge del 10% aproximat sobre la despesa consignada 
al capítol II del pressupost de l’Institut del Teatre en l’exercici 2018.  
 
Es proposa, doncs, aprovar la reserva social de contractació de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2018. La contractació pública reservada es concreta en els termes següents: 
 

a) L’objecte contractual susceptible de reserva és els serveis auxiliars dels edificis de 
l’Institut del Teatre que comprèn els àmbits següents: 
• Control d’accés als edificis  
• Compliment de normes dels edificis 
• Comprovació de l’estat i funcionament de les béns i instal·lacions 
• La presència en la sala de control (garita) o recepció. 

 
b) Els contractes reservats poden adjudicar-se com a contracte menor o bé per 

procediment obert, d’acord amb els llindars establerts per la legislació de contractes 
del sector públic. 
 

c) Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret 
comunitari i el règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la 
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de 
garanties provisionals o definitives, tots respectant els principis de no discriminació, 
d’objectivitat i de publicitat, transparència, proporcionalitat i integritat.  
 

d) Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de 
treball i les empreses d’inserció, que d’acord amb les seves normes reguladores, 
estatuts o regles fundacionals, tinguin relació directa amb l’objecte del contracte. 

 
e) La quantia màxima de despesa es fixa en un import de 300,000,00 €. 

 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“La conjuntura econòmica per la qual travessa el nostre país està afectant de manera important les 
economies locals en general, i les dels ajuntaments de la nostra demarcació en particular, tant pel que fa 
als seus comptes com a les dades d’activitat i de mercat de treball, essent especialment complicat l’accés 
al treball per part de les persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social. 
 
Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha impulsat els darrers anys una sèrie de mesures 
orientades a afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial situació d’exclusió social, des 
de l’any 2011 mitjançant la contractació pública reservada a Centres Especials de Treball i, enguany 
l’Institut del Teatre com a Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona també vol contribuir a afavorir 
aquest col·lectiu.  
 
Atès el contingut de la Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre 
els Drets de les Persones amb Discapacitat; que supera definitivament la perspectiva assistencial de la 



 
    
 

 

 
 

 

discapacitat per abordar una basada en els drets humans, establint que les seves demandes i necessitats 
han de ser cobertes de manera que puguin abastar la igualtat d’oportunitats respecte al conjunt de 
ciutadans, i el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social. 
 
Ateses les previsions establertes a les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/24/UE, sobre 
contractació pública, i 2014/23/UE relativa a l’adjudicació de contractes de concessió, articles 20 i 24 
respectivament.  
 
Vist el previst a la Disposició Addicional cinquena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, modificada per l’article 4 de la Llei 31/2014, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la 
normativa en matèria d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de 
l’Economia Social. El redactat de la disposició resta tal com segueix: 
 

1. Per acord del Consell de Ministres o a través de l’òrgan competent en l’àmbit de les Comunitats 
Autònomes i de les Entitats Locals, es fixaran els percentatges mínims de reserva del dret a 
participar en els procediments d’adjudicació de determinants contractes o de terminats lots dels 
mateixos a Centres Especials de Treball i a empreses d’inserció regulades a la Llei 44/2007, de 
13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els 
requisits per tenir aquesta consideració establerts en dita normativa, o un percentatge mínim de 
reserva de l’execució d’aquests contractes en el marc de programes d’ocupació protegida, a 
condició que almenys el 30 per cent dels empleats dels centres especials de treball, de les 
empreses d’inserció o dels programes siguin treballadors amb discapacitat o en risc d’exclusió 
social. 

 
En el referit Acord del Consell de Ministres o a través de l’òrgan competents en l’àmbit de les 
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, es fixaran les condicions mínimes per garantir el 
compliment de l’establert en el paràgraf anterior. 
 
2. Es farà referència d’aquesta disposició en l’anunci de licitació. 

 
Atès que dins la normativa relacionada actualment vigent es desprèn que per promoure i aprovar la 
contractació pública reservada cal prèviament delimitar: 
 

• La finalitat de la reserva. 
• L’import o percentatge de la reserva de la contractació anual, amb especificació de les regles de 

càlcul. 
• Els tipus de contractes les prestacions de les quals siguin susceptibles de reserva. 
• Les entitats destinatàries dels contractes reservats, bé siguin centres especials de treball i 

empreses d’inserció sociolaboral, en els termes establerts per la normativa corresponent. 
• Els procediments d’adjudicació de les contractacions reservades que hauran de respectar els 

previstos per la normativa de contractes del sector públic. 
• Les característiques específiques que se'n derivin de la naturalesa de la contractació reservada i 

del perfil dels seus destinataris.  
Tot això, sens perjudici del compliment de la resta de principis propis de l’àmbit de la contractació del 
sector públic, tal com la necessària vinculació dels objectes dels contractes amb la finalitat de l’entitat 
destinatària; els requisits de publicació amb menció expressa del caràcter reservat de la contractació, així 
com el respecte dels principis de no discriminació, d’objectivitat, de publicitat i de transparència, de 
proporcionalitat i integritat. 
 
Per tal de garantir i donar compliment al principi de lliure concurrència en les contractacions es proposa 
fixar la quantia econòmica de la reserva social en un import màxim de TRES-CENTS MIL EUROS 
(300.000,00€) que correspon a un percentatge del 10% aproximat sobre la despesa consignada al capítol 
II del pressupost de l’Institut del Teatre en l’exercici 2018.  
 
Atès que el contracte reservat, previst a la Disposició addicional 5a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, no és de fet un 
procediment d’adjudicació diferent de l’obert amb una sol criteri o amb pluralitat de criteris sinó que és 
aplicable a qualsevol contracte i forma d’adjudicació, ja que es tracta d’una especificitat del sistema 
d’admissió a la licitació. 
 
D’acord amb l’article 12.a.2) dels vigents 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. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent 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 la reserva social de contractació de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2018, amb la 
finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social. La 
contractació pública reservada es concreta en els termes següents: 
 

f) L’objecte contractual susceptible de reserva és els serveis auxiliars dels edificis de l’Institut 
del Teatre que comprèn els àmbits següents: 

 
• Control d’accés als edificis  
• Compliment de normes dels edificis 
• Comprovació de l’estat i funcionament de les béns i instal·lacions 
• La presència en la sala de control (garita) o recepció. 

 
g) Els contractes reservats poden adjudicar-se com a contracte menor o bé per procediment obert, 

d’acord amb els llindars establerts per la legislació de contractes del sector públic. 
h) Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret comunitari i el règim 

jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la contractació pública, sense que en cap 
cas es pugui requerir la constitució de garanties provisionals o definitives, tots respectant els 
principis de no discriminació, d’objectivitat i de publicitat, transparència, proporcionalitat i 
integritat.  

i) Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de treball i les 
empreses d’inserció, en els termes establerts per la normativa corresponent i sempre per les 
seves finalitats i activitats, d’acord amb les seves normes reguladores, estatuts o regles 
fundacionals, tinguin relació directa amb l’objecte del contracte. 

 
j) La quantia màxima de despesa es fixa en un import de 300,000,00€. 

 
 
Segon.- EXECUTAR  aquests acords, mitjançant les resolucions o acords d’aprovació i adjudicació dels 
diferents òrgans competents de l’Institut del Teatre. 
 
Tercer.- PUBLICAR els presents acords al portal de transparència de l’Institut del Teatre.” 
 
 
 
 
9. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació, reservat a centres 

especials de treball (CET) i a empreses d’inserció (EI), dels “Serveis auxiliars 
dels edificis de l’Institut del Teatre” . 3 LOTS. Procediment obert. Pluralitat de 
criteris. 

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, el Sr. Roig per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació d’un contracte de serveis. 
 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 22 de novembre de 2017 s’ha aprovat la reserva 
social de contractació per a l’exercici 2018, en la qual els centres especials de treball i les 
empreses d’inserció són les destinatàries dels contractes reservats, i el de serveis auxiliars 
figura com a objecte contractual susceptible de reserva. 
 
Es proposa, doncs, aprovar l’expedient de contractació, reservat a centres especials de treball 
(CET) i empreses d’inserció (EI), dels “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre” 



 
    
 

 

 
 

 

(3 LOTS) per un pressupost biennal de licitació de 219.062,60 €, IVA exclòs més el 21% 
d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de 46.003,15 €, desglossat de la següent 
manera: 

• PER AL LOT 1: SERVEIS AUXILIARS PER A LA SEU CENTRAL, A PLAÇA 
MARGARIDA XIRGU,S/N DE BARCELONA 
 

El pressupost màxim es fixa en la quantitat biennal de 175.141,00 €, IVA exclòs, més el 21% 
d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de 36.779,61 €, desglossat de la següent 
manera: 
 

c) Part fixa 
Pels serveis periòdics de serveis auxiliars, un pressupost màxim 
biennal (2 anys) de 171.400,00€ més 35.994,00€ en concepte d’IVA 
al 21%  

d) Part variable 
Pels serveis puntuals de serveis auxiliars, un pressupost màxim 
biennal (2 anys) de 3.741,00€, més 785,61€ en concepte d’IVA al 
21%  

 
La part variable, pels serveis puntuals de serveis auxiliars, segons els següents preus 
unitaris màxims:  
  

Serveis puntuals  
de serveis auxiliars 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari màxim 

IVA inclòs 

Hora diürna   9,00€/hora  21% 1,89€ 10,89€/hora 

Hora nocturna 11,35€/hora 21% 2,38€ 13,73€/hora 

 
• PER AL LOT 2: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL DEL 

VALLÈS, A PLAÇA DIDÓ, 1 DE TERRASSA. 
 

El pressupost màxim de licitació es fixa en la quantitat biennal de 28.170,00 €, IVA 
EXCLÒS, més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de 5.915,70 € per als 
serveis periòdics de serveis auxiliars. 

• LOT 3: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL D’OSONA, A LA 
PLAÇA SANT MIQUEL DELS SANTS, 20 DE VIC. 

 
El pressupost màxim de licitació es fixa en la quantitat biennal de 15.751,60 € IVA exclòs, 
més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de 3.307,84 €, desglossat de la 
següent manera: 
 
 

a) Part fixa 
Pels serveis periòdics de serveis auxiliars, un pressupost màxim 
biennal (2 anys) de 14.490,00€ més 3.042,90€ en concepte d’IVA al 
21%  

b) Part variable 
Pels serveis puntuals de serveis auxiliars, un pressupost màxim 
biennal (2 anys) de 1.261,60€, més 264,94€ en concepte d’IVA al 
21%  

 
La part variable, pels serveis puntuals de serveis auxiliars, segons els següents preus unitaris 
màxims:  
 
 
 
 



  
    
 

 

 

Serveis puntuals  
de serveis auxiliars 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari màxim 

IVA inclòs 

Hora diürna   9,00€/hora  21% 1,89€ 10,89€/hora 

Hora nocturna 11,35€/hora 21% 2,38€ 13,73€/hora 

 
La despesa màxima biennal serà de 265.065,75 €  IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec 
als exercicis pressupostaris següents: 
 
PER AL LOT 1 i LOT 3 
 
Per als serveis auxiliars periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018   84.347,59€ 
2019 112.463,45€ 
2020   28.115,86€ 

 
Per als serveis auxiliars puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 2.269,93€ 
2019 3.026,57€ 
2020    756,64€ 

 
 
PER AL LOT 2 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 12.782,14€ 
2019 17.042,85€ 
2020   4.260,72€ 

 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre desplega la seva activitat en tres edificis:  a la seu central ubicada a la ciutat de 
Barcelona, al Centre Territorial del Vallès ubicat a Terrassa i al Centre Territorial d’Osona ubicat a Vic.  
 
La gran diversitat d’activitats que es desenvolupen en aquests edificis fan palesa la necessitat de disposar 
d’una servei auxiliar que s’encarregui d’aquelles funcions completament alienes a les de la seguretat 
privada, en concret, funcions relatives a informació als accessos, custòdia i comprovació de l'estat i del 
funcionament d'instal·lacions dels edificis, control del trànsit en zones reservades, tasques de recepció, 
comprovació d’identitat de visitants i orientació als mateixos així com  funcions relatives al control 
d’entrades de vianants, mercaderies, etc. 
 
L’Institut del Teatre no disposa dels recursos propis necessaris per poder prestar dites funcions, per la 
qual cosa es justifica plenament la necessitat de la contractació externa mitjançant els procediments 
establerts a la normativa reguladora de contractació de les administracions públiques. 
 



 
    
 

 

 
 

 

Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 22 de novembre de 2017 es va aprovar la 
reserva social de contractació per a l’exercici 2018, en la qual, els centres especials de treball i les 
empreses d’inserció són les destinatàries dels contractes reservats, i el de serveis auxiliars figura com a 
objecte contractual susceptible de reserva. 
 
La reserva d’aquesta contractació és una mesura per millorar l’ocupació dels sectors socials més 
desfavorits.  
 
Atès que, segons es desprèn de la memòria, queda justificada la necessitat d’iniciar la contractació d’un 
servei auxiliar de serveis, reservat a centres especials de treball i a empreses d’inserció, així com la 
idoneïtat de l’objecte del contracte, el procediment i els criteris de valoració seleccionats. 
 
Atès que s’han redactat els corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques, que hauran de regir en la contractació de referència. 
 
Vist el que disposen els articles 150 i 157 a 161 Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), el contracte es tramitarà de forma 
ordinària, amb regulació harmonitzada i es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb 
pluralitat de criteris. 
 
Atès el que estableix l’article 110.2 del  Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP) procedeix autoritzar la despesa biennal 
màxima derivada d’aquesta contractació de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL SEIXANTA-CINC 
EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (265.065,75€) IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària  227.00/99020 dels exercicis pressupostaris següents: 
 
PER AL LOT 1 i LOT 3 
 
Per als serveis auxiliars periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018   84.347,59€ 
2019 112.463,45€ 
2020   28.115,86€ 

 
Per als serveis auxiliars puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 2.269,93€ 
2019 3.026,57€ 
2020    756,64€ 

 
PER AL LOT 2 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 12.782,14€ 
2019 17.042,85€ 
2020   4.260,72€ 

 
 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos de l’any 2018, 2019 i 2020. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent 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 l’expedient de contractació, reservat a centres especials de treball (CET) i empreses 
d’inserció (EI), dels “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre” (3 LOTS) per un pressupost 
biennal de licitació de DOS-CENTS DINOU MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS 
(219.062,60€), IVA exclòs més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de QUARANTA-
SIS MIL TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (46.003,15€), desglossat de la següent manera: 
 

• PER AL LOT 1: SERVEIS AUXILIARS PER A LA SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA 
XIRGU,S/N DE BARCELONA 
 

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de CENT 
SETANTA-CINC MIL CENT QUARANTA-UN EUROS (175.141,00€), IVA exclòs, més el 21% d’IVA 
corresponent, que ascendeix a la quantitat de TRENTA-SIS MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS 
AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (36.779,61€), desglossat de la següent manera: 
 

e) Part fixa Pels serveis periòdics de serveis auxiliars, un pressupost màxim biennal (2 
anys) de 171.400,00€ més 35.994,00€ en concepte d’IVA al 21%  

f) Part variable Pels serveis puntuals de serveis auxiliars, un pressupost màxim biennal (2 
anys) de 3.741,00€, més 785,61€ en concepte d’IVA al 21%  

 
La part variable, pels serveis puntuals de serveis auxiliars, segons els següents preus unitaris màxims:  
  

Serveis puntuals  
de serveis auxiliars 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora diürna   9,00€/hora  21% 1,89€ 10,89€/hora 

Hora nocturna 11,35€/hora 21% 2,38€ 13,73€/hora 

 
• PER AL LOT 2: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS, A 

PLAÇA DIDÓ, 1 DE TERRASSA. 
 

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de VINT-I-VUIT 
MIL CENT SETANTA EUROS (28.170,00€), IVA EXCLÒS, més el 21% d’IVA corresponent, que 
ascendeix a la quantitat de CINC MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 
(5.915,70€) per als serveis periòdics de serveis auxiliars. 
 

• LOT 3: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL D’OSONA, A LA PLAÇA 
SANT MIQUEL DELS SANTS, 20 DE VIC. 

 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de QUINZE MIL 
SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (15.751,60€), IVA exclòs, més el 21% 
d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de TRES MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (3.307,84€), desglossat de la següent manera: 
 
 

c) Part fixa Pels serveis periòdics de serveis auxiliars, un pressupost màxim biennal (2 
anys) de 14.490,00€ més 3.042,90€ en concepte d’IVA al 21%  

d) Part variable Pels serveis puntuals de serveis auxiliars, un pressupost màxim biennal (2 
anys) de 1.261,60€, més 264,94€ en concepte d’IVA al 21%  

 
La part variable, pels serveis puntuals de serveis auxiliars, segons els següents preus unitaris màxims:  
 

Serveis puntuals  
de serveis auxiliars 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora diürna   9,00€/hora  21% 1,89€ 10,89€/hora 

Hora nocturna 11,35€/hora 21% 2,38€ 13,73€/hora 



 
    
 

 

 
 

 

Segon.- APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que 
han de regir la licitació, adjudicació i execució del contracte. 
 
Tercer.- PROCEDIR a licitar el referit contracte mitjançant procediment obert (d’acord amb el que 
estableix l’art. 13 TRLCSP), i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació.  
 
Quart.-  AUTORITZAR la despesa màxima biennal per import de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL 
SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (265.065,75€)  IVA inclòs, que es farà 
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària  227.xx/99020 dels exercicis pressupostaris següents: 
 
PER AL LOT 1 i LOT 3 
 
Per als serveis auxiliars periòdics: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018   84.347,59€ 
2019 112.463,45€ 
2020   28.115,86€ 

 
Per als serveis auxiliars puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 2.269,93€ 
2019 3.026,57€ 
2020    756,64€ 

PER AL LOT 2 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 12.782,14€ 
2019 17.042,85€ 
2020   4.260,72€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos de l’any 2018, 2019 i 2020. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords al servei de Contractació de l’Àrea de Presidència de la 

Diputació de Barcelona, als efectes de la seva intervenció en els actes de licitació i assistència a la 
Mesa de contractació.” 

 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE DE 
SERVEIS DE L’INSTITUT DEL TEATRE, RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET)  I 
A EMPRESES D’INSERCIÓ (EI),  RELATIU ALS “SERVEIS AUXILIARS DELS EDIFICIS DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE”. 3 LOTS. PROCEDIMENT OBERT. 
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1) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 
 
És objecte del present Plec la contractació de serveis promoguda per l’Institut del Teatre, del contracte de 
serveis, reservat a centres especials de treball (CET) i a empreses d’inserció (EI),  consistent en els 
“Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre”. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 22 de novembre de 2017 es va aprovar la 
reserva social de contractació per a l’exercici 2018, en la qual, els centres especials de treball i les 
empreses d’inserció són les destinatàries dels contractes reservats, i el de serveis auxiliars figura com a 
objecte contractual susceptible de reserva. 
 
La reserva d’aquesta contractació és una mesura per millorar l’ocupació dels sectors socials més 
desfavorits.  
 
Els lots en què es divideix la contractació són els següents: 
  

• LOT 1: SERVEIS AUXILIARS PER A LA SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA 
XIRGU,S/N DE BARCELONA 

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

• LOT 3: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL D’OSONA, A LA PLAÇA 
SANT MIQUEL DELS SANTS, 20 DE VIC. 



 

El Codi CPV que correspon és 73326000-9 (serveis auxiliars d’edificis)  
 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del 
procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.  
 
1.3) Pressupost de licitació 
 
D’acord amb l’article 46 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, sobre contractació pública, s’ha dividit la contractació en 3 lots, tenint en compte que cadascun 
dels lots és susceptible d’aprofitament separat. 

 
El pressupost màxim de licitació de la contractació per als 3 LOTS, formulat en termes de preus unitaris, 
es fixa en la quantitat biennal màxima de DOS-CENTS DINOU MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (219.062,60€), IVA exclòs més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la 
quantitat de QUARANTA-SIS MIL TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (46.003,15€), desglossat de la 
següent manera: 
 

• PER AL LOT 1: SERVEIS AUXILIARS PER A LA SEU CENTRAL, A PLAÇA MARGARIDA 
XIRGU,S/N DE BARCELONA 

 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de CENT 
SETANTA-CINC MIL CENT QUARANTA-UN EUROS (175.141,00€), IVA exclòs, més el 21% d’IVA 
corresponent, que ascendeix a la quantitat de TRENTA-SIS MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS 
AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (36-779,61€), desglossat de la següent manera: 
 
 

g) Part fixa Pels serveis periòdics de serveis auxiliars, un pressupost màxim biennal (2 
anys) de 171.400,00€ més 35.994,00€ en concepte d’IVA al 21%  

h) Part variable Pels serveis puntuals de serveis auxiliars, un pressupost màxim biennal (2 
anys) de 3.741,00€, més 785,61€ en concepte d’IVA al 21%  

 
La part variable, pels serveis puntuals de serveis auxiliars, segons els següents preus unitaris màxims:  
  

Serveis puntuals  
De serveis auxiliars 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora diürna   9,00€/hora  21% 1,89€ 10,89€/hora 

Hora nocturna 11,35€/hora 21% 2,38€ 13,73€/hora 

 
El nombre estimat d’hores a realitzar serveis puntuals de serveis auxiliars durant el període de vigència 
inicial del contracte serà el següent: 

Serveis auxiliars diürns 340   hores 

Serveis auxiliats nocturns  60 hores 

 
• PER AL LOT 2: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS, A 

PLAÇA DIDÓ, 1 DE TERRASSA. 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de VINT-I-VUIT 
MIL CENT SETANTA EUROS (28.170,00€), IVA EXCLÒS, més el 21% d’IVA corresponent, que 
ascendeix a la quantitat de CINC MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 
(5.915,70€) per als serveis periòdics de serveis auxiliars. 
 



 
    
 

 

  
 

 

 

• LOT 3: SERVEIS AUXILIARS PER AL CENTRE TERRITORIAL D’OSONA, A LA PLAÇA 
SANT MIQUEL DELS SANTS, 20 DE VIC. 

 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de QUINZE MIL 
SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (15.751,60€), IVA exclòs, més el 21% 
d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de TRES MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (3.307,84€), desglossat de la següent manera: 
 

e) Part fixa Pels serveis periòdics de serveis auxiliars, un pressupost màxim biennal (2 
anys) de 14.490,00€ més 3.042,90€ en concepte d’IVA al 21%  

f) Part variable Pels serveis puntuals de serveis auxiliars, un pressupost màxim biennal (2 
anys) de 1.261,60€, més 264,94€ en concepte d’IVA al 21%  

 
La part variable, pels serveis puntuals de serveis auxiliars, segons els següents preus unitaris màxims:  
 

Serveis puntuals  
De serveis auxiliars 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora diürna   9,00€/hora  21% 1,89€ 10,89€/hora 

Hora nocturna 11,35€/hora 21% 2,38€ 13,73€/hora 

 
El nombre estimat d’hores a realitzar serveis puntuals de serveis auxiliars durant el període de vigència 
inicial del contracte serà el següent: 

Serveis auxiliars diürns 120  hores 

Serveis auxiliats nocturns  16 hores 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost màxim de licitació de la part fixa 
i, els preus unitaris màxims definits com a tipus de licitació de la part variable, indicant l’IVA a aplicar 
mitjançant partida independent, i tenint en compte que les retribucions del personal que presti el 
servei no podran ser inferiors a les establertes al conveni col·lectiu aplicable del sector. 
 

-ADVERTÈNCIA- 
Les propostes hauran d’incloure la totalitat dels tipus de licitació que comprèn cada LOT. 
S’exclourà al licitador l’oferta del qual ultrapassi el pressupost o qualsevol dels preus unitaris 
tipus de licitació. 
  
El pressupost màxim de la part variable del LOT 1 i LOT 3, formulat en termes de preus unitaris, s’ha 
calculat en base a les estimacions dels serveis a realitzar durant l’execució del contracte de cada LOT 
esmentat i no suposa una obligació de despesa per part de l’Institut del Teatre, atès que aquesta es 
determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant la vigència del contracte. 
 
El pressupost de cada LOT comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos al Plec de 
Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona (en endavant PCAG). 

 
 
1.4) Aplicacions pressupostàries 
 
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL 
SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (265.065,75€) IVA inclòs, es farà efectiva 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària  227.xx/99020 dels exercicis pressupostaris següents: 
 
PER AL LOT 1 i LOT 3 
 
Per als serveis auxiliars periòdics: 
 



 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 84.347,59€ 
2019 112.463,45€ 
2020 28.115,86€ 

 
Per als serveis auxiliars puntuals: 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 2.269,93€ 
2019 3.026,57€ 
2020 756,64€ 

PER AL LOT 2 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 12.782,14€ 
2019 17.042,85€ 
2020   4.260,72€ 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en 
els corresponents pressupostos.  

 
 

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
 
El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de dos anys  a comptar des de l’inici de la prestació del 
servei, prevista inicialment per a l’1 d’abril de 2018. 

 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 26.1.g) del TRLCSP. 
 
Quant a la pròrroga: 

 
El contracte serà prorrogable de forma expressa i de mutu acord, sense que la durada de la seva 
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre (4) anys.  
 
1.6) Valor estimat  
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, és de QUATRE-CENTS VUITANTA-UN NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB 
SETANTA-DOS CÈNTIMS (481.937,72€) IVA exclòs.  
 
Aquest import es desglossa de la manera següent: 
 

LOT1 
(part fixa +part 

variable) 

 
 

LOT 2 
Part fixa 

 
 
 
 

 
 

LOT 3 
(part fixa 

+part 
variable) 

 

TOTS ELS 
LOTS 

Vigència inicial: Dos anys  175.141,00€ 28.170,00€ 15.751,60€ 219.062,60€ 
Possible pròrroga: Dos anys  175.141,00€ 28.170,00€ 15.751,60€ 219.062,60€ 
Modificacions En els termes de la 

clàusula 2.3. 
d’aquest plec 

35.028,20€ 5.634,00€ 3.150,32€ 43.812,52€ 

 TOTAL VALOR 
ESTIMAT  385.310,20€ 61.974,00€ 34.653,52€ 481.937,72€ 

 



 
    
 

 

  
 

 

 

Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents s’entendran 
referides sense IVA, llevat que es disposi altrament. 
 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecta a regulació harmonitzada es durà 
a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de 
valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP. 
 
 
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present contractació, 
que haurà d’abonar el contractista, serà de 2.500,00 euros.  
 
 
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions  
 
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini que s’estableixi 
en l’anunci corresponent, al Servei de Contractació, c/ Londres, 55 5a. Planta, 08036- Barcelona, 
scon.publicitat@diba.cat, telèfon 93.402.25.64 i fax 93.402.06.47,  de dilluns a divendres laborables, de 
9:00 hores a 14:00 hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació 
s’haurà de lliurar abans de les 14:00 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a 
l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax al dit Servei 
el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la 
presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut 
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, 
degudament signada, en DOS sobres, en els termes següents: 
 
 

SOBRE NÚM. 1  
 
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació del “Serveis auxiliars dels 
edificis de l’Institut del Teatre”. (CONSIGNAR LOT), presentada per ...……......." i haurà de contenir la 
documentació següent: 

 
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el 

sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació (DEUC). 
 
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions següents:  

 
- part I relativa a la informació sobre el procediment de contractació i el poder adjudicador: 

emplenar. En el cas de contractacions conjuntes, indicar els noms de tots els ens 
contractants.  

 
- part II relativa a la informació sobre l’operador econòmic: 

 
- apartat A (contractació reservada): només consignar en sentit afirmatiu quan així s’hagi 

previst en el PCAP, 
 
- apartat A (lots): indicar el/s número/s de lot/s a què es presenta, si escau,  
 
- apartat A (llista oficial d’operadors econòmics autoritzats): emplenar. 

 
El licitador inscrit en una llista oficial o registre oficial no haurà de complimentar els 
apartats del DEUC amb informacions i dades que ja hi constin de forma actualitzada.  
 
A aquests efectes, cada licitador ha de saber quines dades estan inscrites i 
actualitzades en la corresponent llista oficial o registre. En cas que les citades dades no 
estiguin inscrites o que, en cas d’estar-hi, no estiguin actualitzades, el licitador les haurà 



 

de complimentar en els apartats del DEUC corresponents. En cas de disposar de 
classificació empresarial hauran d’indicar-ne el grup, subgrup i categoria corresponents. 
 
*en el cas de llistes oficials espanyoles, poden ser el ROLECE (Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat) o el RELI (Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya). 
 
*en el cas d’empreses no nacionals que pertanyen a Estats membres de la UE, es podrà 
consultar al dipòsit de certificats en línia e-Certis. 

 
- apartat B (informació sobre els representants de l’operador econòmic): emplenar, 

 
- apartat C (informació sobre el recurs a la capacitat d’altres entitats): emplenar, 

 
- apartat D (subcontractistes): emplenar només quan ho exigeixi el PCAP, 

 
- part III relativa a motius d’exclusió: emplenar,  

 
- part IV relativa als criteris de selecció: emplenar només el primer incís, en sentit positiu o 

negatiu. No és necessari que el licitador empleni la resta d’apartats en constar en el PCAP, 
 

- part V relativa a la reducció del nombre de candidats qualificats: no emplenar, 
 

- part VI relativa a les declaracions finals: emplenar. 
 

El DEUC s’ha de presentar en format paper i signat pel/pels legal/s representants de 
l’empresa. El formulari normalitzat de DEUC està disponible en l’enllaç següent: 
 
Versió en català:  
http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/ni/docs/DEUC-cat.pdf 
 
Versió en castellà:  
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases-espd/filter?lang=es 
 

 
ADVERTIMENT  

 
-Quan l’operador econòmic participi en la licitació pel seu compte però recorri a solvència 
externa d’altres entitats, cal que cadascuna d’aquestes presenti un DEUC per separat. 
 
-Quan un grup d’operadors econòmics participin conjuntament en el procediment de 
contractació (Unió Temporal d’Empreses, UTE), cadascun d’ells ha d’aportar el corresponent 
DEUC. 
 
-Quan els contractes estiguin dividits en lots i els criteris de selecció variïn d’un lot a un altre, 
el DEUC haurà de complimentar-se per cada lot o cada grup de lots als què s’apliquin els 
mateixos criteris de selecció. 
 
 

b) Altres declaracions responsables de compliment de les condicions establertes per contractar 
amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que consta com 
ANNEX 1 al PCAP.  
 

Les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic han de complir-se 
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 
TRLCSP. 

 
De conformitat amb l’article 146.4 TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec. 

 
 
 



 
    
 

 

  
 

 

 

SOBRE NÚM.  2  
 

Portarà la menció “Proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la 
contractació del “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre”. (CONSIGNAR LOT) 
..................................., presentada per .......……..." i haurà de contenir la documentació següent: 
 

• Proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica, d’acord amb el model que 
consta com a ANNEX 2 del PCAP. 

 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 

professional o tècnica i altres requeriments  
 
La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel licitador proposat 
com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.18 del present plec i en els termes que es detallin 
en el requeriment. 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents  
 
� Disposar de la solvència següent:  
 

a) Solvència econòmica i financera: 
 
La solvència econòmica i financera:variarà en funció del LOT/LOTS a què es presenti l’empresa. 
En cas que es presenti a més d’un LOT, haurà de complir el que es demana per a cadascun dels 
LOTS. 

 
Solvència econòmica i financera per al LOT 1: 

 
o Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 3 anys en 

l’àmbit al que es refereix aquest contracte.  
 
Import mínim: 175.000,00€. 
 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit, en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
Solvència econòmica i financera LOT 2: 

 
o Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 3 anys en 

l’àmbit al que es refereix aquest contracte.  
 
Import mínim: 28.000,00€. 
 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit, en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
Solvència econòmica i financera LOT 3: 

 
o Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 3 anys en 

l’àmbit al que es refereix aquest contracte.  
 
Import mínim: 15.000,00€. 
 

Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals aprovats i 
dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit, en cas contrari, pels dipositats en el 
registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 



 

acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil. 
 

b) Solvència professional o tècnica: 
 

La solvència professional o tècnica variarà en funció del LOT/LOTS a què es presenti l’empresa. 
En cas que es presenti a més d’un LOT, haurà de complir el que es demana per a cadascun dels 
LOTS. 

Per al LOT 1 
 

o Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que 
inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa. 
 
Mínim: En aquesta relació han de constar serveis o treballs de característiques similars 
a l’objecte del contracte per un import total de 175.000,00€ IVA exclòs. 
 
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims: 
 
-Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
-Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa 
licitadora. 

 
Per al LOT 2 

 
o Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que 

inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa. 
 
Mínim: En aquesta relació han de constar serveis o treballs de característiques similars 
a l’objecte del contracte per un import total de 28.000,00€ IVA exclòs. 
 
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims: 
 
-Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
-Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa 
licitadora. 

 
Per al LOT 3 

 
o Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que 

inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa. 
 
Mínim: En aquesta relació han de constar serveis o treballs de característiques similars 
a l’objecte del contracte per un import total de 15.000,00€ IVA exclòs. 
 
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims: 
 
-Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
-Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest 



 
    
 

 

  
 

 

 

certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa 
licitadora. 

 
� Disposar de les habilitacions empresarials o professionals següents: 
 

a) Acreditació de la seva inscripció al registre com a centre especial de treball o al registre 
d’empreses d’inserció, segons el cas, que l’habiliti per poder desenvolupar l’objecte del contracte 
i declaració de la seva vigència. 

 
 

1.11) Criteris d'adjudicació en els procediments oberts   
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més 
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells: 
 
 
1.11.a) PER AL LOT 1 i LOT 3 
 

Criteris avaluables de forma automàtica  (100%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre 2) 
 

• Criteri 1:  Preu ofertat..............................fins a 90 punts 
 

 
Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació 

• Oferta del licitador 
 
-Part variable: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats 
estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el 
sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador per la part variable. 
1) AxB= C 
2) C¹+C²+C³...= D 
 
-Part fixa: import ofert pel licitador, IVA exclòs (E). 
-Es sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la suma és l’oferta del 
licitador. 
3)D+E= Oferta del licitador 
 

• Preu de licitació 
 
Part variable: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats 
estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el 
sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador per la part variable. 
1) AxB= C 
2) C¹+C²+C³...= D 
 
-Part fixa: pressupost màxim de licitació, IVA exclòs (E). 
-Es sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la suma és el preu de 
licitació. 
 
3)D+E= Preu de licitació 
 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 

elevada. 
 



 

• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta 
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a 
aquesta mitjana. 

• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana 
en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no 
es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la 
nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits anteriors, se li 
assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa situació, s’assignarà la màxima 
puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la licitació 
empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per 
als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 

• Criteri 2: Aportar un sistema de control d’incidències en suport informàtic i de 
comunicació a l’Institut del Teatre...................................fins a 10 punts 

 
 

Aporta el sistema de 
control 

Punts 

SI 10 punts 

NO 0 punts 

 
S’assignaran 10 punts a les ofertes que proposin aportar un sistema de control d’incidències en 
suport informàtica que servirà com a suport de comunicació amb l’Institut del Teatre. Les empreses 
que no proposin aportar aquest sistema d’incidències se li atorgarà 0 punts. En cas de no marcar cap 
opció, o de marcar-ne dues, s’atorgarà 0 punts. 

 
 
1.11.a) PER AL LOT 2 
 

Criteris avaluables de forma automàtica  (100%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre 2) 
 

• Criteri 1:  Preu ofertat..............................fins a 90 punts 
 

 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 

elevada. 
 

• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta 
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a 
aquesta mitjana. 

• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana 
en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no 
es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la 
nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 



 
    
 

 

  
 

 

 

En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits anteriors, se li 
assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa situació, s’assignarà la màxima 
puntuació a la més baixa de totes. 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la licitació 
empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per 
als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 

 
• Criteri 2: Aportar un sistema de control d’incidències en suport informàtic i de 

comunicació a l’Institut del Teatre...................................fins a 10 punts 
 
 

Aporta el sistema de 
control 

Punts 

SI 10 punts 

NO 0 punts 

 
S’assignaran 10 punts a les ofertes que proposin aportar un sistema de control d’incidències en 
suport informàtica que servirà com a suport de comunicació amb l’Institut del Teatre. Les empreses 
que no proposin aportar aquest sistema d’incidències se li atorgarà 0 punts. En cas de no marcar cap 
opció, o de marcar-ne dues, s’atorgarà 0 punts. 
 

 
En tot cas, l’Institut del Teatre es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, 
les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo 
desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 TRLCSP. 
 
 
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
 
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des del punt de 
vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el previst al Plec de Clàusules Administratives Generals de 
la Diputació de Barcelona. 
 
 
1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació de cada LOT es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de 
les ofertes rebudes.  
 

 
1.14) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades 

 
D’acord amb la justificació que consta a l’expedient, per determinar que una proposició no pot ser 
complerta per ser anormal o desproporcionada, es tindrà en compte els criteris següents: 
  

• S’aplicaran les previsions de l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de 
les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
• Es considerarà un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser 

completes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, la 
indicació d’un preu inferior als costos salarials mínims per categoria/grup professional, 
segons el conveni col·lectiu del sector. 

 
 
 
 



 

1.16) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 103 
TRLCSP. 
 
 
1.17) Garantia definitiva  
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa 
serà per al  LOT 1 i el LOT 3: 
 

Part fixa 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
Part variable 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs. 

 
 
Per al LOT 2 la garantia definitiva serà del 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs). 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 96.1 
TRLCSP.  
 
En cas que ho sol·liciti l’adjudicatari es podrà instrumentar mitjançant la retenció del primer o primers 
pagaments que s’efectuïn fins a cobrir l’import total de la garantia definitiva.  
 
L’acreditació de la constitució de la garantia definitiva no es podrà realitzar amb mitjans electrònics. 
 
 
1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel  licitador proposat 

com a adjudicatari  per a cada LOT 
 
El licitador proposat com a adjudicatari per a cada LOT abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2 del TRLCSP 
haurà de: 
 
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva.  
 
- Presentar els següents documents: 
 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el 
substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més del seu 
DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per 
representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat 
o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar 
compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les 
escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan 
l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, 
en el corresponent registre oficial. 

 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui validada 
per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.  
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva 
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la 
inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.  
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el que 
disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 

 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries 

i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació/Organisme per obtenir de forma 
directa la seva acreditació. 

 



 
    
 

 

  
 

 

 

c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va 
comprometre a adscriure al contracte (consignar només en cas d’exigència de compromís 
d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec.  

 
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns 

responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la documentació referida si consta en el 
Registre de Licitadors, sempre que aportin la diligència d’inscripció i la declaració responsable que les 
circumstàncies reflectides en la diligència no han experimentat cap variació. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes assenyalats a 
l’article 151 TRLCSP. 
 
 
1.19) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. 

 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà abans del 
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 

 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo 
mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar formalment 
constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
 
2) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades 
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa 
aplicable i, en particular, els següents: 

 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb 

la Diputació de Barcelona/Organisme, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència. En particular, 
s’obliga a: 

 
� Facilitar a l’Institut del Teatre la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra que li sigui 
requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
� Comunicar a l’Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres 

anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present 
contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

 
� No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 

contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, 
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
� Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta 

que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal 
vigent en cada moment. 

 



 

- El contractista s’obliga a facilitar tota la 
documentació que li sigui requerida en relació als seus subcontractistes (en cas de ser prevista la 
subcontractació) o subministradors en els termes de l’article 228 bis TRLCSP. 

 
 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen i el seu incompliment 
constituirà infracció greu en els termes d’allò que disposa l’article 60.2.e) TRLCSP i sense perjudici d’allò 
que disposa la clàusula 2.6) del present Plec: 
 
El contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució del contracte, i durant 
tota la seva vigència, l’aplicació estricta de les condicions salaries que estableixi el conveni col·lectiu del 
sector o conveni d’empresa que el millori. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a 
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin 
comprovar aquest compliment.  
 
És condició especial d’execució que l’empresa contractista garanteixi el pagament en temps i forma dels 
salaris del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a 
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin 
comprovar aquest compliment. 
 
Totes les condicions especials previstes en aquesta clàusula tindran la consideració de condició 
essencials als efectes escaients. 

 
 

2.3) Modificació del contracte 
 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en 
el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text legal. 

 
En aquest cas es preveu la modificació del contracte de cada LOT, tot justificant-ho en l’expedient, 
d’acord amb les condicions, abast i límits següents: 
 

- Part fixa: Es podran realitzar modificacions per la realització d’obres que impedeixin temporalment 
prestar serveis auxiliars als diferents accessos dels edificis de l’Institut del Teatre (seu de Barcelona 
o del Centre Territorial del Vallès o del Centre Territorial d’Osona), que podran donar lloc a una 
minoració mensual del preu. La valoració es farà per hores. 

 
El preu hora de prestació dels serveis auxiliars periòdic es calcularà dividint l’import d’adjudicació 
del contracte corresponent a la part fixa pel nombre d’hores estimades de prestació del servei.   
 

- Part variable: Es podran realitzar modificacions quan per celebracions de seminaris, actes, 
congressos, conferències, cursos o qualsevol altra activitat escènica, es pugui donar lloc a 
incrementar els serveis auxiliars puntuals. 

 
L’import a modificar es calcularà multiplicant el nombre d’hores a ampliar, pel preu hora adjudicat de 
prestació.  

 
Es podrà modificar el contracte incrementant o disminuint l’horari de prestació del servei de neteja tant en 
la part fixa com variable fins a un 20% del pressupost total previst per a la vigència inicial IVA exclòs.  

 
2.4) Règim de pagament  
 
El contractista de cada LOT presentarà factures mensuals. 
 
El pagament es realitzarà per l’Institut del Teatre en els terminis establerts en l’article 216.4 TRLCSP, 
sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a 
l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves 
obligacions amb la Seguretat Social. 
 
En el cas que s’hagi ordenat algun servei de neteja puntual, es farà constar l’objecte, el nombre d’hores i 
l’import en la mateixa factura mensual corresponent. 



 
    
 

 

  
 

 

 

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses en l'article 
4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el sector públic hauran de presentar factures electròniques d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
En totes les factures electròniques la identificació del centre gestor es farà  mitjançant els següents codis  
DIR3: 

Oficina comptable (rol 01)   LA0005598 
Òrgan gestor (rol 02) LA0005598 

     Unitat tramitadora (rol 03)  LA0005598 
 
2.5) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 
 
 
2.6) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i concordants del TRLCSP, 
les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb 

l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents Plecs durant l’execució 
del contracte, quan a criteri de la Diputació de Barcelona/Organisme puguin derivar-se perjudicis per 
a l’interès públic. 
 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula 
següent, referida a les penalitats. 

 
- L’incompliment del deure d’afiliació i alta en la Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució 

del contracte. 
 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte previstes a la clàusula 2.2 del 

present plec. 
 
- L’incompliment de qualsevol de les clàusules socials previstes en el present plec. 
 
- L’incompliment del pagament dels salaris al personal adscrit a l’execució del contracte. 
 
- L’incompliment de les condicions salarial del conveni col·lectiu del sector.  
 
- El fet d’haver estat penalitzat 3 vegades per algun dels supòsits que constitueixen incompliments molt 

greus, recollits a la clàusula següent. 
 
- El fet d’haver estat penalitzat 6 vegades per algun dels supòsits que constitueixen incompliments 

greus, recollits a la clàusula següent. 
 
- El fet d’haver estat penalitzat 9 vegades per algun dels supòsits que constitueixen incompliments 

lleus, recollits a la clàusula següent. 
 
- L’incompliment de les normes de prevenció de riscos dictades per la Reglamentació Laboral, Estatal, 

Autonòmica, Provincial i Local en relació amb els treballs efectuats, així com les normes de seguretat 
existents a l’Institut del Teatre per treballadors d’empreses externes. 
 

- Assignar treballadors que no tinguin la capacitat i les aptituds físiques i psíquiques apropiades al 
treball (d’acord amb allò indicat pel seu Servei de prevenció de riscos laborals). 

 
- Assignar treballadors que no tinguin la formació específica en prevenció de riscos laborals 

necessària, d’acord amb les tasques que realitza.  
 
 



 

2.7) Penalitats 
 
En el cas que l’Institut del Teatre opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les 
penalitats següents: 
 
� per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: 

 
a) Per l’incompliment de la condició especial d’execució de la clàusula 2.2 o per la no presentació 

de la documentació per a la seva acreditació, s’imposarà una penalitat econòmica de 300,00€ 
per cada incompliment trimestral, fins aun màxim de tres incompliment. A partir del quart 
incompliment, la resolució del contracte serà obligatòria. 
 

b) El fet de no proporcionar a l’Institut del Teatre qualsevol informació requerida sobre el servei, 
sense justificació, comportarà unes penalitats econòmiques fins al 0.50% del pressupost del 
contracte (part fixa), IVA exclòs, i quantificades segons el cas que es tracti. 

 
c) La no presentació de la documentació relativa a la planificació preventiva i coordinació 

d’activitats, sense justificació, comportarà unes penalitats econòmiques equivalents al 0,15% del 
pressupost del contracte per cada dia de retard respecte de la data d’inici de prestació del servei. 
 

d) La no presentació de la documentació relativa a la coordinació d’activitats empresarials (clàusula 
3.a.4 del present Plec) comportarà unes penalitats econòmiques equivalents al 0,15% del 
pressupost del contracte per cada dia de retard en la prestació del servei. El servei es 
considerarà aturat per part de l’empresa contractista: no es podrà reiniciar fins que no es disposi 
de la documentació de prevenció de riscos laborals.  
 

• Per als incompliments considerats lleus, una penalització de fins a 500 €. 
 

• Per als incompliments considerats greus, una penalització des de 501 € fins a 1.500 €. 
 

• Per als incompliments considerats molt greus, una penalització des de 1.501 € fins a 4.500 €. 
Es graduen en tres nivells: lleus, greus i molt greus: 
 
Constituiran incompliments molt greus, els següents: 

 
a) Les faltes de respecte i consideració al personal del centre, visitants i als propis companys, 

així com usar paraules malsonants i indecoroses. 
b) L’embriaguesa provada estant de servei. 
c) No garantir que davant de baixes, vacances, vagues o qualsevol altra incidència de 

personal, el servei estigui atès amb tota la dotació per torn necessària, en una falta de 
cobertura de serveis que superi el 20% el volum d’hores diàries contractades.  

d) No facilitar els mitjans tècnics, materials indispensables i uniformitat reglamentària al seu 
personal per a la realització del servei. 

 
Constituiran incompliments greus, els següents: 

 
a) Abandonar el lloc de treball o el servei sense causa justificada. 
b) Les negligències i distraccions en la realització de treball o en la cura i conservació de les 

màquines, útils, eines i instal·lacions del centre.  
c) No atendre al públic amb correcció i diligència. 
d) Excedir-se en les seves atribucions. 
e) Mancances en el compliment de l’operativa establerta i les ordres de servei  
f) La voluntària disminució de l’activitat habitual, la negligència i desídia en el treball que 

afectés al bon funcionament del servei. 
g) Dedicar-se a jocs i distraccions greus dintre de la seva jornada de treball. 
h) Deteriorar les dependències, equips i mobiliari que l’Institut del Teatre posi a la disposició del 

personal, a causa de mal ús per part del mateix, negligència o falta de control. 
i) No atendre les incidències que es puguin produir en els relleus, dintre d’un termini inferior a 

una hora, evitant les prolongacions de jornada a rellevar. 
j) No substituir al personal en cas de malaltia, vacances o qualsevol altra contingència. 
k) No realitzar una formació prèvia del personal designat en el servei, centrat en el 

coneixement general de la dependència i el seu àmbit d’actuació segons l’operativa 
establerta. 



 
    
 

 

  
 

 

 

l) No substituir a alguna persona de servei en el supòsit que el comportament d’algun membre 
no sigui el correcte, sempre i quant sigui justificat per l’Institut del Teatre.  

 
Constituiran incompliments lleus, els següents: 

 
a) La manca d’higiene i neteja personal i de la correcció en el vestuari del personal de servei. 
b) No informar al responsable del contracte designat per l’Institut del Teatre de qualsevol canvi 

o nova incorporació de personal amb antelació suficient per donar l'oportuna conformitat. 
 

La quantia d’aquestes penalitats no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte (part fixa + 
part variable), IVA exclòs. 
 
Els imports de les penalitats es faran efectives mitjançant deducció d’aquests en els documents de 
pagament del contractista amb notificació prèvia de la imposició i valoració de la penalitat als efectes del 
preceptiu tràmit d’audiència al contractista o sobre la garantia definitiva. 

 
 

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del 
lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el 
corresponent document acreditatiu. 
 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques i la naturalesa 
de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 
 
 
2.10) Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’Administració, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 226 del TRLCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte.  
 
 
2.11) Subcontractació 
 
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació. 

 
 

2.12) Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la 
informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació 
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.  
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. 
 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars/Projecte d’obres, pel Plec de Clàusules Administratives 



 

Generals de la Diputació de Barcelona publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013, pel Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i 
la seva normativa de desplegament, així com per la resta de normativa legal aplicable.     
 
 
2.14) Notificacions  
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics, en els 
termes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut a través 
del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual 
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un 
número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones autoritzades 
en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica. 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la seva 
posada a disposició, han transcorregut 5 dies naturals en el cas de la notificació de l’adjudicació i 10 dies 
naturals en la resta de supòsits sense que s’hagi accedit al seu contingut.  
 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del 

contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 
social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones 
amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en 
matèria mediambiental. 
 
 
2.16) Assegurances 
 
El contractista de cada LOT s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un 
import mínim de 300.000 €. 
 
 
2.17) Lloc de prestació del servei objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte és a la seu de l’Institut del Teatre: 
 

- PER AL LOT 1: Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona. 
- PER AL LOT 2: Plaça Didó, 1 De Terrassa, Amb dues dependències: Edifici Catex i 

Edifici Bombers. 
- PER AL LOT 3: Plaça Sant Miquel dels Sants, 20 de Vic  

 
 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte del LOT 1, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP, al 
Cap de la Unitat de Serveis Generals de l’Institut del Teatre. 
 
Es designa responsable del contracte del LOT 2, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP, al 
Director del Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre. 
 
Es designa responsable del contracte del LOT 3, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP, al 
Director del Centre Territorial d’Osona de l’Institut del Teatre. 
 



 
    
 

 

  
 

 

 

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest procés 
de contractació com a licitador. 

 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell o 
els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una 
participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
El responsable del contracte supervisarà de manera periòdica el compliment de les obligacions que en 
matèria social s’hagin imposar al contractista directament en el present plec o hagin estat ofertades per 
aquest, així com les que derivin de la legislació social i laboral vigents. 
 
 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal  
 
D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), s’informa que les dades de caràcter personal subministrades pel licitador durant el 
procediment de contractació o aportades pel contractista durant l’execució del contracte seran incloses en 
els fitxers de què és responsable la Diputació de Barcelona, “IT_CONTRACTACIÓ.EXT” i 
“IT_GESTIÓ_ECONÒMICA”, les quals seran objecte de tractament exclusivament per a la gestió del 
present expedient de contractació i per al temps estrictament necessari per al seu compliment, sempre 
que una llei no disposi el contrari, i només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una 
llei.  
 
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista durant l’execució del contracte seran 
incloses en el fitxer “IT_REGISTRE_ACCESSOS”, les quals seran objecte de tractament per al control de 
les obligacions establertes als PPT a l’adjudicatari relatives al seu personal i de la seguretat de les 
dependències de l’Institut del Teatre. 
 
Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret 
que els corresponguin legalment, adreçant la seva sol·licitud, a través de la Seu electrònica 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp o mitjançant la presentació a 
qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de Barcelona que es poden consultar a 
http://www.diba.cat/web/registre/. 
 
Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el tractament de dades de 
caràcter personal, de persones identificades o identificables, per part de l'adjudicatari, es relacionen a 
continuació els seus deures i obligacions en relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a 
la LOPD i al Reglament que la desenvolupa, així com al Reglament General de Protecció de Dades 
d’obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018.  
 
I. Objecte de l’encàrrec del tractament 
 
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita a la contractista, encarregada del tractament, per tractar per 
compte de l’Institut del Teatre, responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries 
per prestar els serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre, en relació al control d’accés als edificis 
(aparcament vehicles i accessos per a vianants), a la presència en la sala de control (garita) o recepció, i 
al recinte i l’edifici. 
El tractament consistirà en: el control de matrícules dels vehicles que accedeixen al recinte, el control de 
les persones que accedeixen a les instal·lacions, així com, en cas necessari, la posterior comunicació als 
cossos de seguretat.  
Concreció dels tractaments a realitzar: 
 
x             Recollida                                          x             Registre       
□            Estructuració                                    x             Modificació 
□            Conservació                                     x             Extracció 
x             Consulta                                          □             Comunicació per transmissió 
□            Difusió                                              □            Interconnexió 
x             Acarament                                       □             Limitació 
x             Supressió                                         □            Destrucció 
□            Organització                                      x             Comunicació 
□            Altres:.................. 
 
 



 

II. Identificació de la informació afectada 
 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, l’Institut del Teatre, 
responsable del tractament, posa a disposició de la contractista, encarregada del tractament, la informació 
que es descriu a continuació:   
 

− Matrícules i altres dades dels vehicles, i dades d’identificació dels conductors dels vehicles 
autoritzats. 

− Dades identificatives bàsiques de les persones que accedeixin a través de control d’accés: 
nom complert, DNI. 

 
 
III. Durada 
 
Aquest acord té la durada establerta al punt 1.5 dels presents Plecs 
 
Una vegada finalitzat aquest contracte, l'encarregat del tractament ha de suprimir qualsevol dada o còpia 
(en qualsevol format) que estigui en el seu poder. 
 
 
IV. Obligacions de l’encarregat del tractament 
 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 
 
a)       Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només 
per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies.  
 
b)      Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 
 
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD o qualsevol altra 
disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, l'encarregat n’ha 
d’informar immediatament el responsable. 
 
c)       Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per 
compte del responsable, que contingui:  
 
•   El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable per compte del 
qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de 
protecció de dades. 
•   Les categories de tractaments efectuats per compte del responsable. 
•   Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat. 
 
d)      No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del responsable 
del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 
 
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord 
amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i per 
escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat 
que cal aplicar per procedir a la comunicació. 
 
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en 
virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable 
d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants 
d'interès públic. 
 
e)        Subcontractació 
 
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que comportin el 
tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels 
serveis de l'encarregat. 
 
f)         Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut 
accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 



 
    
 

 

  
 

 

 

g)         Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma 
expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de 
les quals cal informar-los convenientment segons s’estipula al punt 5.1.2 dels PPT. 
 
h)        Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació 
que estableix l'apartat anterior. 
 
i)          Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones 
autoritzades per tractar dades personals. 
 
j)          Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents: 
 
•   Accés, rectificació, supressió i oposició 
•   Limitació del tractament 
•   Portabilitat de dades 
•   A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils)  
 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del 
tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant 
l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça lopd@diba.cat. La 
comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què 
s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per 
resoldre la sol·licitud.  
 
k)      Dret d’informació 
 
L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als 
tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació s'ha 
de consensuar amb el responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades. 
 
l)      Notificació de violacions de la seguretat de les dades 
 
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en 
qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, i a través del responsable del contracte designat per 
l’Institut del Teatre, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals 
tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. 
 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un 
risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 
 
•   Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui 
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat 
de registres de dades personals afectats. 
•   Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en el qual es 
pugui obtenir més informació. 
•   Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals. 
•   Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les 
dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.  
 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació 
s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 
 
m)    Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la 
protecció de dades, quan escaigui. 
 
n)      Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de 
control, quan escaigui. 
 
o)       Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les 
seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un 
altre auditor autoritzat per ell.  



 

 
p)       Implantar les mesures de seguretat i els mecanismes per a:   
 
•    Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de 
tractament. 
•    Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o 
tècnic. 
•    Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives 
implantades per garantir la seguretat del tractament. 
•    Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 
 
q)     Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al 
responsable.  
 
r)      Destí de les dades 
 
Destruir les dades, una vegada complerta la prestació. Una vegada destruïdes, l'encarregat n’ha de 
certificar la destrucció per escrit i ha de lliurar el certificat al responsable del tractament. 
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, 
mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
                 
V. Obligacions del responsable del tractament 
 
Correspon al responsable del tractament: 
 
a)    Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest apartat. 
 
b)    En el cas que pertoqui, fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregat.  
 
c)     Fer les consultes prèvies que correspongui.  
 
d)     Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi el RGPD. 
 
e)      Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 
 
 
3) DADES ESPECÍFIQUES  
 
3.a) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SERVEIS 
 
3.a.1) Sistema de determinació del preu del contracte 
 
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, en base a 
preus referits a components de la prestació pel que fa a la part fixa (corresponent a als serveis auxiliats 
periòdics) i en preus hora pel que fa a la part variable (corresponen als serveis auxiliars puntuals). 
3.a.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del contracte 
 
L’Institut del Teatre es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del contracte, 
a la seva recepció. 
 
 
3.a.3) Facultat de la Diputació de l’Institut del Teatre sobre manteniment d’estàndards de qualitat 

en la prestació del servei 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris 
econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que adscrigui a la 
prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients 
a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, l’Institut del 
Teatre n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 



 
    
 

 

  
 

 

 

El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder 
substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances, absències 
i/o malalties. 
 
 
3.a.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial  
 
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista a les 
dependències de l’Institut del Teatre, i en funció del risc que comporta, el contractista, en un termini 
màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització del contracte i amb caràcter 
previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor l’avaluació de riscos pels 
serveis contractats i la planificació preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per l’Institut 
del Teatre. 
 
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa de prevenció de riscos laborals i 
de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a 
adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà d’acreditar, 
en el termini assenyalat al paràgraf anterior, el compliment del deure d’informació i formació als 
treballadors implicats en els treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva 
efectuada amb motiu de la concurrència empresarial. Per cada treballador haurà de lliurar justificant 
d’aptitud mèdica (Vigilància de la salut). Per últim, haurà de retornar adequadament emplenats, signats i 
segellats els diferents rebuts associats a la informació lliurada per l’Institut del Teatre en relació amb els 
riscos del centre de treball.  
 
Si es produeixen modificacions en relació amb el pla de treball, riscos existents, nous treballadors o 
d’altres que incideixin en la seguretat i la salut dels treballadors, caldrà informar i justificar els canvis 
garantint els interessos generals de la prevenció de riscos (aquestes modificacions, si escau, suposaran 
l’actualització de la documentació indicada anteriorment). En aquells casos en què s’incorpori un nou 
treballador, és necessari lliurar la nova documentació abans de què aquest accedeixi al centre de treball. 

 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels principis d’acció 
preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les diferents activitats 
desenvolupades a les dependències de la l’Institut del Teatre i l’adequació entre els riscos existents i les 
mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de coordinació: 

 
• L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l’Institut del Teatre i el contractista. 
• La impartició d’instruccions. 

 
 
3.a.5) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 

 
Als efectes previstos a l’article 120 del TRLCSP, es fa constar que l’actual prestadora dels serveis 
auxiliars de la seu de Barcelona corresponent al LOT 1 és l’empresa DISWORK, SL i que les condicions 
dels contractes laborals dels treballadors afectats són les que es relacionen tot seguit:  
 
 
LOT 1 
 
Conveni col·lectiu aplicable: Conveni col·lectiu de treball centres especials de treball de Catalunya 

de treballadors disminuïts físics i/o sensorials de Catalunya per a l’any 2005 

CATEGORIA 
PROFESSIONAL ANTIGUITAT CODI 

CONTRACTE 
HORES 

SETMANA CENTRE 

AUXILIAR CONTROL 29/01/2014 109 40 BCN 

AUXILIAR CONTROL 29/01/2014 209 30 BCN 

AUXILIAR CONTROL 12/03/2014 109 40 BCN 

AUXILIAR CONTROL 08/01/2015 530 30 BCN 

AUXILIAR CONTROL 09/06/2015 109 40 BCN 

AUXILIAR CONTROL 31/10/2016 530 35 BCN 



 

  
Als efectes previstos a l’article 120 del TRLCSP, es fa constar que l’actual prestadora dels serveis 
auxiliars del Centre Territorial del Vallès (Terrassa) corresponent al LOT 2 és l’empresa DISWORK, SL 
i que les condicions dels contractes laborals dels treballadors afectats són les que es relacionen tot seguit:  

 
 

LOT 2 
 

Conveni col·lectiu aplicable: Conveni col·lectiu de treball centres especials de treball de Catalunya de 
treballadors disminuïts físics i/o sensorials de Catalunya per a l’any 2005 

CATEGORIA 
PROFESSIONAL ANTIGUITAT CODI 

CONTRACTE 
HORES 

SETMANA CENTRE 

AUXILIAR 
CONTROL 01/04/2008 209 35 TERRASSA 

  
 
LOT 3 
 
Als efectes previstos a l’article 120 del TRLCSP, es fa constar que l’actual prestadora dels serveis 
auxiliars del Centre Territorial d’Osona (Vic) corresponent al LOT 3 és l’empresa ATESE, ATENCION Y 
SERVICIOS, SL (TABLISA)  i que les condicions dels contractes laborals dels treballadors NO estan 
subjecte a la subrogació atès que no disposen de conveni col·lectiu, ni conveni d’empresa propi i, per tant, 
es regeixen per l’estatut dels treballadors.  
 
 
3.a.6) Propietat dels treballs 
 
No és procedent. 
 
Barcelona, 6 de novembre de 2017 
 
El Gerent de l’Institut del Teatre 
 
 
 
 
Jordi Roig i Viñals 
 
 
 
El Secretari delegat que subscriu, informa                                  
el present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, la qual cosa es fa constar als efectes del 
que disposa la disposició addicional segona apartat 
7è del TRLCSP. 

La Interventora Delegada que subscriu, informa el 
present Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
la qual cosa es fa constar als efectes del que disposa la 
disposició addicional segona apartat 7è del TRLCSP. 

  
El Secretari Delegat 
 
 
 
Francesc Bartoll i Huerta 

La Interventora Delegada 
 
 
 
Ma. José Villarrubia Gériz  

 
DILIGÈNCIA.- Faig constar que el present Plec de Clàusules Administratives Particulars ha estat aprovat 
per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària reunida en data 22 de novembre de 2017.  
 
Barcelona, 22 de novembre de 2017. 
 
El Secretari Delegat 
 
 
 
Francesc Bartoll i Huerta 



 
    
 

 

  
 

 

 

ANNEX I AL PCAP 
“Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre”. 

 
NÚM. EXPEDIENT 2017/131 

SEC 2017/0010599 
 

Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional 
 

A INSERIR EN EL SOBRE NÚMERO 1 DE CADA LOT  
 

"El Sr./La Sra......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de 
l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data 
..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, 
telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del 
contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
- Que el perfil d’empresa és el següent: 

 
Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 

una creu 

Microempresa Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual 
o balanç general anual no superior als 2 milions d’euros.  

Petita empresa Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual 
o balanç general anual no superior als 10 milions d’euros. 

 

Mitjana empresa 
Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis 
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç general 
anual no superior als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual 
superior als 50 milions d’euros o balanç general anual 
superior als 43 milions d’euros. 

 

 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat, 

disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que 
s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.  

 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris 
per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel 
qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 

espanyols. 
 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat 
no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del RD 
364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la 
quota de reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat.  

 
� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 

 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 
� SÍ  � NO   

 
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al PCAP.  

 
� SÍ  � NO 

 
- Respecte de l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 
� Està subjecta a l’IVA. 



 

� Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-
subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 
� Està subjecta a l’IAE. 
� Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-

subjecció o l’exempció. 
 

- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza la Diputació de 
Barcelona/Organisme perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions competents, 
els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
� SÍ  � NO 

 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i 

requeriments per mitjans electrònics a:  
 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    
    
 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per 
escrit, a l’Institut del Teatre per tal de fer la modificació corresponent o revocar l’autorització de 
notificació electrònica. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza 
per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que 
l’Institut del Teatre pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
(Lloc, data, signatura i segell).” 
 
 
 
Barcelona, 6 de novembre de 2017 
 

El Gerent Aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 22 de novembre de 2017 

       El Secretari Delegat 
 
 
 
 
 
Jordi Roig i Viñals     Francesc Bartoll i Huerta 
 
 
 
 
 

ANNEX 2 AL PCAP 
 

De la contractació consistent en el “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre”. 
 

NÚM. EXPEDIENT 2017/131 
SEC 2017/00010599 

 
A INSERIR AL SOBRE NÚMERO 2 

 



 
    
 

 

  
 

 

 

LOT 1 i LOT 3 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm.........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  
contractació relativa al “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre” LOT 1, 
es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques 
Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, amb els 
preus unitaris següents:  
 
3) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 
a. Per la part fixa: 
 

 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu màxim 
IVA exclòs 

Preu ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
ofertat IVA 
inclòs 

Serveis auxiliars 
periòdics 

171.400,00€ 
biennals (2 

anys) 

..................€ 
Biennals  
(2 anys) 

21% .........€ ..............€ 
Biennals 
(2 anys) 

  
 

B) Per la part variable els imports següents: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu unitari 

màxim IVA 
exclòs 
(hora) 

Preu unitari 
ofertat IVA 
exclòs (hora) 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat 
IVA inclòs 

Serveis auxiliars 
puntuals diürn  

9,00€ ....€ hora 21% .........€ ......€ hora 

Serveis auxiliars 
puntuals 

   11,35€ ......€ hora  ........€ ........€ hora 

 
• 2)  APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I 

DE COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI  

NO  

 
 
(Lloc, data, signatura i segell)." 

 
 
LOT 2 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm.........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  
contractació relativa al “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre” LOT 2, 
es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques 
Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, amb els 
preus unitaris següents:  

 
 
 
 



 

1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu màxim 
IVA exclòs 

Preu ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
ofertat IVA 
inclòs 

Serveis auxiliars 
periòdics 

28.170,00€ 
biennals (2 

anys) 

..................€ 
Biennals  
(2 anys) 

21% .........€ ..............€ 
Biennals 
(2 anys) 

  
 

(Lloc, data, signatura i segell)." 
 
 
LOT 3 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm.........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  
contractació relativa al “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre” LOT 3, 
es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques 
Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, amb els 
preus unitaris següents:  

 
 

4) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 
b. Per la part fixa: 
 

 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu màxim 
IVA exclòs 

Preu ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
ofertat IVA 
inclòs 

Serveis auxiliars 
periòdics 

14.490,00€ 
biennals (2 

anys) 

..................€ 
Biennals  
(2 anys) 

21% .........€ ..............€ 
Biennals 
(2 anys) 

  
B) Per la part variable els imports següents: 

 
  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu unitari 
màxim IVA 
exclòs 
(hora) 

Preu unitari 
ofertat IVA 
exclòs (hora) 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat 
IVA inclòs 

Serveis auxiliars 
puntuals diürn  

9,00€ ....€ hora 21% .........€ ......€ hora 

Serveis auxiliars 
puntuals 

   11,35€ ......€ hora  ........€ ........€ hora 

 
• 2)  APORTACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL D’INCIDÈNCIES EN SUPORT INFORMÀTIC I 

DE COMUNICACIÓ A L’INSTITUT DEL TEATRE 
 
 

Aporta el sistema de 
control 

Marca amb una creu 

SI  

NO  

 
(Lloc, data, signatura i segell)." 



 
    
 

 

  
 

 

 

10. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del “Servei de 
representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT Dansa – 
Jove Companyia de l’Institut del Teatre”. 2 lots. Procediment obert. Pluralitat 
de criteris.  

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, el Sr. Roig per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, consistent en l’aprovació d’un contracte de serveis. 
 

En el marc del curs de postgrau en dansa de l’Institut del Teatre, s’insereix l’activitat d’“IT 
Dansa Jove Companyia”, la principal missió de la qual és proporcionar als graduats en dansa 
oportunitats de pràctica professional amb coreografies de destacats artistes i amb un 
programa d'actuacions al circuit teatral. 
 
- L’Institut del Teatre justifica la necessitat de recórrer a la contractació externa d’un servei 
de representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions del repertori d’IT Dansa – 
Jove Companyia de l’Institut del Teatre, dins de l’estat espanyol (LOT 1), i fora de l’estat 
espanyol (LOT 2), així com el procediment i els criteris de valoració seleccionats. 
 
- Per cobrir les necessitats d’aquest servei s’ha previst un pressupost anual màxim que es 
fixa en la quantitat de 27.300,00 €, IVA exclòs, desglossat en DOS LOTS i en termes de preus 
unitaris i d’acord amb el següent desglossament: 

 
- LOT 1: Per a les actuacions d’IT Dansa dins de l’estat espanyol, la quantitat de 
8.400,00 €, IVA exclòs, més 1.764,00 € d’IVA al 21%. 
 
- LOT 2: Per a les actuacions d’IT Dansa fora de l’estat espanyol, la quantitat de 
18.900,00 €, IVA exclòs, més 3.969,00 € d’IVA al 21%. 

 
 

Per als dos lots els preus unitaris de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 

Servei 

Import preu 
unitari 
màxim IVA 
exclòs 

Tipus 
IVA 

Import 
IVA 

Import preu 
unitari 
màxim IVA 
inclòs 

Representació i gestió artística i 
tècnica per a cadascuna de les 
representacions que es contractin 

1.050,00 € 21% 220,50€ 1.270,50€ 

 
 

- Es proposa, doncs, autoritzar la despesa anual de 33.033,00 €, IVA inclòs, que es farà 
efectiva amb càrrec als exercicis següents: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 27.527,50€ 
2019 5.505,50€ 

 
 
- D’altra banda, es proposa aprovar l’ingrés mínim de 33.325,18 €, IVA exclòs, més el 21% 
d’IVA per un import de 6.998,32 €, el que fa un total de 40.323,50 €) IVA inclòs, d’acord amb el 
següent desglossament: 
 
 



 

          Actuacions  
Preu Públic  
(IVA 
exclòs) 

21% 
IVA 

Preu Públic  
(IVA inclòs) 

Ingrés mínim  
(IVA inclòs) 

LOT 1: 
Mínim 4 actuacions dins 
de l’estat espanyol 

2.380,37€ 499,88€ 2.880,25€ 11.521,00€ 

LOT 2: 
Mínim 10 actuacions fora 
de l’estat espanyol 

2.380,37€ 499,88€ 2.880,25€ 28.802,50€ 

 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist que en el marc del curs de postgrau en dansa de l’Institut del Teatre, s’insereix l’activitat d’“IT Dansa 
Jove Companyia”, la principal missió de la qual és proporcionar als graduats en dansa oportunitats de 
pràctica professional amb coreografies de destacats artistes i amb un programa d'actuacions al circuit 
teatral. 
 
Vist que segons es desprèn de la memòria, queda justificada la necessitat de recórrer a la contractació 
externa d’un servei de representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions del repertori d’IT 
Dansa – Jove companyia de l’Institut del Teatre, dins de l’estat espanyol (LOT 1), i fora de l’estat espanyol 
(LOT 2), així com la idoneïtat de l’objecte del contracte, el procediment i els criteris de valoració 
seleccionats. 
 
Atès que l’Institut del Teatre no disposa dels recursos tècnics especialitzats ni del personal adequadament 
preparat per a la representació i gestió d’aquestes actuacions, per la qual cosa es fa necessària la 
contractació d’aquest servei de gestió. 
 
Atès que per cobrir les necessitats d’aquest servei s’ha previst un pressupost anual màxim de licitació de 
la contractació que es fixa en la quantitat de VINT-I-SET MIL TRES-CENTS EUROS (27.300,00€), IVA 
exclòs, desglossat en DOS LOTS i en termes de preus unitaris, de la manera següent: 
 
- LOT 1: Per a les actuacions d’IT Dansa dins de l’estat espanyol, la quantitat de VUIT MIL QUATRE-
CENTS EUROS (8.400,00€), IVA exclòs, més MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS (1.764,00€) 
de IVA al 21%. 
 
- LOT 2: Per a les actuacions d’IT Dansa fora de l’estat espanyol, la quantitat de DIVUIT MIL NOU-
CENTS EUROS (18.900,00€), IVA exclòs, més TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS 
(3.969,00€) de IVA al 21%. 
 
Per als dos lots els preus unitaris de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 

Servei 
Import preu 
unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
IVA 

Import 
IVA 

Import preu unitari 
màxim IVA inclòs 

representació i gestió artística i tècnica 
per cadascuna de les representacions 
que es contractin 

1.050,00 € 21% 220,50€ 1.270,50€ 

 
Atès que s’han redactat els corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques, que hauran de regir en la contractació. 
 
De conformitat amb l’article 10, 138, 150 i 157 a 161 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), es tracta d’un contracte 
de serveis, no subjecte a regulació harmonitzada, procediment obert i adjudicació per l’aplicació de 
pluralitat de criteris.  
 



 
    
 

 

  
 

 

 

Atès el que estableix l’article 110.2 del  Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP) cal autoritzar la despesa màxima de 
TRENTA-TRES MIL TRENTA-TRES EUROS (33.033,00€), IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 227.09/99230 dels exercicis 2018 i 2019 amb el següent desglossament: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 27.527,50€ 
2019 5.505,50€ 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en els pressupostos de 2018 i 2019 s’hi 
consigni el crèdit corresponent i s’aprovin els esmentats pressupostos definitius. 
 
Vist que s’ha d’autoritzar l’ingrés mínim per les actuacions mínimes establertes a la clàusula 5.1 del Plec 
de Prescripcions Tècniques en relació al preu públic per actuació d’IT Dansa de 2.380,87€ (IVA exclòs), 
aprovat per acord provisional del Ple de la Diputació de Barcelona el dia 25 de maig de 2017, i que ha 
quedat definitivament aprovat el dia 18 de juliol de 2017, i que es mantindrà vigent mentre no es modifiqui 
o derogui expressament. 
 
Vist l’article 12.a2. dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta de 
Govern  per aprovar i adjudicar els expedients de contractació de serveis d’import superior a 60.101,00 €. 
 
Per tot això, i a proposta 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 l’expedient de contractació, del “Servei de representació i gestió artística i tècnica per 
a les actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia de l’Institut del Teatre” per un pressupost anual màxim de 
licitació de VINT-I-SET MIL TRES-CENTS EUROS (27.300,00€), IVA exclòs, en termes de preus unitaris, 
d’acord amb el següent desglossament: 
 
- LOT 1: Per a les actuacions d’IT Dansa dins de l’estat espanyol, la quantitat de VUIT MIL QUATRE-
CENTS EUROS (8.400,00€), IVA exclòs, més MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS (1.764,00€) 
de IVA al 21%. 
 
- LOT 2: Per a les actuacions d’IT Dansa fora de l’estat espanyol, la quantitat de DIVUIT MIL NOU-
CENTS EUROS (18.900,00€), IVA exclòs, més TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS 
(3.969,00€) de IVA al 21%. 
 
Per als dos lots els preus unitaris de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 

Servei 
Import preu 
unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
IVA 

Import 
IVA 

Import preu unitari 
màxim IVA inclòs 

representació i gestió artística i tècnica 
per a cadascuna de les representacions 
que es contractin 

1.050,00 € 21% 220,50€ 1.270,50€ 

 
 
Segon.- APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que 
han de regir la licitació, adjudicació i execució del contracte. 
 
Tercer.- PROCEDIR a licitar el referit contracte mitjançant procediment obert, en virtut d’allò que 
s’estableix als articles 150 i 157 al 161 del TRLCSP, i adjudicació mitjançant pluralitat de criteris.  
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa anual derivada d’aquesta contractació de TRENTA-TRES MIL 
TRENTA-TRES EUROS (33.033,00€), IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 227.09/99230 dels exercicis següents: 
 
 
 



 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 27.527,50€ 
2019 5.505,50€ 

 
 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en els pressupostos de 2018 i 2019 s’hi 
consigni el crèdit corresponent i s’aprovin els esmentats pressupostos definitius. 
 
Cinquè.- APROVAR l’ingrés mínim de TRENTA-TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB 
DIVUIT CÈNTIMS (33.325,18€), IVA exclòs (*), més el 21% d’IVA per un import de 6.998,32€, el que fa un 
total de QUARANTA MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (40.323,50€) 
IVA inclòs, d’acord amb els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques 
Particulars, tenint en compte el següent desglossament: 

          Actuacions  Preu Públic  
(IVA exclòs) 21% IVA Preu Públic  

(IVA inclòs) 
Ingrés mínim  
(IVA inclòs) 

LOT 1: 
Mínim 4 actuacions dins de l’estat 
espanyol 

2.380,37€ 499,88€ 2.880,25€ 11.521,00€ 

LOT 2: 
Mínim 10 actuacions fora de 
l’estat espanyol 

2.380,37€ 499,88€ 2.880,25€ 28.802,50€ 

       
(*) Fora del territori nacional s’aplicarà la normativa en matèria d’IVA o equivalent establerta en cada cas.   
 
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords al servei de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació 

de Barcelona, als efectes de la seva intervenció en els actes de licitació i assistència a la Mesa de 
contractació.” 

 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTACIÓ DEL 
“SERVEI DE REPRESENTACIÓ I GESTIÓ ARTÍSTICA I TÈCNICA PER A LES ACTUACIONS D’IT 
DANSA - JOVE COMPANYIA DE L’INSTITUT DEL TEATRE”. PROCEDIMENT OBERT. 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 
És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Institut del Teatre del contracte consistent en 
el “Servei de representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT Dansa - Jove companyia de 
l’Institut del Teatre”. 
 
Els lots en què es divideix la contractació són els següents: 
 
• LOT 1: Per a les actuacions del repertori d’IT Dansa, dins de l’estat espanyol 

• LOT 2: Per a les actuacions del repertori d’IT Dansa, fora de l’estat espanyol. 

 
El codi CPV que corresponen és 92312000-1. 
 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del 
procediment i dels aspectes d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.  
 
 
1.3) Pressupost de licitació 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació per als 2 lots, formulat en termes de preu unitari, es 
fixa en la quantitat anual de VINT-I-SET MIL TRES-CENTS EUROS (27.300,00€), IVA exclòs, d’acord 
amb el següent desglossament: 
 
- LOT 1: la quantitat de VUIT MIL QUATRE-CENTS CENTS EUROS (8.400,00€), IVA exclòs. 

- LOT 2: la quantitat de DIVUIT MIL NOU-CENTS EUROS  (18.900,00€), IVA exclòs. 

 
 



 
    
 

 

  
 

 

 

Per als dos lots els preus unitaris de licitació s’estableix pels imports següents: 
 

Servei 
Import preu 
unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
IVA 

Import 
IVA 

Import preu unitari 
màxim IVA inclòs 

representació i gestió artística i tècnica 
per cadascuna de les representacions 
que es contractin 

1.050,00 € 21% 220,50€ 1.270,50€ 

 
Els licitadors que vulguin presentar oferta als LOTS, hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el preu 
unitari màxim de licitació per a cada LOT, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  
 
El pressupost per a cada LOT comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos al Plec de 
Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona (en endavant PCAG). 
 
L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix per a cada lot a la quantitat de: 
 
- Lot 1: MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS (1.764,00€) 

- Lot 2: TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS (3.969,00€) 

La quantitat total en concepte d’IVA per la suma dels diferents lots ascendeix a CINC-MIL SET-CENTS 
TRENTA-TRES EUROS (5.733,00€). 
 
 
1.4) Aplicacions pressupostàries 
 
La despesa derivada d’aquesta contractació (per tots dos lots), TRENTA-TRES MIL TRENTA-TRES 
EUROS (33.033,00 €), es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 227.09 / 99230 del 
pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el següent desglossament: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 27.527,50€ 
2019 5.505,50€ 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en els pressupostos de 2018 i 2019 s’hi 
consigni el crèdit corresponent i s’aprovin els esmentats pressupostos definitius. 
 
L’Institut del Teatre podrà assolir la consignació pressupostària, tot respectant els preus unitaris oferts per 
l'adjudicatari, fins el pressupost màxim de licitació, formulat en termes de preus unitaris. 
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
 
Quant a la durada: 
 

El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada d’un any (1)  a comptar des de l’inici de la prestació 
del servei, prevista per a l’1 de març de 2018. La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el 
contracte d’acord amb l’article 26.1.g) del TRLCSP. 

 
Quant a la pròrroga: 
 

El contracte serà prorrogable de forma expressa, per mutu acord de les parts, sense que la durada de 
la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de dos (2) anys.  
 

No s’acordarà la pròrroga en el cas que el contractista hagi incomplert les condicions especial d’execució 
de caràcter social, definides en la clàusula 2.2 del present plec. 
 
1.6) Valor estimat 
 
El valor estimat del conjunt de contractes (per LOTS), als efectes d’allò que disposen l’article 88 i 
concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) aprovat pel 



 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de SEIXANTA MIL SEIXANTA EUROS (60.060,00 
€), IVA exclòs, amb el següent desglossament: 
 
- LOT 1: DIVUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS (18.480,00€), IVA exclòs, desglossat en: 

 
o Contracte: 8.400,00 € 

o Pròrrogues: 8.400,00 € 

o Modificació 20%: 1.680,00 € 

 
- LOT 2: QUARANTA-UN MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS (41.580,00 €) IVA exclòs, desglossat 

en: 
 
o Contracte. 18.900,00 € 
o Pròrrogues: 18.900,00 € 
o Modificació 20%: 3.780,00 € 

 
Totes les mencions d’aquest plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents s’entendran 
referides sense IVA, llevat que es disposi altrament. 
 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada es durà a 
terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de pluralitat de criteris, el preu, en 
virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP. 

 
 
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present contractació, 
que haurà d’abonar el contractista, serà de 400,00 euros, i s’haurà d’abonar per/ls contractista/es 
proporcionalment en funció del pressupost màxim de cada lot. 
 

 
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 
 
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini que s’estableixi 
en l’anunci corresponent, al Servei de Contractació, c/ Londres, 55 5a. Planta, 08036- Barcelona, 
scon.publicitat@diba.cat, telèfon 93.402.25.64 i fax 93.402.06.47,  de dilluns a divendres laborables, de 
9:00 hores a 14:00 hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació 
s’haurà de lliurar abans de 14:00 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci 
corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa al dit Servei el mateix dia de la seva presentació, 
sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. 
Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no 
serà admesa en cap cas.  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, 
degudament signada, en dos sobres, en els termes següents: 
 
 

SOBRE NÚM. 1 
 
Portarà la menció " Documentació administrativa per a la contractació per al “Servei de 

representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT Dansa - Jove companyia de 
l’Institut del Teatre”. (consigneu el LOT) presentada per ...……......." i haurà de contenir la 
documentació següent: 
 
Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb 
l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex al PCAP. 



 
    
 

 

  
 

 

 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del 
termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 TRLCSP. 

 
De conformitat amb l’article 146.4 TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment 
abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens 
perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec. 
 
SOBRE NÚM. 2   
 
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa al criteri avaluable de 
forma automàtica per a la contractació del “Servei de representació i gestió artística i tècnica 
per a les actuacions d’IT Dansa - Jove companyia de l’Institut del Teatre”. (consigneu el LOT) 
presentada per .......……..." i haurà de contenir la documentació següent: 
 

• 1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació 
de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, 
núm.........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a 
(consignar objecte del contracte i lots, si escau)......................................., es compromet a 
portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de 
Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, per el preu unitari següent: 

  OFERTA DE LICITADOR 
 

Servei 
 

Preu unitari 
màxim IVA 
exclòs 

Preu unitari 
ofertat  
IVA exclòs 

 
Tipus 
% IVA 

 
Import 
IVA 

Preu unitari 
ofertat IVA 
inclòs 

Representació i gestió 
artística i tècnica per 
cadascuna de les 
representacions que es 
contractin 

 
 

1.050,00 € 

  
 
 

  

 
(Lloc, data, signatura i segell)." 
 
 

• 2) DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  

Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica a 
atenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) del present Plec, numerada i 
indexada,  
 
“Compromís de promoure més coreografies en espais escènics: 

 
LOT 1: dins de l’Estat espanyol (un mínim de 4 actuacions/any): 

 
 

Compromís  Marcar amb 
una creu 
l’opció 

seleccionada 
Gestionar de 4 actuacions/any  
Gestionar de 5 actuacions/any  
Gestionar de 6 actuacions/any  
Gestionar un mínim de 7 actuacions/any  
Gestionar un mínim de 8 actuacions/any  

 
 

LOT 2: fora de l’Estat espanyol (un mínim de 10 actuacions/any): 
 
 
 



 

Compromís  Marcar amb 
una creu 
l’opció 
seleccionada 

Gestionar un mínim de 10 actuacions/any  
Gestionar un mínim de 12 actuacions/any  
Gestionar un mínim de 14 actuacions/any  
Gestionar un mínim de 16 actuacions/any  
Gestionar un mínim de 18 actuacions/any  

 
  (Lloc, data, signatura i segell)." 

 
En cas de no marcar cap opció, o de marcar-ne dues, s’atorgarà 0 punts. 

1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o 
tècnica i altres requeriments  

 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 

� Disposar de la solvència següent: 

 
La solvència econòmica i financera variarà en funció de LOT/S a què es presenti l’empresa. En cas 
que es presenti a més d’un LOT, l’import mínim exigit serà la suma de l’import mínim de cada LOT, 
llevat de l’assegurança que només exigirà un import mínim de 300.000,00€ 
 
 
Per al LOT 1: dins de l’Estat espanyol 
 
a) Solvència econòmica i financera 

• Mitjans: Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals. 

Import mínim: 300.000,00 € 
 
Acreditació documental: Certificat de l’asseguradora i declaració del compromís de la 
renovació o pròrroga tot garantint la seva cobertura durant tota l’execució del contracte. 

 
• Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 3 anys en 

l’àmbit al que es refereix aquest contracte, per import igual o superior al pressupost de 
licitació del contracte que s’estableix en la clàusula 1.3 del present plec. 

Import mínim: 8.400,00 €. 
 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit, en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
b) Solvència professional o tècnica 

• Mitjans: Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc (5) anys 
que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa. 

Valors o requisits mínims: L’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o 
superior a 8.400,00€.  
 
Acreditació documental: 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent. 



 
    
 

 

  
 

 

 

 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora. 

 
• Mitjans: Adscriure, d’acord amb l’article 64.2 TRLCSP, els mitjans personals i materials 

que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents: 

Valors o requisits mínims: Un tècnic en experiència en gestió artística com a mínim 1 any. 
 

Acreditació documental:  
 

- Una declaració responsable relativa a l’obligació d’adscripció dels mitjans 
personals a l’execució del contracte. 

- Currículum Vitae degudament signats on consti l’experiència professional en 
gestió artística. 

 
Per al LOT 2: fora de l’Estat espanyol 
 

a) Solvència econòmica i financera 

• Mitjans: Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals. 

Import mínim: 300.000,00 € 
 

Acreditació documental: Certificat de l’asseguradora i declaració del compromís de la 
renovació o pròrroga tot garantint la seva cobertura durant tota l’execució del contracte. 

 
• Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 3 anys 

en l’àmbit al que es refereix aquest contracte, per import igual o superior al pressupost de 
licitació del contracte que s’estableix en la clàusula 1.3 del present plec. 

Import mínim: 18.900,00 €. 
 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit, en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.  

 
Quan per raons justificades l’empresari no pogués facilitar les referències sol·licitades, podrà 
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació 
presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de contractació 

 
b) Solvència professional o tècnica 

La solvència professional o tècnica serà requerida per a cada LOT 
 

• Mitjans: Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc (5) anys 
que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa 

 
Mínim: En aquesta relació han de constar serveis o treballs de característiques similar a 
l’objecte del contracte per un import total de 18.900,00 € IVA exclòs. 
 
 
 
 



 

Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims: 
 
-Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
-Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora. 

 
• Mitjans: Adscriure, d’acord amb l’article 64.2 TRLCSP, els mitjans personals i materials que 

indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents: 

Valors o requisits mínims: Un tècnic en experiència en gestió artística com a mínim 1 any. 
 
Acreditació documental:   
 

- Una declaració responsable relativa a l’obligació d’adscripció dels mitjans personals 
a l’execució del contracte.  

- Currículum Vitae degudament signats on consti l’experiència professional en gestió 
artística. 

 
1.11) Criteris d’adjudicació 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més 
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord a la ponderació que es 
detalla a continuació: 
 
 
Criteri 1: Preu de licitació. Criteri avaluable de forma automàtica (80%).  
 

o Preu ofertat fins a 80 punts (per a cada lot). 

 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació. 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 

• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 
elevada. 

• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta 
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a 
aquesta mitjana. 

• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana 
en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no 
es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la 
nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits anteriors, se li 
assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa situació, s’assignarà la màxima 
puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la licitació 
empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per 
als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 



 
    
 

 

  
 

 

 

La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 
En tot cas, l’Organisme Autònom Institut del Teatre, es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els aspectes 
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes que disposa l’article 151.1 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
 
Criteri 2: Gestionar més coreografies en espais escènics que les obligades en la clàusula 5.1) del  Plec 
de Prescripcions Tècniques. Criteri avaluable de forma automàtica (20%). 
 

o Gestionar més coreografies fins a 20 punts (per a cada lot) 

 
S’assignarà les següents puntuacions a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

LOT 1: dins de l’Estat espanyol (un mínim de 4 actuacions/any): 
 

Compromís  Punts 
Gestionar un mínim de 4 actuacions/any 0 pts 
Gestionar un mínim de 5 actuacions/any 5 pts 
Gestionar un mínim de 6 actuacions/any 10 pts 
Gestionar un mínim de 7 actuacions/any 15 pts 
Gestionar un mínim de 8 actuacions/any 20 pts 

 
LOT 2: fora de l’Estat espanyol (un mínim de 10 actuacions/any): 

 
Compromís  Punts 
Gestionar un mínim de 10 actuacions/any 0 pts 
Gestionar un mínim de 12 actuacions/any 5 pts 
Gestionar un mínim de 14 actuacions/any 10 pts 
Gestionar un mínim de 16 actuacions/any 15 pts 
Gestionar un mínim de 18 actuacions/any 20 pts 

 
 
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
 
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des del punt de 
vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el previst al Plec de Clàusules Administratives Generals de 
la Diputació de Barcelona. 

 
 
1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de les ofertes 
rebudes. 
 

 
1.14) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
 
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades 
 
D’acord amb la justificació que consta a l’expedient, per determinar que una proposició no pot ser 
complerta per ser anormal o desproporcionada, es tindrà en compte el criteri següent: 
  

• S’aplicaran les previsions de l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 



 

1.16) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 103 
TRLCSP. 
 
 
1.17) Garantia definitiva  
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa 
la corresponent al 5% del pressupost màxim de licitació (IVA exclòs). 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 96.1 
TRLCSP.  
 
 
1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel  licitador proposat 

com a adjudicatari 
 
El licitador proposat com a adjudicatari, i abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies hàbils 
comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2 del TRLCSP, haurà 
de: 
 
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
 
- Presentar els següents documents: 
 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el 
substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més del seu 
DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per 
representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat 
o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar 
compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les 
escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan 
l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, 
en el corresponent registre oficial. 

 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui validada 
per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.  
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva 
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la 
inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.  
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el que 
disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 

 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries 

i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat a la Diputació de Barcelona i/o a l’Institut del 
Teatre obtenir de forma directa la seva acreditació. 

 
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va 
comprometre a adscriure al contracte, annexant el Currículum Vitae i la còpia compulsada de la 
Titulació acadèmica oficial, indicació i descripció dels anys d’experiència i any de la referida 
certificació, en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec. 

 
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns 

responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la documentació referida – a excepció 
de la referida a la garantia definitiva, a l’habilitació professional, a la solvència econòmica i tècnica i a 
l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no consta en el Registre de Licitadors-, sempre i quan aportin la 



 
    
 

 

  
 

 

 

diligència d’inscripció i la declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la diligència no 
han experimentat cap variació. 
 
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes assenyalats a 
l’article 151 TRLCSP. 
 
 
1.19) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo 
mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar formalment 
constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
 
2) DADES  COMUNES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades específiques 
del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i de la normativa aplicable i, en 
particular, els següents: 
 

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb 
l’Institut del Teatre, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el 
compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència. En particular s’obliga a: 

� Facilitar a l’Institut del Teatre la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra que li sigui 
requerida d’acord amb la normativa vigent. 

� Comunicar a l’Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres 
anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present 
contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

� No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, 
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

� Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta 
que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal 
vigent en cada moment. 

 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació als seus 

subcontractistes (en cas de ser prevista la subcontractació) o subministradors en els termes de 
l’article 228 bis TRLCSP. 

 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
És condició especial d’execució que l’empresa contractista en tota la documentació, publicitat, imatge o 
materials necessaris per a l’execució del contracte faci un ús no sexista del llenguatge, eviti qualsevol 
imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes, i fomenti amb valors d’igualtat la presència 
equilibrada, la diversitat i la coresponsabilitat. 
 
 
 
 



 

2.3) Modificació del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en 
el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text legal, així com el que es preveu en 
l’article 306, del mateix text, relatiu a la modificació del contractes de manteniment. 
 
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les condicions, l’abast 
i els límits següents: quan es produeixi un augment que sobrepassi les 8 actuacions en el lot 1 i/o 18 
actuacions en el lot 2.  En haver-se formulat el pressupost màxim de licitació, en termes de preu unitari, la 
modificació del contracte podrà afectar, com a màxim a l’alça al 20% de dit pressupost.  
 
 
2.4) Règim de pagament  
 

a) El contractista presentarà factures trimestrals, en el Registre de Factures de l’Institut del 
Teatre. Les factures desglossades per  les actuacions hi constarà data, lloc i coreografia de 
l’espectacle. 

El pagament es realitzarà per l’Institut del Teatre, en els terminis establerts en l’article 216.4 
TRLCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del 
personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 

 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses 
en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic, hauran de presentar factures electròniques 
d’acord amb la normativa vigent. 
En totes les factures electròniques es farà constar els següents codis  DIR3: 

Oficina comptable (rol 01)   LA0005598 
Òrgan gestor (rol 02) LA0005598 
Unitat tramitadora (rol 03)  LA0005598 

 
b) D’altra banda, i tal com estableix el Plec de Prescripcions Tècniques, l’Institut del Teatre rebrà 

l’import corresponent al preu públic, aprovat per acord provisional del Ple de la Diputació de 
Barcelona el dia 25 de maig de 2017, i que ha quedat definitivament aprovat el dia 18 de juliol de 
2017, de 2.380,37€ (IVA exclòs), per cada actuació. 

En tot cas,  el preu públic que s’aplicarà serà el que sigui vigent en el moment de la seva 
aplicació.  

Les quantitats resultants les abonarà el contractista a l’Institut del Teatre. 
 
El pagament d’aquestes quantitats es realitzaran trimestralment, el primer dia del mes i en el 
mateix moment de la presentació de la factura, amb document justificatiu indicant la data, lloc i 
coreografia de cada actuació. 
 
Les dades bancàries de l’Institut del Teatre són: 
 
Bic: CESCESBBXXX   
IBAN: ES45 2013 0500 1102 0278 7610 
 
L’ingrés d’aquest preu públic anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 349.07 / 99230 del 
vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 

 
 
2.5) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient. 
 
 
 



 
    
 

 

  
 

 

 

2.6) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i concordants del TRLCSP, 
les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb 

l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents Plecs durant l’execució 
del contracte, quan a criteri de l’Institut del Teatre puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula 
següent, referida a les penalitats. 

- La imposició de més de tres penalitzacions. 

- L’incompliment de les normes de prevenció de riscos establertes per la reglamentació vigent del lloc 
de la prestació del servei en relació amb els treballs efectuats, així com les normes de seguretat 
existents a l’Institut del Teatre per a treballadors d’empreses externes. 

- Assignar treballadors que no tinguin la capacitat i les aptituds físiques i psíquiques apropiades al 
treball (d’acord amb allò indicat pel seu servei de prevenció - vigilància de la salut). 

- Assignar treballadors que no tinguin la formació específica en prevenció de riscos laborals associada 
al seu lloc de treball.  

- No utilitzar els equips necessaris i adequats al treball i/o posar a disposició dels seus treballadors 
eines, equips de treball o equips de protecció individual que no compleixin amb els requisits de 
seguretat legalment establerts. 

 
2.7) Penalitats  
 
En cas que l’Institut del Teatre opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les 
penalitats següents: 
 
� Pel compliment defectuós de la prestació, per incompliment dels compromisos o de les condicions 

especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides al 
contracte, s’imposaran penalitats que no podran ser superiors al 10% del pressupost del contracte, 
IVA exclòs, que hauran de ser proporcional al grau d’incompliment, en els termes següents: 

e) Per cada dia d’incompliment que sobre passi per realitzar l’ingrés a l’Institut del Teatre del preu 
públic, d’acord amb la clàusula 2.4 del present plec, relatiu a la representació que dóna dret a 
aquest, s’imposarà una penalitat econòmica de 50€, excepte en els casos de força major que en 
tot cas haurà de ser estimada per l’Institut del Teatre.  

f) Per cada dia que passi sense que es presenti la planificació inicial d’actuacions prevista en la 
clàusula 5.3 del Plec de Prescripcions Tècniques aplicable a aquesta contractació, s’imposarà 
una penalitat de 30€.  

g) Per l’incompliment de la condició especial d’execució de la clàusula 2.2, o per la no presentació 
de la documentació de la seva acreditació, s’imposarà una penalitat econòmica de 100,00 € per 
cada incompliment trimestral, fins un màxim de tres incompliments. A partir del quart 
incompliment, la resolució del contracte serà obligatòria. 

h) Per cada dos incompliments en el termini de 6 mesos a comptar des de l’inici del contracte, 
s’imposarà una penalitat econòmica addicional equivalent al 0,50% del pressupost de licitació, 
IVA exclòs, amb independència de la penalitat que correspongui. 

 
Els imports de les penalitats es faran efectius mitjançant deducció d’aquests en els documents de 
pagament del contractista amb notificació prèvia de la imposició i valoració de la penalitat als efectes del 
preceptiu tràmit d’audiència al contractista o sobre la garantia definitiva. 
 
 



 

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del 
lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el 
corresponent document acreditatiu. 
 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques i la naturalesa 
de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 
 
La devolució de la garantia es realitzarà d’acord amb el que estableix l’article 102 del TRLCSP. 
 
 
2.10) Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeixi no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’Institut del Teatre, quan es compleixin 
els requisits establerts en l’article 226 del TRLCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
 
2.11) Subcontractació 
 
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al 15% del 
pressupost de licitació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Institut del Teatre del subcontracte a 
celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 227 del TRLCSP. 
 
 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la 
informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació 
facilitada pels licitadors i designada per aquests, de forma expressa i justificada, com a confidencial.  

 
En cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. 
 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de la 
Diputació de Barcelona publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013, pel Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la seva 
normativa de desplegament, així com per la resta de normativa legal aplicable.   
   
 
2.14) Notificacions 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics, en els 
termes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 



 
    
 

 

  
 

 

 

S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut a través 
del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual 
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un 
número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones autoritzades 
en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica 
(https://seuelectronica.institutdelteatre.cat). 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la seva 
posada a disposició, han transcorregut 5 dies naturals en el cas de la notificació de l’adjudicació i 10 dies 
naturals en la resta de supòsits sense que s’hagi accedit al seu contingut. 
 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del 

contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 
social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones 
amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en 
matèria mediambiental. 
 
 
2.16) Assegurances 
 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim 
de 300.000,00 €. 
 
 
2.17) Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte seran els espais escènics on es realitzaran 
les actuacions d’IT Dansa, Jove Companyia de l’Institut del Teatre (per al lot 1:dins de l’Estat espanyol i 
per al lot 2: fora de l’Estat espanyol), d’acord amb la planificació de les actuacions que presenti el 
contractista. 
 
 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP a la Directora 
Artística de IT Dansa. 
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest procés 
de contractació com a licitador. 
 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell o 
els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una 
participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
personal, s’informa que les dades de caràcter personal subministrades pel licitador durant el procediment 
de contractació o aportades pel contractista durant l’execució del contracte seran incloses en els fitxers de 
què és responsable la Diputació de Barcelona, “IT_CONTRACTACIÓ.EXT” i “IT_GESTIÓ_ECONÒMICA”, 
les quals seran objecte de tractament exclusivament per a la gestió del present expedient de contractació i 
per al temps estrictament necessari per al seu compliment, sempre que una llei no disposi el contrari, i 
només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. 



 

Així mateix, en el cas que durant l’execució del contracte el personal del contractista accedeixi a les 
instal·lacions videovigilades de la Diputació, les imatges captades seran incloses en el fitxer 
“IT_REGISTRE_ACCESSOS”, les quals seran objecte de tractament per al control de les obligacions 
establertes als PPT a l’adjudicatari relatives al seu personal i a la seguretat de les dependències i edificis 
de la Diputació. 
 
Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret 
que els corresponguin legalment, adreçant la seva sol·licitud, a través de la Seu electrònica 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp o mitjançant la presentació a 
qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de Barcelona que es poden consultar a 
http://www.diba.cat/web/registre/. 
 
Atès que la realització del servei objecte del contracte suposa el tractament de dades de caràcter 
personal, de persones identificades o identificables, per part de l'adjudicatari, es relacionen a continuació 
els seus deures i obligacions en relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la LOPD i al 
Reglament que la desenvolupa, així com al Reglament General de Protecció de Dades d’obligat 
compliment a partir del 25 de maig de 2018. 
 
I. Objecte de l’encàrrec del tractament 

Mitjançant aquestes clàusules s’habilita a la contractista, encarregada del tractament, per tractar per 
compte de l’Institut del Teatre, responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries 
per prestar el servei de la gestió artística objecte del contracte. 
 
El tractament consistirà en: la reserva de bitllets de mitjans de transport i allotjaments per als ballarins i 
ballarines d’IT Dansa i els professionals de l’Institut del Teatre que els acompanyen, i en la producció de 
material audiovisual de les coreografies com a material de difusió. 
 
Concreció dels tractaments a realitzar: 
 
X Recollida          Registre       
 Estructuració    Modificació 
 Conservació    Extracció 
X Consulta    Comunicació per transmissió 
 Difusió     Interconnexió 
 Acarament    Limitació 
 Supressió    Destrucció 
 Organització   X Comunicació 
 Altres:.................. 
 
II. Identificació de la informació afectada 
 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, l’Institut del Teatre, 
responsable del tractament, posa a disposició del contractista, encarregat del tractament, la informació 
que es descriu a continuació:   
 

o Nom , cognoms, DNI o passaport i data de naixement dels components de la companyia 
IT Dansa, inclosos el professionals de l’Institut del Teatre que els acompanyen. 

o Imatge. 

III. Durada 
 
Aquest contracte té una durada establerta al punt 1.5 dels present plecs. Una vegada finalitzat aquest 
contracte, l'encarregat del tractament ha de retornar al responsable les dades personals i  suprimir 
qualsevol còpia que estigui en el seu poder. 
 
IV. Obligacions de l’encarregat del tractament 
 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 
 



 
    
 

 

  
 

 

 

a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només 
per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats 
pròpies.  

b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD o 
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, 
l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable. 

 
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per 

compte del responsable, que contingui:  

 
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable per 

compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de 
l’encarregat i del delegat de protecció de dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 

3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, 
inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització internacional, i en el cas de les 
transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la documentació 
de garanties adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a: 

• La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència 
permanents dels sistemes i serveis de tractament. 

• La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, 
en cas d’incident físic o tècnic. 

• El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.  

 
d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del 

responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, 
d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d’identificar, 
prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i 
les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. 

 
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha 
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho 
prohibeixi per raons importants d'interès públic. 

 
e) Subcontractació 

No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que 
comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal 
funcionament dels serveis de l'encarregat. 
 
Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per escrit al 
responsable, amb una antelació de 5 dies. Cal indicar els tractaments que es pretén 
subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l’empresa subcontractista i les seves dades 
de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no manifesta la seva 
oposició en el termini establert. 
 



 

El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a 
complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del tractament i les 
instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació, de 
manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, 
obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al 
tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. 
Si el subencarregat ho incompleix, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable 
davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions. 

 
f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut 

accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 

g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma 
expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat 
corresponents, de les quals cal informar-los convenientment. 

h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació 
que estableix l'apartat anterior. 

i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones 
autoritzades per tractar dades personals. 

j) Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets d’accés, rectificació, 
supressió i oposició. 

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, 
davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça 
lopd@diba.cat. La comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de 
l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres 
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.  

 
k) Dret d’informació 

L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació 
relativa als tractaments de dades que es duran a terme i recollir el consentiment per als mateixos. 
La redacció i el format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable, 
abans d’iniciar la recollida de les dades. 

 
l) Notificació de violacions de la seguretat de les dades 

L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i 
en qualsevol cas abans del termini màxim de 24h, i a través dels responsables del contracte del 
contractista i de l’Institut del Teatre, de les violacions de la seguretat de les dades personals al 
seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per 
documentar i comunicar la incidència. 

 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat 
constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 

 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 

 
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, 

quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les 
categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats. 

2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en 
el qual es pugui obtenir més informació. 

3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 
personals. 



 
    
 

 

  
 

 

 

4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la 
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els 
possibles efectes negatius.  

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la 
informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 

 
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la 

protecció de dades, quan escaigui. 

n) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de 
control, quan escaigui. 

o) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les 
seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el 
responsable o un altre auditor autoritzat per ell.  

p) Implantar les mesures de seguretat i els mecanismes per a: 

a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis de tractament. 

b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en 
cas d'incident físic o tècnic. 

c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques 
i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 

d) Pseudoanonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 

q) Destí de les dades 

Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on 
constin, una vegada complerta la prestació.  

 
La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics 
utilitzats per l'encarregat.  

 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
 

 
IV. Obligacions del responsable del tractament 
 
Correspon al responsable del tractament: 
 

a) Lliurar a l’encarregat les dades a les quals es refereix l’apartat II d’aquesta clàusula.  
b) Fer les consultes prèvies que correspongui. 
c) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi el RGPD. 
d) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 

 
3) DADES ESPECÍFIQUES  
 
 
3.1) Sistema de determinació del preu del contracte  
 
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, en base a 
preus referits a components de la prestació. 
 
 
3.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del contracte 
 



 

L’Institut del Teatre es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del contracte, 
a la seva recepció. 
3.3) Facultat del Institut del Teatre sobre manteniment d’estàndards de qualitat en la prestació del 

servei 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris 
econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el personal que adscrigui a la 
prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients 
a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, la l’Institut del 
Teatre n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder 
substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances, absències 
i/o malalties. 
 
 
3.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial  
 
No és procedent 
 
 
3.5) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 
No és procedent. 
 
3.6. Propietat dels treballs 
 
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa contractada és 
propietat de l’Institut del Teatre d’acord amb el PCAG. 
 
 
Barcelona, 26 d’octubre de 2017 
 
El gerent 
 
 
 
 
Jordi Roig i Viñals 
 
 
El secretari delegat que subscriu, informa                                  
el present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, la qual cosa es fa constar als efectes del 
que disposa la disposició addicional segona apartat 
7è del TRLCSP. 

La interventora delegada que subscriu, informa el 
present Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
la qual cosa es fa constar als efectes del que disposa la 
disposició addicional segona apartat 7è del TRLCSP. 

  
El secretari delegat 
 
 
 
Francesc Bartoll i Huerta 

La Interventora Delegada 
 
 
 
Ma. José Villarrubia Gériz  

 
 
DILIGÈNCIA.- Faig constar que el present Plec de Clàusules Administratives Particulars ha estat aprovat 
per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 22 de novembre de 2017. 
 
Barcelona,  
 
El secretari delegat 
 
 
 



 
    
 

 

  
 

 

 

Francesc Bartoll i Huerta 



 

ANNEX AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL “SERVEI DE 
REPRESENTACIÓ I GESTIÓ ARTÍSTICA I TÈCNICA PER A LES ACTUACIONS D’IT DANSA - JOVE 
COMPANYIA DE L’INSTITUT DEL TEATRE”. MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB 
PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. (NÚM. EXPEDIENT 2017/052) 
 

Model de declaració responsable  
 

A INSERIR EN EL SOBRE NÚMERO 1  
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de 
l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data 
..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  
telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte 
del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
- Que el perfil d’empresa és el següent: 

 
Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 

una creu 

Microempresa Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual o 
balanç general anual no superior als 2 milions d’euros.  

Petita empresa Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual o 
balanç general anual no superior als 10 milions d’euros.  

Mitjana empresa 
Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis anual no 
superior als 50 milions d’euros o balanç general anual no 
superior als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual 
superior als 50 milions d’euros o balanç general anual superior 
als 43 milions d’euros. 

 

 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació); 

que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en cap de les 
prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 54 a 84 TRLCSP. 

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10) del PCAP i que es 
compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la dita 
clàusula. 

- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat, 
disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que 
s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris 
per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel 
qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. 

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la competència 
en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació 
en aquest procediment de contractació. 

- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols. 

 



 
    
 

 

  
 

 

 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en 
l’article 2 del RD 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter 
excepcional de la quota de reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat.  

� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 
 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.  

� SÍ  � NO   
 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al 
PCAP.  

� SÍ  � NO   
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 
� Està subjecte a l’IVA. 

� Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  
no-subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 
� Està subjecte a l’IAE. 

� Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  
no-subjecció o l’exempció. 

 
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara: 

 
� SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
  

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris) 

 
� NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 

 
- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza la Diputació de 

Barcelona i l’Institut del Teatre perquè puguin obtenir directament, davant de les Administracions 
competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

� SÍ  � NO   
 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i 
requeriments per mitjans electrònics a: 

 
Persona/es 

autoritzada/es* 
DNI* Correu electrònic 

professional* 
Mòbil 

professional 
    
    

*Camps obligatoris. 
 



 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per 
escrit, a la Diputació de Barcelona i l’Institut del Teatre per tal de fer la modificació corresponent o 
revocar l’autorització de notificació electrònica. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui 
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, 
per tal que la Diputació de Barcelona i l’Institut del Teatre/Organisme pugui facilitar-les al servei e-
Notum a aquests efectes. 

 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és 

(indicar les empreses que el composen).  

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP.” 

 
 
 
 
11. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del “Servei de 

neteja i planxat del vestuari que l’Institut del Teatre disposa en servei de 
préstec a la seu de Barcelona”. Procediment obert. Pluralitat de criteris.  

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, el Sr. Roig per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la licitació d’un contracte de serveis. 

 
L’Institut del Teatre disposa a la seu de Barcelona d’un servei de préstec de vestuari destinat 
als alumnes de l’Institut del Teatre per ser utilitzats en la pràctica de la seva formació (tallers, 
representacions, classes,...).  
 
El servei de préstec disposa de peces de vestir i complements molt específics (tutús, vestits 
d’època, casaques,...), així com també d’altres peces de materials tèxtils per ser utilitzats en 
escenografies (mantes, cobrellits, ...).  
 
És necessari que tot el material tèxtil en servei de préstec es mantingui en un bon estat de 
neteja i planxat, i també cal que algunes de les peces de vestuari tinguin un tractament acord 
amb la complexitat que presenta la seva neteja.  
 
En conseqüència, es proposa aprovar l’expedient de contractació del servei de “Neteja i 
planxat del vestuari del qual l’Institut del Teatre disposa en servei de préstec a la seu de 
Barcelona” d’acord amb el següent pressupost biennal màxim de licitació, expressat en 
termes de preus unitaris màxims, pels imports següents: 
 

 
Servei (tipologia de peça a netejar i planxar) Import preu 

unitari màxim 
IVA exclòs 

 
 

Import IVA 
(21%) 

Total import 
preu unitari 
màxim IVA 

inclòs 
Polo, mallot ,top, menuts,barret.  4,20 € 0,88 € 5,08 € 
Armilla, brusa, camisa A, jersei A cosset, pantalons, 
faldilla, 5,25 € 1,10 € 6,35 € 
Jersei B 6,30 € 1,32 € 7,62 € 
Mocador, foulard A, bata. 7,35 € 1,54 € 8,89 € 
Foulard B, faldilla llarga, brusa amb volants,vestit A. 8,40 € 1,76 € 10,16 € 



 
    
 

 

  
 

 

 

Caçadora , jaqueta, americana, camisa B. 10,50 € 2,21 € 12,71 € 
Americana B, vestit B. 11,55 € 2,43 € 13,98 € 
Vestit C, faldilla B, camisó, tutú. 12,60 € 2,65 € 15,25 € 
Vestit llarg A, jaqué. 14,70 € 3,09 € 17,79 € 
Vestit llarg B, abric A, gabardina, mantell, manta. 15,75 € 3,31 € 19,06 € 
Abric B, vestit gasa, capa. 16,80 € 3,53 € 20,33 € 
Abric època A, mantó serrells, faldilla volants, vestit 
llarg vàries capes. 17,85 € 3,75 € 21,60 € 
Faldilla època volants 19,95 € 4,19 € 24,14 € 
Faldilla serrells, vestit època, abric època B 22,05 € 4,63 € 26,68 € 
Armilla pell. 24,15 € 5,07 € 29,22 € 
Abric pell sintètic A 26,25 € 5,51 € 31,76 € 
Bata de cua curta volants 31,50 € 6,62 € 38,12 € 
Armilla pell 32,55 € 6,84 € 39,39 € 
Abric pell sintètic B 35,70 € 7,50 € 43,20 € 
Bata de cua llarga volants 39,90 € 8,38 € 48,28 € 
Jaqueta pell, vestit núvia A 42,00 € 8,82 € 50,82 € 
Pantalons pell 43,05 € 9,04 € 52,09 € 
Vestit bata de cua llarga volants. 52,50 € 11,03 € 63,53 € 
Vestit núvia B. 54,60 € 11,47 € 66,07 € 

Cobrellit 20,00 € 4,20 € 24,20 € 

Manta 22,00 € 4,62 € 26,62 € 

Lençol 10,00 € 2,10 € 12,10 € 

Coxí 10,00 € 2,10 € 12,10 € 

Cortines (cada 3 m2) 5,00 € 1,05 € 6,05 € 
A :  peces de tall simple, sense detalls i de poc volum. 

B : peces amb detalls complicats, teixits delicats i amb sobre posició de volums. 

 
 

Es proposa licitar el contracte mitjançant tramitació ordinària, regulació no harmonitzada, 
procediment obert i adjudicació per pluralitat de criteris. 
 
Així mateix, es proposa autoritzar l’import màxim biennal corresponent a 36.300,00 € IVA 
inclòs, que anirà imputada amb càrrec als pressupostos següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 13.612,50€ 
2019 18.150,00€ 
2020 4.537,50€ 



 

La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre disposa a la seu de Barcelona d’un servei de préstec de vestuari destinats als 
alumnes de l’Institut del Teatre per ser utilitzats en la pràctica de la seva formació (tallers, 
representacions, classes,...). El servei de préstec disposa de peces de vestir i complements molt 
específics (tutús, vestits d’època, casaques,...), així com també d’altres peces de materials tèxtils per ser 
utilitzats en escenografies (mantes, cobrellits, ...).  
 
És necessari que tot el material tèxtil en servei de préstec es mantingui en un bon estat de neteja i 
planxat, i també cal que algunes de les peces de vestuari tinguin un tractament acord amb la complexitat 
que presenta la seva neteja.  
 
L’Institut del Teatre no té la capacitat ni els recursos tècnics i humans per a poder prestar directament el 
servei de neteja i de planxat que requereix el material en servei de préstec,  per la qual cosa es proposa 
recórrer a la contractació externa i, per tant, iniciar la corresponent licitació pública.  
 
Vista la memòria justificativa de les necessitats promoguda per la Coordinadora Acadèmica de l’Institut del 
Teatre.  
 
Atès que s’han redactat els corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques, que hauran de regir en la contractació. 
 
Vist el que disposen els articles 150 i 157 a 161 Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), el contracte es tramitarà de 
forma ordinària, amb regulació no harmonitzada i es durà a terme mitjançant procediment obert i 
adjudicació amb pluralitat de criteris. 
 
Atès el que estableix l’article 110.2 del  Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP) cal autoritzar la despesa màxima biennal de 
TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS EUROS (36.300,00€) IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació 227.09/99020 dels corresponents pressupostos de l’Institut del Teatre amb els imports que es 
detallen:  
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 13.612,50€ 
2019 18.150,00€ 
2020 4.537,50€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos dels anys 2018, 2019 i  2020. 
 
Vist l’article 12.a2. dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta de 
Govern  per aprovar i adjudicar els expedients de contractació de serveis d’import superior a 60.101,00 €. 
 
Per tot això, i a proposta 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 l’expedient de contractació relatiu al servei de “Neteja i planxat del vestuari del qual 
l’Institut del Teatre disposa en servei de préstec a la seu de Barcelona” d’acord amb el següent 
pressupost biennal màxim de licitació, expressat en termes de preus unitaris: 
 

Pressupost licitació sense IVA 
 

30.000,00-€ 

Tipus impositiu d’IVA 
 

21 % 

Import IVA 
 
 

6.300,00- € 

Total amb IVA 
 

36.300,00-€ 

 
 
 



 
    
 

 

  
 

 

 

Els corresponents  preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 

 
Servei (tipologia de peça a netejar i planxar) 

Import preu 
unitari màxim 

IVA exclòs 

 
 

Import 
IVA 

(21%) 

Total import 
preu unitari 
màxim IVA 

inclòs 
Polo, mallot ,top, menuts,barret.  4,20 € 0,88 € 5,08 € 
Armilla, brusa, camisa A, jersei A cosset, pantalons, faldilla, 5,25 € 1,10 € 6,35 € 
Jersei B 6,30 € 1,32 € 7,62 € 
Mocador, foulard A, bata. 7,35 € 1,54 € 8,89 € 
Foulard B, faldilla llarga, brusa amb volants,vestit A. 8,40 € 1,76 € 10,16 € 
Caçadora , jaqueta, americana, camisa B. 10,50 € 2,21 € 12,71 € 
Americana B, vestit B. 11,55 € 2,43 € 13,98 € 
Vestit C, faldilla B, camisó, tutú. 12,60 € 2,65 € 15,25 € 
Vestit llarg A, jaqué. 14,70 € 3,09 € 17,79 € 
Vestit llarg B, abric A, gabardina, mantell, manta. 15,75 € 3,31 € 19,06 € 
Abric B, vestit gasa, capa. 16,80 € 3,53 € 20,33 € 
Abric època A, mantó serrells, faldilla volants, vestit llarg vàries capes. 17,85 € 3,75 € 21,60 € 
Faldilla època volants 19,95 € 4,19 € 24,14 € 
Faldilla serrells, vestit època, abric època B 22,05 € 4,63 € 26,68 € 
Armilla pell. 24,15 € 5,07 € 29,22 € 
Abric pell sintètic A 26,25 € 5,51 € 31,76 € 
Bata de cua curta volants 31,50 € 6,62 € 38,12 € 
Armilla pell 32,55 € 6,84 € 39,39 € 
Abric pell sintètic B 35,70 € 7,50 € 43,20 € 
Bata de cua llarga volants 39,90 € 8,38 € 48,28 € 
Jaqueta pell, vestit núvia A 42,00 € 8,82 € 50,82 € 
Pantalons pell 43,05 € 9,04 € 52,09 € 
Vestit bata de cua llarga volants. 52,50 € 11,03 € 63,53 € 
Vestit núvia B. 54,60 € 11,47 € 66,07 € 

Cobrellit 20,00 € 4,20 € 24,20 € 

Manta 22,00 € 4,62 € 26,62 € 

Lençol 10,00 € 2,10 € 12,10 € 

Coxí 10,00 € 2,10 € 12,10 € 

Cortines (cada 3 m2) 5,00 € 1,05 € 6,05 € 
A :  peces de tall simple, sense detalls i de poc volum. 
B : peces amb detalls complicats, teixits delicats i amb sobreposició de volums. 

 
 

 
Segon.- APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que 
han de regir la licitació, adjudicació i execució del contracte. 
 
Tercer.- PROCEDIR a licitar el referit contracte mitjançant tramitació ordinària,   regulació no 
harmonitzada, procediment obert i adjudicació per pluralitat de criteris, d’acord amb el que disposen els 
articles 150 i 157 a 161 Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 



 

Quart.- AUTORITZAR l’import màxim biennal de la despesa corresponent a TRENTA-SIS MIL TRES-
CENTS EUROS (36.300,00€) IVA inclòs, que anirà imputada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
227.09/99020 dels pressupostos següents: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 13.612,50€ 
2019 18.150,00€ 
2020 4.537,50€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos dels anys 2018, 2019 i  2020. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords al servei de Contractació de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, als efectes de la seva intervenció en els actes de licitació i assistència a la Mesa 
de contractació.” 
 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE DE 
SERVEIS DE PLEC DEL “SERVEI DE NETEJA I PLANXAT DEL VESTUARI DEL QUAL L’INSTITUT 
DEL TEATRE DISPOSA EN SERVEI DE PRÉSTEC A LA SEU DE BARCELONA”. PROCEDIMENT 
OBERT. 
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1) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 

 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 
 
És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Institut del Teatre de serveis consistent en el 
“Servei de neteja i planxat del vestuari del qual l’Institut del Teatre disposa en servei de préstec a la seu 
de Barcelona”. 
 
El Codi CPV que correspon és 98311000-6 i 98315000-4. 
 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del 
procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.  
 
 
1.3) Pressupost de licitació 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa, formulat en termes de preus unitaris, en la 
quantitat biennal de TRENTA MIL EUROS (30.000,00€) IVA EXCLÒS. 
 
L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 6.300,00€. 
 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 
 
Servei (tipologia de peça a netejar i planxar) 

Import preu 
unitari màxim 

IVA exclòs 

 
 

Import 
IVA 

(21%) 

Total import 
preu unitari 
màxim IVA 

inclòs 
Polo, mallot ,top, menuts,barret.  4,20 € 0,88 € 5,08 € 
Armilla, brusa, camisa A, jersei A cosset, pantalons, faldilla, 5,25 € 1,10 € 6,35 € 
Jersei B 6,30 € 1,32 € 7,62 € 
Mocador, foulard A, bata. 7,35 € 1,54 € 8,89 € 
Foulard B, faldilla llarga, brusa amb volants,vestit A. 8,40 € 1,76 € 10,16 € 
Caçadora , jaqueta, americana, camisa B. 10,50 € 2,21 € 12,71 € 
Americana B, vestit B. 11,55 € 2,43 € 13,98 € 
Vestit C, faldilla B, camisó, tutú. 12,60 € 2,65 € 15,25 € 
Vestit llarg A, jaqué. 14,70 € 3,09 € 17,79 € 
Vestit llarg B, abric A, gabardina, mantell, manta. 15,75 € 3,31 € 19,06 € 
Abric B, vestit gasa, capa. 16,80 € 3,53 € 20,33 € 
Abric època A, mantó serrells, faldilla volants, vestit llarg vàries capes. 17,85 € 3,75 € 21,60 € 
Faldilla època volants 19,95 € 4,19 € 24,14 € 



    
   

Faldilla serrells, vestit època, abric època B 22,05 € 4,63 € 26,68 € 
Armilla pell. 24,15 € 5,07 € 29,22 € 
Abric pell sintètic A 26,25 € 5,51 € 31,76 € 
Bata de cua curta volants 31,50 € 6,62 € 38,12 € 
Armilla pell 32,55 € 6,84 € 39,39 € 
Abric pell sintètic B 35,70 € 7,50 € 43,20 € 
Bata de cua llarga volants 39,90 € 8,38 € 48,28 € 
Jaqueta pell, vestit núvia A 42,00 € 8,82 € 50,82 € 
Pantalons pell 43,05 € 9,04 € 52,09 € 
Vestit bata de cua llarga volants. 52,50 € 11,03 € 63,53 € 
Vestit núvia B. 54,60 € 11,47 € 66,07 € 

Cobrellit 20,00 € 4,20 € 24,20 € 

Manta 22,00 € 4,62 € 26,62 € 

Llençol 10,00 € 2,10 € 12,10 € 

Coixí 10,00 € 2,10 € 12,10 € 

Cortines (cada 3 m2) 5,00 € 1,05 € 6,05 € 
A :  peces de tall simple, sense detalls i de poc volum. 
B : peces amb detalls complicats, teixits delicats i amb sobreposició de volums. 

 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir el preu unitari màxim de cada servei detallat al llistat. 
 
Les propostes hauran d’incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la present contractació. En 
absència d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es correspon amb el preu unitari tipus de licitació  

 
El pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat en base a les estimacions dels 
serveis a realitzar durant l’execució del contracte i no suposa una obligació de despesa per part de 
l’Institut del Teatre, atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant 
l’execució del contracte. 
 
El nombre estimat del servei a realitzar durant el període de vigència inicial del contracte serà el següent:  

 
 
Servei (tipologia de peça a netejar i planxar) 

Estimacions 
del servei 

Polo, mallot ,top, menuts,barret.  300 

Armilla, brusa, camisa A, jersei A cosset, pantalons, faldilla, 600 

Jersei B 150 

Mocador, foulard A, bata. 180 

Foulard B, faldilla llarga, brusa amb volants,vestit A. 449 

Caçadora , jaqueta, americana, camisa B. 120 

Americana B, vestit B. 150 

Vestit C, faldilla B, camisó, tutú. 180 
Vestit llarg A, jaqué. 70 

Vestit llarg B, abric A, gabardina, mantell, manta. 70 

Abric B, vestit gasa, capa. 70 

Abric època A, mantó serrells, faldilla volants, vestit llarg vàries capes. 100 

Faldilla època volants 40 

Faldilla serrells, vestit època, abric època B 75 



  
   

 

 

 

 

 

Armilla pell. 15 

Abric pell sintètic A 15 

Bata de cua curta volants 29 

Armilla pell 21 

Abric pell sintètic B 15 

Bata de cua llarga volants 15 

Jaqueta pell, vestit núvia A 15 

Pantalons pell 14 

Vestit bata de cua llarga volants. 9 
Vestit núvia B. 9 

Cobrellit 16 

Manta 16 

Llençol 15 

Coixí 16 

Cortines (cada 3 m2) 16 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap 
prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos al Plec de Clàusules Administratives 
Generals de la Diputació de Barcelona (en endavant PCAG). 
 
 
1.4) Aplicacions pressupostàries 
 
La despesa màxima pluriennal derivada d’aquesta contractació de TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS 
EUROS (36.300,00€), IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
227.09/99020 dels exercicis següents: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 13.612,50€ 
2019 18.150,00€ 
2020 4.537,50€ 

 
Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en 
els corresponents pressupostos.  
 
L’Institut del Teatre podrà assolir la consignació pressupostària, tot respectant els preus unitaris oferts per 
l'adjudicatari, fins el pressupost màxim de licitació, formulat en termes de preus unitaris. 
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
 
Quant a la durada: 

 
El contracte tindrà una durada de dos (2) anys a comptar des de la formalització del contracte. 
 
Quant a la pròrroga: 

 
El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les 
pròrrogues, pugui excedir de quatre (4) anys.  

 
 
 
 
 
1.6) Valor estimat  
 



    
   

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, és de SEIXANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (64.500,00€).  
 

Import 
Contracte 

(IVA Exclòs) 

Import 
corresponent a la 

pròrroga del 
contracte 

(clàusula 1.5 PCAP)  

Import modificació 
(clàusula 2.3. PCAP) 

15% s/import contracte 
(IVA exclòs) 

Total valor 
Estimat 

Contracte 
(IVA exclòs) 

30.000,00€ 30.000,00€ 4.500,00€ 64.500,00€ 
 
 
Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents s’entendran 
referides sense IVA, llevat que es disposi altrament. 
 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada es durà a 
terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en 
virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP. 

 
 
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present contractació, 
que haurà d’abonar el contractista, serà de 400 euros.  
 
 
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions  
 
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini que s’estableixi 
en l’anunci corresponent, al Servei de Contractació, c/ Londres, 55 5a. Planta, 08036- Barcelona, 
scon.publicitat@diba.cat, telèfon 93.402.25.64 i fax 93.402.06.47,  de dilluns a divendres laborables, de 
9:00 hores a 14:00 hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació 
s’haurà de lliurar abans de 14:00 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci 
corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax al dit Servei el 
mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la 
presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut 
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, 
degudament signada, en dos sobres, en els termes següents: 
 
 

SOBRE NÚM. 1  
 

Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació del “Servei de neteja i 
planxat del vestuari del qual l’Institut del Teatre disposa en servei de préstec a la seu de 
Barcelona” presentada per ...……......." i haurà de contenir la documentació següent: 
 
Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb 
l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex al PCAP.  
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini 
de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 TRLCSP. 

 
De conformitat amb l’article 146.4 TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment 
abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens 
perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec. 

 
SOBRE NÚM. 2  
 



  
   

 

 

 

 

 

Portarà la menció “Proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la 
contractació del “Servei de neteja i planxat del vestuari del qual l’Institut del Teatre disposa en 
servei de préstec a la seu de Barcelona” presentada per .......……..." i haurà d’ajustar-se al model 
següent: 
 

INSERIR EN EL SOBRE NÚMERO 2 
 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació de 
l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. .........., 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa al “Servei de neteja i 
planxat del vestuari que l’Institut del Teatre disposa en servei de préstec a la seu de Barcelona” es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i al Plec 
de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, d’acord amb les següents 
condicions: 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 
 

OFERTA DEL LICITADOR 

Servei de neteja o 
planxat 

Preu unitari de 
cada servei 
IVA EXCLÒS 

Preu ofert 
(IVA 
EXCLÒS) 

Tipus %  
IVA 

Import IVA Total preu ofert 
(IVA INCLÒS) 

Polo, mallot ,top, 
menuts,barret.  4,20 € 

    

Armilla, brusa, camisa 
A, jersei A cosset, 
pantalons, faldilla, 5,25 € 

    

Jersei B 6,30 €     
Mocador, foulard A, 
bata. 7,35 € 

    

Foulard B, faldilla llarga, 
brusa amb volants,vestit 
A. 8,40 € 

    

Caçadora , jaqueta, 
americana, camisa B. 10,50 € 

    

Americana B, vestit B. 11,55 €     
Vestit C, faldilla B, 
camisó, tutú. 12,60 € 

    

Vestit llarg A, jaqué. 14,70 €     
Vestit llarg B, abric A, 
gabardina, mantell, 
manta. 15,75 € 

    

Abric B, vestit gasa, 
capa. 16,80 € 

    

Abric època A, mantó 
serrells, faldilla volants, 
vestit llarg vàries capes. 17,85 € 

    

Faldilla època volants 19,95 €     
Faldilla serrells, vestit 
època, abric època B 22,05 € 

    

Armilla pell. 24,15 €     
Abric pell sintètic A 26,25 €     
Bata de cua curta 
volants 31,50 € 

    

Armilla pell 32,55 €     
Abric pell sintètic B 35,70 €     
Bata de cua llarga 
volants 39,90 € 

    

Jaqueta pell, vestit 
núvia A 42,00 € 

    



    
   

Pantalons pell 43,05 €     
Vestit bata de cua llarga 
volants. 52,50 € 

    

Vestit núvia B. 54,60 €     
Cobrellit 20,00 €     
Manta 22,00 €     
Llençol 10,00 €     
Coixí 10,00 €     
Cortines (cada 3 m2) 5,00 €     
      

      
  
 

2)  DISMINUCIÓ DEL TEMPS DE LLIURAMENT DEL VESTUARI DESCRIT AL PUNT 2.5 DEL PLEC 
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

• Temps de lliurament del vestuari rentat i planxat a l’Institut del Teatre un cop fet el servei  
 

Temps màxim de lliurament del 
vestuari 

Marcar amb una creu el 
temps màxim ofert 

Màxim 10 dies naturals 
(obligatori) 

 

Màxim 7 dies naturals   
 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues, s’atorgaran 
0 punts. 
 

(Lloc, data, signatura i segell). 
 
 

• Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica a tenir en 
compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) del present Plec, numerada i indexada. 
 
 

1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica i altres requeriments  

 
El licitador haurà de complir les condicions següents  
 
� Disposar de la solvència següent:  
 

c) Solvència econòmica i financera: 
 
• Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 3 anys en 

l’àmbit al que es refereix aquest contracte, per import igual o superior al pressupost de 
licitació del contracte que s’estableix en la clàusula 1.3 del present plec. 

 
Import mínim: 15.000,00 €. 
 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit, en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
 
 
 
 
 



  
   

 

 

 

 

 

d) Solvència professional o tècnica: 
 

o Mitjans: Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc (5) anys que 
inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa. 
 
Valors o requisits mínims: L’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o 
superior a 15.000,00 €. 
 
Acreditació documental: 

 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora. 
 

 
1.11) Criteris d'adjudicació en els procediments oberts   
 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més 
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells: 
 

Criteris avaluables de forma automàtica (90%) 
 

 
Criteri 1: Preu ofertat..................................................................... Fins a 90 punts 
 

Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació 
• Oferta del licitador 

 
Es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats estimades (B), 
d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el sumatori de tots 
els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador. 
1) AxB= C 
2) C¹+C²+C³...= D 
 

• Preu de licitació 
 
Es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats estimades (B), 
d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el sumatori de tots 
els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador. 
1) AxB= C 
2) C¹+C²+C³...= D 
 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 

elevada. 
 

• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta 
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a 
aquesta mitjana. 

• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana 
en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no 



    
   

es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la 
nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits anteriors, se li 
assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa situació, s’assignarà la màxima 
puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la licitació 
empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per 
als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 
Criteri 2: Disminució del temps de lliurament del vestuari descrit al punt 2.5 del plec de prescripcions 
tècniques que regeixen aquesta contractació...............fins a 10 punts 
 
 

Temps màxim de lliurament del 
vestuari 

Puntuació atorgada 

Màxim 10 dies naturals 
(obligatori) 

0 punts 

Màxim 7 dies naturals  10 punts 
 
 
En tot cas, l’Institut del Teatre es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, 
les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo 
desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 TRLCSP. 
 
 
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
 
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des del punt de 
vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el previst al Plec de Clàusules Administratives Generals de 
la Diputació de Barcelona. 
 
 
1.13) Termini per a l’adjudicació 

 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 15 dies a comptar des de la data d’obertura de les ofertes 
rebudes.  

 
 

1.14) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
 
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades 
 
D’acord amb la justificació que consta a l’expedient, per determinar que una proposició no pot ser 
complerta per ser anormal o desproporcionada, es tindrà en compte el criteri següent: 
  

• S’aplicaran les previsions de l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de 
les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
1.16) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 103 
TRLCSP. 
 
 
1.17) Garantia definitiva  
 



  
   

 

 

 

 

 

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa 
la corresponent al 5% del pressupost màxim de licitació (IVA exclòs). 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 96.1 
TRLCSP. 
 
 
1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel  licitador proposat 

com a adjudicatari  
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies hàbils 
comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2 del TRLCSP haurà 
de: 
 
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva, (cas de ser exigida i llevat que s’instrumenti mitjançant 

retenció en el preu). 
 
- Presentar els següents documents: 
 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el 
substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més del seu 
DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per 
representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat 
o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar 
compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les 
escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan 
l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, 
en el corresponent registre oficial. 

 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui validada 
per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.  
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva 
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la 
inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.  
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el que 
disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 

 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries 

i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació/Organisme per obtenir de forma 
directa la seva acreditació. 

 
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va 
comprometre a adscriure al contracte (consignar només en cas d’exigència de compromís 
d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec.  

 
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns 

responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la documentació referida si consta en el 
Registre de Licitadors, sempre que aportin la diligència d’inscripció i la declaració responsable que les 
circumstàncies reflectides en la diligència no han experimentat cap variació. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes assenyalats a 
l’article 151 TRLCSP. 
1.19) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. 
 



    
   

En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo 
mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar formalment 
constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
 

3) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 

 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades 
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa 
aplicable i, en particular, els següents: 

 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb 

l’Institut del Teatre, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el 
compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

 
� Facilitar a l’Institut del Teatre la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra que li sigui 
requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
� Comunicar a l’Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres 

anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present 
contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

 
� No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 

contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, 
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
� Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta 

que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal 
vigent en cada moment. 

 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la 

documentació que li sigui requerida en relació als seus subcontractistes (en cas de ser prevista la 
subcontractació) o subministradors en els termes de l’article 228 bis TRLCSP. 

 
 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen i el seu incompliment 
constituirà infracció greu en els termes d’allò que disposa l’article 60.2.e) TRLCSP i sense perjudici d’allò 
que disposa la clàusula 2.6) del present Plec. 
 

• Que l'empresa contractista garanteixi la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les 
persones treballadores destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació 
s'estendrà a tot el personal subcontractat pel contractista principal destinat a l'execució 
del contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de 
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin 
comprovar aquest compliment. 

 
• Que l'empresa contractista garanteixi el pagament en temps i forma dels salaris del 

personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre 
a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades 
que permetin comprovar aquest compliment.  

 
• Que l’empresa contractista garanteixi a les persones treballadores adscrites a l’execució 

d’aquest contracte i durant tota la seva vigència l’aplicació estricta de les condicions 
salarials que estableixi el conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori. 



  
   

 

 

 

 

 

A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, 
quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar 
aquest compliment. 

 
 
2.3) Modificació del contracte 

 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en 
el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text legal i la resta de normativa 
aplicable. 
 
En haver-se formulat el pressupost màxim de licitació en termes de preus unitaris, la modificació del 
contracte podrà afectar, com a màxim, a l’alça, al 15% del dit pressupost. 
 
 
2.4) Règim de pagament  
 
El contractista presentarà factures mensuals dels serveis prestats en el mes corresponent amb el detall 
dels serveis prestats. 
 
El pagament es realitzarà per la Diputació de l’Institut del Teatre, en els terminis establerts en l’article 
216.4 TRLCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del 
personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses en l'article 
4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques d’acord amb la normativa 
vigent, tot complint els requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu 
electrònica de l’Institut del Teatre. 
 
En totes les factures electròniques es farà constar els següents codis  DIR3: 

Oficina comptable (rol 01)   LA0005598 
Òrgan gestor (rol 02) LA0005598 

     Unitat tramitadora (rol 03)  LA0005598 
 
 
2.5) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 
 
 
2.6) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i concordants del TRLCSP, 
les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb 

l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents Plecs durant l’execució 
del contracte, quan a criteri de l’Institut del Teatre puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 
 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula 
següent, referida a les penalitats. 

 
- La imposició de més de tres penalitzacions. 

 
- És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les condicions especials d’execució 

previstes en aquest plec. 
2.7) Penalitats 
 
Cas que l’Institut del Teatre opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les penalitats 
següents: 



    
   

 
� pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les condicions 

especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides al 
contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 %  sobre el pressupost del contracte, que hauran de 
ser proporcional al grau d’incompliment, en els termes següents: 

 
a) Per cada dia que el contractista s’endarrereixi en el lliurament del vestuari rentat i/o planxat al 

contemplat en la seva oferta, s’imposarà una penalitat econòmica de 10,00€. 
b) Per cada peça de roba que sigui sotmesa a algun tractament de rentat no adequat, s’imposarà 

una penalitat econòmica de 20,00€. 
c) Per cada pantaló que no tingui planxada la ratlla, s’imposarà una penalitat econòmica de 5,00€.  
d) Per cada peça blanca o molt delicada que sigui lliurada sense la protecció en bossa de plàstic, 

s’imposarà una penalitat de 5,00€. 
e) La no presentació de la documentació relativa a la coordinació d’activitats empresarials (clàusula 

3.a.4) comportarà unes penalitats econòmiques equivalents al 0,15% del pressupost del 
contracte per cada dia de retard en la prestació del servei. El servei es considerarà aturat per 
part de l’empresa contractista: no es podrà reiniciar fins que no es disposi de la documentació de 
prevenció de riscos laborals.  
 
 

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del 
lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el 
corresponent document acreditatiu 

 
 

2.9) Termini de garantia del contracte 
 
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques i la naturalesa 
de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 
 
 
2.10) Cessió 
 
No s’admet la cessió atesa la naturalesa del contracte d’acord amb la justificació i que figura a l’expedient.  
 
 
2.11) Subcontractació 
 
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al 30% del 
pressupost de licitació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Institut del Teatre del subcontracte a 
celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 227 del TRLCSP. 

 
 

2.12) Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la 
informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació 
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.  

 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. 
 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de la 



  
   

 

 

 

 

 

Diputació de Barcelona publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013, pel Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la seva 
normativa de desplegament, així com per la resta de normativa legal aplicable.     
 
 
2.14) Notificacions  
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics, en els 
termes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut a través 
del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual 
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un 
número de telèfon mòbil. 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones autoritzades 
en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica.  
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la seva 
posada a disposició, han transcorregut 5 dies naturals en el cas de la notificació de l’adjudicació i 10 dies 
naturals en la resta de supòsits sense que s’hagi accedit al seu contingut.  
 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del 

contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 
social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones 
amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en 
matèria mediambiental. 
 
L’òrgan de contractació podrà comprovar el compliment, sense discriminació per raó de gènere, de les 
condicions salarials, segons categoria/grup professional, establertes en el conveni col·lectiu del sector 
respecte al personal adscrit a l’execució del contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de 
remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que 
permetin comprovar aquest compliment. 
 
 
2.16) Assegurances 
 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil   per un import 
mínim de 60.000,00€. 
 
 
2.17) Lloc de recollida i lliurament  
 
El lloc fixat per a la recollida i lliurament del vestuari és la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre, Plaça 
Margarida Xirgu, s/n de Barcelona (08004).  
 
 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP, a la 
Coordinadora Acadèmica de l’Institut del Teatre. 
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest procés 
de contractació com a licitador. 

 



    
   

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell o 
els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una 
participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
El responsable del contracte supervisarà de manera periòdica el compliment de les obligacions que en 
matèria social s’hagin imposat al contractista directament en el present plec o hagin estat ofertades per 
aquest, així com les que derivin de la legislació social i laboral vigents. 
 
A efectes de comprovació, podrà sol·licitar al contractista l’acreditació del seu compliment i elaborarà un 
informe d’avaluació a la finalització del contracte. 
 
 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal  
 
D’acord amb l’art. 5 de la LOPD, s’informa que les dades de caràcter personal subministrades pel licitador 
durant el procediment de contractació o aportades pel contractista durant l’execució del contracte seran 
incloses en els fitxers de què és responsable la Diputació de Barcelona, “IT_CONTRACTACIÓ.EXT” i 
“IT_GESTIÓ_ECONÒMICA”, les quals seran objecte de tractament exclusivament per a la gestió del 
present expedient de contractació i per al temps estrictament necessari per al seu compliment, sempre 
que una llei no disposi el contrari, i només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una 
llei. 
 
Així mateix, en el cas que durant l’execució del contracte el personal del contractista accedeixi a les 
instal·lacions videovigilades de la Diputació, les imatges captades seran incloses en el fitxer 
“IT_REGISTRE_ACCESSOS”, les quals seran objecte de tractament per al control de les obligacions 
establertes als PPT a l’adjudicatari relatives al seu personal i a la seguretat de les dependències i edificis 
de la Diputació. 
Els afectats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que 
els corresponguin legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de la Diputació de Barcelona 
mitjançant la presentació en qualsevol de les seves oficines que es poden consultar a 
http://www.diba.cat/web/registre/. 
 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte no es preveu 
cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no podrà accedir als documents, arxius, 
sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona. En el cas que el personal vinculat a l’empresa adjudicatària 
accedeixi, directament o indirectament, a dades o informacions de caràcter personal, l’empresa li exigirà 
el compliment del deure de secret respecte a les dades i informacions a què hagi accedit en el 
desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual, i la 
immediata comunicació d’aquest fet a la Diputació. 
 
En el cas d’accés a dades personals el contractista s’obliga a complir les prescripcions previstes a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i, en especial, les contingudes a 
l’article 12, del número 2 al 4, de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
personals i al Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades, aprovat per RD 
1720/2007, de 21 de desembre. 
 
 

4) DADES ESPECÍFIQUES  
 

 
3.a) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SERVEIS 
 
 
3.a.1) Sistema de determinació del preu del contracte 
 
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, en base a 
preus referits a unitats d'execució o de temps.  
 
 
3.a.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del contracte 
 



  
   

 

 

 

 

 

La l’Institut del Teatre es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del 
contracte, a la seva recepció. 
 
 
3.a.3) Facultat de l’Institut del Teatre sobre manteniment d’estàndards de qualitat en la prestació 

del servei 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris 
econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que adscrigui a la 
prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients 
a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, l’Institut del 
Teatre n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder 
substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances, absències 
i/o malalties. 
 
 
3.a.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial  
 

En suposar l’execució del contracte l’accés de mitjans personals o tècnics del contractista a les 
dependències de l’Institut del Teatre, i en funció del risc que comporta, el contractista haurà de retornar 
adequadament emplenats, signats i segellats els diferents rebuts associats a la informació lliurada per 
l’Institut del Teatre en relació amb els riscos del centre de treball, les normes de seguretat i les actuacions 
a realitzar en cas d’emergència. 

Si es produeixen modificacions en relació amb els treballadors que han d’accedir caldrà informar 
prèviament a l’accés a les instal·lacions de l’Institut del Teatre. 

Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels principis d’acció 
preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les diferents activitats 
desenvolupades a les dependències de l’Institut del Teatre i l’adequació entre els riscos existents i les 
mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de coordinació: 
 
� L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre la Diputació/Organisme i el contractista. 
 
 
3.a.5) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 

  
No és procedent. 
 
 
3.a.6) Propietat dels treballs 

 
No és procedent. 
 
 
Barcelona, 13 de novembre de 2017 
 
El Gerent de l’Institut del Teatre 
 
 
 
 
Jordi Roig i Viñals 
 
El Secretari delegat que subscriu, informa                       
el present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, la qual cosa es fa constar als efectes del 
que disposa la disposició addicional segona apartat 
7è del TRLCSP. 

La interventora Delegada que subscriu, informa el 
present Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
la qual cosa es fa constar als efectes del que disposa la 
disposició addicional segona apartat 7è del TRLCSP. 

  
El Secretari Delegat La Interventora Delegada 



    
   

 
 
 
 
 
Francesc Bartoll i Huerta 

 
 
 
 
Ma. José Villarrubia Gériz 

 
DILIGÈNCIA.- Faig constar que el present Plec de Clàusules Administratives Particulars ha estat aprovat 
per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió de data 22 de novembre de 
2017. 
 
Barcelona,  
 
El Secretari Delegat 
 
 
 
 
Francesc Bartoll i Huerta 
 
 

 
ANNEX AL PCAP 

“Servei de neteja i planxat del vestuari del qual l’Institut del Teatre disposa en servei de préstec a 
la seu de Barcelona”. 

 
Núm. expedient 2017/148 

SEC 2017/0000009455 
 

 
Model de declaració responsable  

 
A INSERIR EN EL SOBRE NÚMERO 1  

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de 
l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data 
..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  
telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte 
del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
- Que el perfil d’empresa és el següent: 

 
Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 

una creu 

Microempresa Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual 
o balanç general anual no superior als 2 milions d’euros.  

Petita empresa Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual 
o balanç general anual no superior als 10 milions d’euros.  

Mitjana empresa 
Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis 
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç general 
anual no superior als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual 
superior als 50 milions d’euros o balanç general anual 
superior als 43 milions d’euros. 

 

 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació); 

que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en cap de les 
prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 54 a 84 TRLCSP. 

 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 



  
   

 

 

 

 

 

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10) del PCAP i que es 
compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la dita 
clàusula.  

 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat, 

disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que 
s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris 
per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel 
qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. 

 
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la competència 

en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació 
en aquest procediment de contractació. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 

espanyols. 
 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en 
l’article 2 del RD 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter 
excepcional de la quota de reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat.  

 
� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 

 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 
� SÍ  � NO   

 
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al 

PCAP.  
 

� SÍ  � NO   
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  
 
� Està subjecte a l’IVA. 
� Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-

subjecció o l’exempció. 
 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
 
� Està subjecte a l’IAE. 
� Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-

subjecció o l’exempció. 
 

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara: 
 
�  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

  
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicataris) 

 
� NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 

 
 



    
   

- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza la Diputació de 
Barcelona/Organisme perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions competents, 
els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
� SÍ  � NO 

 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i 

requeriments per mitjans electrònics a:  
 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    
    

 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per 
escrit, a la Diputació de Barcelona/Organisme per tal de fer la modificació corresponent o revocar 
l’autorització de notificació electrònica. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui 
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, 
per tal que la Diputació/Organisme pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és 

(indicar les empreses que el composen).  
 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP. 

 
- Que l’empresa es compromet expressament a complir i mantenir les condicions salarials del 

personal adscrit a l’execució del contracte, segons categoria/grup professional, d’acord amb el 
conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori durant la vigència inicial i les 
possibles pròrrogues. 

 
 
 
 
12. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del 

“Subministrament a través del sistema d’arrendament (renting, sense opció a 
compra) dels dispositius que formen part de la plataforma d’impressió de les 
diferents seus de l’Institut del Teatre”, Procediment obert. Pluralitat de 
criteris.  

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent. El Sr. Roig per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació d’un contracte de serveis. 

 
Per tal d’oferir els corresponents serveis d’impressió, l’Institut del Teatre té instal·lades 
impressores personals, copiadores multifunció compartides i dispositius d’impressió de 
gran format als seus tres centres: seu de Barcelona, seu del Centre Territorial del Vallès i seu 
del Centre Territorial d’Osona. 
 
L’Institut del Teatre considera convenient simplificar els processos per a l’adquisició de 
nous equips, per al subministrament de consumibles, per a la prestació del serveis tècnics 
i, per últim, per mantenir actualitzada tecnològicament la plataforma d’impressores 



  
   

 

 

 

 

 

gestionant el control mitjançant un software especialitat en control d’impressions i monitoratge 
de dispositius.  
 
Amb aquests objectius, es proposa que el subministrament dels dispositius que han de formar 
part de la plataforma d’impressió es realitzi mitjançant un arrendament (renting sense opció a 
compra). Aquesta prestació inclourà la provisió, la instal·lació de dispositius i el 
programari, la formació, l’atenció i el suport als tècnics de l’Organisme.  
 
Es proposa, doncs, aprovar l’expedient de contractació per al “Subministrament a través del 
sistema d’arrendament (renting, sense opció a compra) dels dispositius que formen part 
de la plataforma d’impressió de les diferents seus de l’Institut del Teatre”, mitjançant 
procediment obert, i amb pluralitat de criteris, d’acord amb el següent pressupost quadriennal 
màxim de licitació, expressat en termes de preus unitaris: 
 

a) PART FIXA - ARRENDAMENT DE LES MÀQUINES (RENTING, SENSE OPCIÓ A 
COMPRA), INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ. 

 
Per a la quota mensual en concepte d’arrendament (renting, sense opció a compra), 
un pressupost màxim quadriennal de 107.944,46 €, més 22.668,34 € en concepte del 
21 % d’IVA, segons els preus unitaris màxims d’impressió/còpies: 

 
 

Concepte Tipus de 
màquina 

Quota 
mensual 
màxima 
per 
màquina 
(IVA 
Exclòs) 

IVA 
21% 

Quota 
mensual 
màxima 
per 
màquina  

Núm. 
Màquines 

Import total 
màxim per 
totes les 
màquines i 
pels 48 
mesos (IVA 
inclòs) 

Arrendament 
i 
manteniment  

Compartides 125,00€ 26,25€ 151,25€ 17 123.420,00€ 
Compartides 
de gran 
format 

33,33€ 7,00€ 40,33€ 2 3.871,68€ 

Personals 5,20€ 1,09€ 6,29€ 11 3.321,12€ 
TOTAL      130.612,80€ 

 
 

b) PART VARIABLE- PRODUCCIÓ DOCUMENTAL  
 

Per la producció documental que realitzin les màquines, un pressupost màxim  
quadriennal de 146.148,76 € més 30.691,24 € en concepte del 21 % d’IVA, segons els 
preus unitaris màxims d’impressió/còpies: 

 
 

Impressió/còpies Preu còpia/impressió 
MÀXIM (IVA Exclòs) 

IVA 21% Preu 
còpia/impressió 
MÀXIM (IVA 
Inclòs) 

Blanc i negre 0,0075€ 0,0016€ 0,0091€ 
Color 0,05€ 0,01€ 0,06€ 

 
Així mateix, també el licitador haurà d’oferir un import per a l’adquisició de les 18 
màquines de què l’Institut del Teatre disposa actualment, i que preveu substituir per 
import de 3.600,00 €. 

 



    
   

 
Preu per l’adquisició de les 18 
màquines ** 

Total per l’adquisició de les 
18 màquines ** 

3.600,00€ 3.600,00€ 
 
**Els impostos que es derivin d’aquesta adquisició aniran a càrrec del contractista. 

 
 
En conseqüència, es proposa aprovar l’import màxim quadriennal de la despesa 
corresponent a 307.452,80 € IVA inclòs IVA inclòs, que anirà imputada d’acord amb el 
desglossament següent: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 
2018 99020/205.00 24.489,90€ 
2019 99020/205.00 32.653,20€ 
2020 99020/205.00 32.653,20€ 
2021 99020/205.00 32.653,20€ 
2022 99020/205.00 8.163,30€ 

TOTAL PART FIXA 130.612,80€ 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 
2018 99020/215.01 33.157,50€ 
2019 99020/215.01 44.210,00€ 
2020 99020/215.01 44.210,00€ 
2021 99020/215.01 44.210,00€ 
2022 99020/215.01 11.052,50€ 

TOTAL PART VARIABLE 176.840,00€ 
  
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per tal d’oferir els corresponents serveis d’impressió, l’Institut del Teatre té instal·lades impressores 
personals, copiadores multifunció compartides i dispositius d’impressió de gran format als tres centres:  
(Seu de Barcelona, seu del Centre Territorial del Vallès i seu del Centre Territorial d’Osona). 
 
L’Institut del Teatre considera convenient simplificar els processos per a l’adquisició de nous equips, per al 
subministraments de consumibles, per a la prestació del serveis tècnics i, per últim, per mantenir 
actualitzada tecnològicament la plataforma d’impressores gestionant el control mitjançant un software 
especialitat en control d’impressions i monitoratge de dispositius.  
 
Amb aquests objectius, es proposa que el subministrament dels dispositius que han de formar part de la 
plataforma d’impressió de l’Institut del Teatre es realitzi mitjançant un arrendament (renting sense opció a 
compra). Aquesta prestació inclourà la provisió, la instal·lació de dispositius i el programari, la formació, 
l’atenció i el suport als tècnics de l’Organisme.  
 
Vista la memòria justificativa de les necessitats promoguda pel Cap de la Unitat d’Informàtica i 
Audiovisuals de l’Institut del Teatre.  
 
Atès que s’han redactat els corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques, que hauran de regir en la contractació. 
 
Vist el que disposen els articles 150 i 157 a 161 Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), el contracte es tramitarà de 
forma ordinària, sota regulació harmonitzada i es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació 
amb un únic criteri. 
 



  
   

 

 

 

 

 

Atès el que estableix l’article 110.2 del  Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP) cal autoritzar la despesa màxima 
quadriennal de TRES-CENTS SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS (307.452,80€) IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec al pressupost de l’Institut del Teatre, 
d’acord amb el desglossament següent: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 
2018 99020/206.00 24.489,90€ 
2019 99020/206.00 32.653,20€ 
2020 99020/206.00 32.653,20€ 
2021 99020/206.00 32.653,20€ 
2022 99020/206.00 8.163,30€ 

TOTAL PART FIXA 130.612,80€ 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 
2018 99020/215.01 33.157,50€ 
2019 99020/215.01 44.210,00€ 
2020 99020/215.01 44.210,00€ 
2021 99020/215.01 44.210,00€ 
2022 99020/215.01 11.052,50€ 

TOTAL PART VARIABLE 176.840,00€ 
 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos dels anys 2018, 2019, 2020 i 2021. 
 
Vist l’article 12.a2. dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta de 
Govern  per aprovar i adjudicar els expedients de contractació de serveis d’import superior a 60.101,00 €. 
 
Per tot això, i a proposta 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 l’expedient de contractació per al “Subministrament a través del sistema 
d’arrendament (renting, sense opció a compra) dels dispositius que formen part de la plataforma 
d’impressió de les diferents seus de l’Institut del Teatre”, Procediment obert. Pluralitat de criteris, d’acord 
amb el següent pressupost quadriennal màxim de licitació, expressat en termes de preus unitaris: 
 
a) PART FIXA - ARRENDAMENT DE LES MÀQUINES (RENTING, SENSE OPCIÓ A COMPRA), 
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ. 
 
Per a la quota mensual en concepte d’arrendament (renting, sense opció a compra), un pressupost màxim 
quadriennal de 107.944,46 EUR, més 22.668,34 EUR en concepte del 21 % d’IVA, segons els preus 
d’arrendament i manteniment següents: 
 
 
Concepte Tipus de 

màquina 
Quota 
mensual 
màxima 
per 
màquina 
(IVA 
Exclòs) 

IVA 
21% 

Quota 
mensual 
màxima 
per 
màquina  

Núm. 
Màquines 

Import total 
màxim per 
totes les 
màquines i 
pels 48 mesos 
(IVA inclòs) 

Arrendament i 
manteniment  

Compartides 125,00€ 26,25€ 151,25€ 17 123.420,00€ 
Compartides 
de gran format 

33,33€ 7,00€ 40,33€ 2 3.871,68€ 

Personals 5,20€ 1,09€ 6,29€ 11 3.321,12€ 
TOTAL      130.612,80€ 
 
 
 
 



    
   

b) PART VARIABLE- PRODUCCIÓ DOCUMENTAL  
 
Per la producció documental que realitzin les màquines, un pressupost màxim  quadriennal de 
146.148,76EUR, més 30.691,24EUR en concepte del 21 % d’IVA, segons els preus unitaris màxims 
d’impressió/còpies: 
 
Producció Documental 
  
Impressió/còpies Preu còpia/impressió 

MÀXIM (IVA Exclòs) 
IVA 21% Preu 

còpia/impressió 
MÀXIM (IVA Inclòs) 

Blanc i negre 0,0075€ 0,0016€ 0,0091€ 

Color 0,05€ 0,01€ 0,06€ 
 
Així mateix, també el licitador haurà d’oferir un import per a l’adquisició de les 18 màquines de què 
l’Institut del Teatre disposa actualment, i que preveu substituir per import de 3.600,00€. 
 
 

Preu per l’adquisició de les 18 
màquines ** 

Total per l’adquisició de les 18 
màquines ** 

3.600,00€ 3.600,00€ 

 
**Els impostos que es derivin d’aquesta adquisició aniran a càrrec del contractista. 
 
Segon.- APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que 
han de regir la licitació, adjudicació i execució del contracte. 
 
Tercer.- PROCEDIR a licitar el referit contracte mitjançant tramitació ordinària,   regulació harmonitzada, 
procediment obert i adjudicació per pluralitat de criteris, d’acord amb el que disposen els articles 150 i 157 
a 161 Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre (TRLCSP). 
 
Quart.- AUTORITZAR l’import màxim quadriennal de la despesa corresponent a TRES-CENTS SET MIL 
QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (307.452,80€) IVA inclòs IVA 
inclòs, que anirà imputada amb càrrec al pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el desglossament 
següent: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 
2018 99020/205.00 24.489,90€ 
2019 99020/205.00 32.653,20€ 
2020 99020/205.00 32.653,20€ 
2021 99020/205.00 32.653,20€ 
2022 99020/205.00 8.163,30€ 

TOTAL PART FIXA 130.612,80€ 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 
2018 99020/215.01 33.157,50€ 
2019 99020/215.01 44.210,00€ 
2020 99020/215.01 44.210,00€ 
2021 99020/215.01 44.210,00€ 
2022 99020/215.01 11.052,50€ 

TOTAL PART VARIABLE 176.840,00€ 
 
 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos dels anys 2018, 2019, 2020 i 2021. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords al servei de Contractació de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, als efectes de la seva intervenció en els actes de licitació i assistència a la Mesa 
de contractació.” 



  
   

 

 

 

 

 

 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTACIÓ PER 
AL “SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS DEL SISTEMA D’ARRENDAMENT (RENTING, SENSE OPCIÓ A 
COMPRA) DELS DISPOSITIUS QUE FORMEN PART DE LA PLATAFORMA D’IMPRESSIÓ DE LES 
DIFERENTS SEUS DE L’INSTITUT DEL TEATRE”, PROCEDIMENT OBERT. ÚNIC CRITERI (PREU). 
 
   
   
   
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I 

D’ADJUDICACIÓ....................................................................................  
   
1.1) Definició de l'objecte del contracte....................................................................  
   
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte....................................................................  
   
1.3) Pressupost de licitació.......................................................................................  
   
1.4) Aplicacions pressupostàries..............................................................................  
   
1.5) Termini de lliurament.........................................................................................  
   
1.6) Valor estimat......................................................................................................  
   
1.7) Tramitació de l’expedient  i procediment d’adjudicació.....................................  
   
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat......................................................  
   
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions....................  
   

1.10) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica i altres requeriments.....................................  

   
1.11) Criteris d’adjudicació.....................................................................................  
   
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions................................  
   
1.13) Termini per a l’adjudicació.................................................................................  
   
1.14) Variants..............................................................................................................  
   
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades....................................................  
   
1.16) Garantia provisional...........................................................................................  
   
1.17) Garantia definitiva..............................................................................................  
   

1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador proposat com a 
adjudicatari.................................................................  

   
1.19) Formalització del contracte................................................................................  
   
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ..............................................  
   
2.1) Drets i obligacions de les parts..........................................................................  
   
2.2) Condicions especials d’execució.......................................................................  
   
2.3) Modificació del contracte...................................................................................  
   
2.4) Règim de pagament..........................................................................................  
   



    
   

2.5) Revisió de preus................................................................................................  
   
2.6) Causes de resolució..........................................................................................  
   
2.7) Penalitats...........................................................................................................  
   
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte........................................  
   
2.9) Termini de garantia del contracte......................................................................  
   
2.10) Cessió................................................................................................................  
   
2.11) Subcontractació.................................................................................................  
   
2.12) Confidencialitat de la informació........................................................................  
   
2.13) Règim jurídic de la contractació.........................................................................  
   
2.14) Notificacions.....................................................................  
   
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del 

contractista........................................................................  
   
2.16) Assegurances....................................................................................................  
   
2.17) Lloc de lliurament...............................................................................................  
   
2.18) Responsable del contracte................................................................................  
   
2.19) Protecció de dades de caràcter personal..........................................................  
 
 

3) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE 
SUBMINISTRAMENT.........................................................................................  

   
3.1) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 

contracte..............................................................................................................  
    
3.2) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial...............................  
   
   
Annex I   Model de declaració responsable per al compliment de la normativa nacional, 
procediment obert per a contractes harmonitzats........................ 
 
Annex II Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica 
 

 
 

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 
És objecte del present Plec la contractació del “Subministrament a través del sistema d’arrendament 
(renting, sense opció a compra) dels dispositius que formen part de la plataforma d’impressió de 
les diferents seus de l’Institut del Teatre”, que inclou el seu manteniment i gestió d’acord amb les 
condicions tècniques establertes al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i l’adquisició dels 
dispositius que disposa l’Institut del Teatre actualment. 
 
El codi CPV que corresponen són: 
  
50313000-2 (manteniment i reparació de màquines de reprografia) 
50313200-4 (serveis de manteniment de fotocopiadores) 
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79800000-2 (servei d’impressió digital) 
79820000-8. (serveis relacionats amb la impressió) 
 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la no divisió en lots i la 
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a la Memòria inclosa a l’expedient. 
 
 
1.3) Pressupost de licitació 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris, es fixa en la 
quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS 
CÈNTIMS (254.093,22€), d’acord amb el següent desglossament: 
 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 
 
a) PART FIXA - ARRENDAMENT DE LES MÀQUINES (RENTING, SENSE OPCIÓ A COMPRA), 
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ. 
 
Per a la quota mensual en concepte d’arrendament (renting, sense opció a compra), un pressupost màxim 
quadriennal de 107.944,46 EUR, més 22.668,34 EUR en concepte del 21 % d’IVA: 
 
 
Concepte Tipus de 

màquina 
Quota 
mensual 
màxima 
per 
màquina 
(IVA 
Exclòs) 

IVA 
21% 

Quota 
mensual 
màxima 
per 
màquina  

Núm. 
Màquines 

Import total 
màxima per 
totes les 
màquines i 
pels 48 mesos 
(IVA inclòs) 

Arrendament i 
manteniment  

Compartides 125,00€ 26,25€ 151,25€ 17 123.420,00€ 
Compartides 
de gran format 

33,33€ 7,00€ 40,33€ 2 3.871,68€ 

Personals 5,20€ 1,09€ 6,29€ 11 3.321,12€ 
TOTAL      130.612,80€ 
 
 
b) PART VARIABLE- PRODUCCIÓ DOCUMENTAL  
 
Per a la producció documental que realitzin les màquines, escau un pressupost màxim  quadriennal de 
146.148,76 EUR, més 30.691,24EUR en concepte del 21 % d’IVA, segons els preus unitaris màxims 
d’impressió/còpies: 
 
Producció Documental 
 
  
Impressió/còpies Preu còpia/impressió 

MÀXIM (IVA Exclòs) 
IVA 21% Preu 

còpia/impressió 
MÀXIM (IVA Inclòs) 

Blanc i negre 0,0075€ 0,0016€ 0,0091€ 

Color 0,05€ 0,01€ 0,06€ 
 
El nombre estimat d’impressions o còpies que es realitzaran durant el període de vigència del contracte 
serà el següent: 

Impressions/còpies Estimacions 
Blanc i negre 4.400.000 
Color 2.280.000 
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost màxim de licitació corresponen a 
les quotes mensuals de la part fixa i, els preus unitaris màxims definits com a tipus de licitació de la part 
variable, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
El pressupost màxim de la part variable del contracte, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat 
en base a les estimacions de les còpies/impressions a realitzar durant l’execució del contracte i no suposa 
una obligació de despesa per part de l’Institut del Teatre, atès que aquesta es determinarà en funció de 
les necessitats que es produeixin durant la vigència del contracte. 
 
Així mateix, també el licitador hauran d’oferir un import per a l’adquisició de les 18 màquines que l’Institut 
del Teatre disposa actualment (Veure annex del PPT- estudi de costos) que preveu substituir en aplicació 
del què es disposa a l’article 294 del TRCSP que preveu part del pagament total del subministrament es 
pugui efectuar mitjançant lliurament de béns de la mateixa classe, sense que en cap cas, import d’aquests 
superi el 50% del preu total, la qual cosa es compleix en el present expedient. 
 
 L’import mínim d’aquests béns serà de: 
 

Preu per l’adquisició de les 18 
màquines ** 

3.600,00€ 

 
**Els impostos que es derivin d’aquesta adquisició aniran a càrrec del contractista. 
 
En aquest apartat els licitadors hauran d’igualar o incrementar el preu total per l’adquisició de les 18 
màquines que es pretenen substituir.  
 
S’exclourà al licitador que presenti una oferta que ultrapassi els imports, tant de la part fixa que 
correspon a la quota mensual pel renting o bé dels preus unitaris màxim corresponen a la part 
variable de la producció documental,  o no arribin al preu mínim establert per l’adquisició de les 18 
màquines.  
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap 
prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos al Plec de Clàusules Administratives 
Generals de la Diputació de Barcelona (en endavant PCAG). 
 
 
1.4) Aplicacions pressupostàries 
  
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació, TRES-CENTS SET MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (307.452,80€),  que es farà efectiva amb càrrec 
al pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el desglossament següent: 
 
 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 
2018 99020/205.00 24.489,90€ 
2019 99020/205.00 32.653,20€ 
2020 99020/205.00 32.653,20€ 
2021 99020/205.00 32.653,20€ 
2022 99020/205.00 8.163,30€ 

TOTAL PART FIXA 130.612,80€ 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 
2018 99020/215.01 33.157,50€ 
2019 99020/215.01 44.210,00€ 
2020 99020/215.01 44.210,00€ 
2021 99020/215.01 44.210,00€ 
2022 99020/215.01 11.052,50€ 

TOTAL PART VARIABLE 176.840,00€ 
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Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2018, 2019, 2020, 
2021 i 2022 s’hi consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu. 
 
En l’adjudicació del contracte es mantindrà íntegrament la despesa de la part variable del 
pressupost atès que en aquest moment es desconeix el nombre de còpies i/o impressions que es 
realitzaran durant la vigència i la liquidació es realitzarà al final del contracte. 
 
 
1.5) Termini de lliurament i posada en marxa. Durada del contracte i possibles pròrrogues  
 
El contractista haurà de lliurar tots els dispositius de la plataforma d’impressió en el termini màxim de 30 
dies naturals a comptar des de la signatura del contracte i, dins d’aquest termini, en la data consensuada 
amb l’Institut del Teatre. 
 
El contractista haurà de presentar, en el termini d’una setmana des de la signatura del contracte, el Pla de 
Posada en Marxa. Una vegada validat el Pla per part de la Unitat d’Informàtica de l’Institut del Teatre, el 
contractista disposarà de tres setmanes per la posada en marxa dels dispositius. 
 
El contracte tindrà una durada de quatre anys (48 mesos) a comptar des de la data de la signatura del 
contracte. 
 
El contracte NO serà prorrogable. 
 
 
1.6) Valor estimat 
 
El valor estimat del conjunt dels contractes, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de TRES-CENTS QUATRE MIL NOU-CENTS EUROS AMB 
VUITANTA-SIS CÈNTIMS (304.911,86 €), IVA exclòs, amb el següent desglossament: 
 

- Contracte: 254.093,22€ 
- Modificació 20%: 50.818,64€ (part fixa i variable) 

 
Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents s’entendran 
referides sense IVA, llevat que es disposi altrament. 
 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecta a regulació harmonitzada es durà a 
terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, 
en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP. 
 
 
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present contractació, 
que haurà d’abonar el contractista, serà de 2.500,00 euros. 
 
 
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 
 
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini que s’estableixi 
en l’anunci corresponent, al Servei de Contractació, c/ Londres, 55 5a. Planta, 08036- Barcelona, 
scon.publicitat@diba.cat, telèfon 93.402.25.64 i fax 93.402.06.47,  de dilluns a divendres laborables, de 
9:00 hores a 14:00 hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació 
s’haurà de lliurar abans de 14:00 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci 
corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax al dit Servei el 
mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la 
presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut 
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
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L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, 
degudament signada, en dos sobres, en els termes següents: 
 
 

SOBRE NÚM. 1  
 
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació del “Subministrament a 
través del sistema d’arrendament (renting, sense opció a compra) de la plataforma d’impressió de 
les diferents seus de l’Institut del Teatre”, presentada per ...……......." i haurà de contenir la 
documentació següent: 

 
c) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el 

sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació (DEUC). 
 
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions següents:  

 
- part I relativa a la informació sobre el procediment de contractació i el poder adjudicador: 

emplenar. En el cas de contractacions conjuntes, indicar els noms de tots els ens 
contractants.  

 
- part II relativa a la informació sobre l’operador econòmic: 

 
- apartat A (contractació reservada): només consignar en sentit afirmatiu quan així s’hagi 

previst en el PCAP, 
 
- apartat A (lots): indicar el/s número/s de lot/s a què es presenta, si escau,  
 
- apartat A (llista oficial d’operadors econòmics autoritzats): emplenar. 

 
El licitador inscrit en una llista oficial o registre oficial no haurà de complimentar els 
apartats del DEUC amb informacions i dades que ja hi constin de forma actualitzada.  
 
A aquests efectes, cada licitador ha de saber quines dades estan inscrites i 
actualitzades en la corresponent llista oficial o registre. En cas que les citades dades no 
estiguin inscrites o que, en cas d’estar-hi, no estiguin actualitzades, el licitador les haurà 
de complimentar en els apartats del DEUC corresponents. En cas de disposar de 
classificació empresarial hauran d’indicar-ne el grup, subgrup i categoria corresponents. 
 
*en el cas de llistes oficials espanyoles, poden ser el ROLECE (Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat) o el RELI (Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya). 
 
*en el cas d’empreses no nacionals que pertanyen a Estats membres de la UE, es podrà 
consultar al dipòsit de certificats en línia e-Certis. 

 
- apartat B (informació sobre els representants de l’operador econòmic): emplenar, 

 
- apartat C (informació sobre el recurs a la capacitat d’altres entitats): emplenar, 

 
- apartat D (subcontractistes): emplenar només quan ho exigeixi el PCAP, 

 
- part III relativa a motius d’exclusió: emplenar,  

 
- part IV relativa als criteris de selecció: emplenar només el primer incís, en sentit positiu o 

negatiu. No és necessari que el licitador empleni la resta d’apartats en constar en el PCAP, 
 

- part V relativa a la reducció del nombre de candidats qualificats: no emplenar, 
 

- part VI relativa a les declaracions finals: emplenar. 
 

El DEUC s’ha de presentar en format paper i signat pel/pels legal/s representants de 
l’empresa. El formulari normalitzat de DEUC està disponible en l’enllaç següent: 
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Versió en català:  
http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/ni/docs/DEUC-cat.pdf 
 
Versió en castellà:  
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases-espd/filter?lang=es 
 

 
ADVERTIMENT  

 
-Quan l’operador econòmic participi en la licitació pel seu compte però recorri a solvència 
externa d’altres entitats, cal que cadascuna d’aquestes presenti un DEUC per separat. 
 
-Quan un grup d’operadors econòmics participin conjuntament en el procediment de 
contractació (Unió Temporal d’Empreses, UTE), cadascun d’ells ha d’aportar el corresponent 
DEUC. 
 
-Quan els contractes estiguin dividits en lots i els criteris de selecció variïn d’un lot a un altre, 
el DEUC haurà de complimentar-se per cada lot o cada grup de lots als què s’apliquin els 
mateixos criteris de selecció. 
 

d) Altres declaracions responsables de compliment de les condicions establertes per contractar 
amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que consta com 
ANNEX 1 al PCAP.  
 

Les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic han de complir-se 
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 
TRLCSP. 

 
De conformitat amb l’article 146.4 TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec. 

 
 
SOBRE NÚM.  2  

 
Portarà la menció “Proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la 
contractació del “Subministrament a través del sistema d’arrendament (renting, sense opció a 
compra) de la plataforma d’impressió de les diferents seus de l’Institut del Teatre”,.................., 
presentada per .......……..." i haurà de contenir la documentació següent: 
 

• Proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica, d’acord amb el model que 
consta com a ANNEX 2 del PCAP. 

 
 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 

professional o tècnica i altres requeriments  
 
La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel licitador proposat 
com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.18 del present plec i en els termes que es detallin 
en el requeriment. 
 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents  
� Disposar de la solvència següent:  
 

e) Solvència econòmica i financera: 
 

o Mitjans: Volum anual de negocis referit a l’exercici de major volum dels darrers 3 anys en 
l’àmbit al que es refereix aquest contracte.  
 
Import mínim: 304.000,00€ 
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Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit, en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
 

f) Solvència professional o tècnica: 
 

• Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que inclogui 
objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel representant legal 
de l’empresa. 

 
Mínim: En aquesta relació han de constar serveis o treballs de característiques similars 
a l’objecte del contracte per un import total de 304.000,00€ IVA exclòs. 
 
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims: 
 
-Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
-Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa 
licitadora. 

 
� D’acord amb l’article 80 del TRLCSP, els licitadors haurà de presentar el següents certificats:  

 
• ISO 9001: Certificació de sistemes de gestió de la qualitat, o certificació equivalent 

acreditativa d’un sistema de gestió de la qualitat  o memòria acreditativa de la implantació 
d’un sistema de qualitat similar.  

• ISO 14001: Certificació de sistemes de gestió ambiental, o certificació equivalent 
acreditativa d’un sistema de gestió de gestió ambiental o memòria acreditativa de la 
implantació d’un sistema gestió ambiental similar. 

• ISO 27001:Certificació de sistemes de gestió de la seguretat de la informació o 
certificació equivalent d’un sistema de gestió de la seguretat de la informació o memòria 
acreditativa de la implantació d’un sistema de gestió de seguretat de la informació similar. 

 
- A més, el licitador, i d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, haurà de presentar el compromís 

d’adscriure els mitjans personals que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de 
comprendre els següents: 

 
- 1 Responsable del Servei amb titulació superior en informàtica, telecomunicacions o 

equivalent, certificat en ITIL i amb 3 anys d’experiència en la coordinació i implantació de 
plataforma d’impressió similar a l’objecte del contracte. 

 
 

1.11) Criteris d'adjudicació en els procediments oberts   
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més 
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells: 
 

Criteris avaluables de forma automàtica  (100%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre 2) 
 

 
• Criteri 1:  Preu ofertat.................................................................fins a 90 punts 

 
 
a) Import total de la part fixa ....................................................Fins a 70 punts 
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S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 

elevada. 
• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta 
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a 
aquesta mitjana. 
 

Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més 
de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en 
aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es 
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 
 
 

b) Import total de la part variable..............................................Fins a 15 punts 
 

Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació 
• Oferta del licitador 

 
-Part variable: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats 
estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el 
sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador per la part variable. 
1) AxB= C 
2) C¹+C²+C³...= D 
 
 

• Preu de licitació 
 
Part variable: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats 
estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el 
sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador per la part variable. 
1) AxB= C 
2) C¹+C²+C³...= D 
 
 
c) Import total per a l’adquisició de 18 màquines............................Fins a 5 punts 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals a l’import d’adquisició de les 18 màquines i la màxima puntuació 
a l’oferta més alta, puntuant-se la resta d’ofertes de manera proporcional. 
 
 

• Criteri 2:  Temps de resolució d’avaries en el funcionament dels equips d’acord amb el que 
estableix l’apartat 10 dels Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta 
contractació................................................................Fins a 5 punts  

 
 

Temps de resposta ofertat Puntuació atorgada 
Màxim 8 hores 0 punts 
Màxim 6 hores 2 punts 
Màxim 4 hores 5 punts 

 
 
• Criteri 3:  Temps de substitució del dispositiu quan no sigui possible la seva reparació d’acord 

amb el que estableix l’apartat 10 dels Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta 
contractació...................................Fins a 5 punts  

 
 



    
   

 140

Temps de substitució de 
dispositiu avariat i que no sigui 
possible la seva reparació 

Puntuació atorgada 

Màxim 48 hores 0 punts 
Màxim 36 hores 2 punts 
Màxim 24 hores 5 punts 

 
 
En tot cas, l’Institut del Teatre es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, 
les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo 
desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 TRLCSP. 
 
 
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
 
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des del punt de 
vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el previst al Plec de Clàusules Administratives Generals de 
la Diputació de Barcelona. 

 
 

1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de les ofertes 
rebudes. 

 
 

1.14) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
 
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades 
 
D’acord amb la justificació que consta a l’expedient, per determinar que una proposició no pot ser 
complerta per ser anormal o desproporcionada, es tindrà en compte el criteri següent: 
  

• S’aplicaran les previsions de l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de 
les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
 
1.16) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 103 
TRLCSP. 
 
 
1.17) Garantia definitiva  
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa 
serà de: 
 

Part fixa 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.** 
Part variable 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs. 

 
**Als efectes de la garantia definitiva de la part fixa s’entendrà per import d’adjudicació la quota mensual 
del renting pels 48 mesos de la durada del contracte. 
 
No s’exigirà garantia definitiva sobre el preu d’adjudicació per a l’adquisició dels dispositius que 
l’Institut del Teatre pretén substituir.  
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La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 96.1 
TRLCSP.  
 
En cas que ho sol·liciti l’adjudicatari es podrà instrumentar mitjançant la retenció del primer o primers 
pagaments que s’efectuïn fins a cobrir l’import total de la garantia definitiva.  
 
 
1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel  licitador proposat 

com a adjudicatari 
 
El licitador proposat com a adjudicatari, i abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies hàbils 
comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2 del TRLCSP, haurà 
de: 
 
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
 
- Presentar els següents documents: 
 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el 
substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més del seu 
DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per 
representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat 
o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar 
compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les 
escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan 
l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, 
en el corresponent registre oficial. 

 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui validada 
per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.  
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva 
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la 
inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.  
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el que 
disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 

 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries 

i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat a la Diputació de Barcelona i/o a l’Institut del 
Teatre obtenir de forma directa la seva acreditació. 

 
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va 
comprometre a adscriure al contracte, annexant el Currículum Vitae i la còpia compulsada de la 
Titulació acadèmica oficial, indicació i descripció dels anys d’experiència i any de la referida 
certificació, en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec. 

 
g) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns 

responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 

 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la documentació referida – a excepció 
de la referida a la garantia definitiva, a l’habilitació professional, a la solvència econòmica i tècnica i a 
l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no consta en el Registre de Licitadors-, sempre i quan aportin la 
diligència d’inscripció i la declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la diligència no 
han experimentat cap variació. 
 
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes assenyalats a 
l’article 151 TRLCSP. 
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1.19) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà abans del 
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 
 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo 
mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar formalment 
constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
 
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades específiques 
del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i de la normativa aplicable i, en 
particular, els següents: 
 

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb 
l’Institut del Teatre, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el 
compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

 
� Facilitar a la Diputació de Barcelona/Organisme la informació establerta per la Llei 19/2014, 

de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol 
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
� Comunicar a l’Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres 

anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present 
contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

 
� No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 

contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, 
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
� Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta 

que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal 
vigent en cada moment. 

 
 

El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació als seus 
subcontractistes (en cas de ser prevista la subcontractació) o subministradors en els termes de l’article 
228 bis TRLCSP  
 
 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
No és procedent 
 
 
2.3) Modificació del contracte 

 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en 
el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text legal. 

 
En aquest cas es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les 
condicions, abast i límits següents: 
 



  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 

 

 143

- Part fixa: Es podran realitzar modificacions a l’alça quan per raons de necessitat l’Institut del 
Teatre tingui interès en incorporar nous dispositius d’impressions que donin lloc a una nova 
quota de renting (arrendament). 

 
 

- Part variable: Es podran realitzar modificacions a l’alça quan les còpies i/o impressions reials 
superin els càlculs estimatius.  

 
L’import a modificar es calcularà multiplicant el nombre de noves estimacions pel preu per 
còpia/impressions adjudicat, ja sigui en color o blanc i negre.  

 
Es podrà modificar el contracte incrementant o disminuint tant en la part fixa com variable fins a un 20% 
del pressupost total previst per a la vigència inicial IVA exclòs.  
 
 
2.4) Règim de pagament  
 
El pagament del preu total es farà: part en diners i part mitjançant l’entrega dels dispositius que 
adquiriran i tot d’acord amb l’oferta econòmica que hagin proposat els licitadors per les 18 
màquines. 
Els impostos que es derivin de l’adquisició de les màquines aniran a càrrec del contractista. 
 
 

a) El contractista presentarà factures mensuals en el Registre de Factures de l’Institut del Teatre. 
Es presentarà una factura en concepte d’arrendament (renting) dels dispositius i, en una altra 
factura, es consignarà la facturació per màquina de les còpies i/ impressions realitzades. La 
facturació de les còpies haurà d’estar desglossada en còpies en color i en còpies en blanc i 
negre.  

 
La primera factura s’emetrà un cop que les màquines s’hagin posat en marxa d’acord amb 
la clàusula 8.1 del PPT. 

 
El pagament es realitzarà per l’Institut del Teatre, en els terminis establerts en l’article 216.4 TRLCSP, 
sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l'execució del 
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb 
la Seguretat Social. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses en l'article 
4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el sector públic, hauran de presentar factures electròniques d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
En totes les factures electròniques es farà constar els següents codis  DIR3: 

Oficina comptable (rol 01)   LA0005598 
Òrgan gestor (rol 02) LA0005598 

     Unitat tramitadora (rol 03)  LA0005598 
 

b) En relació a l’adquisició de les 18 màquines que adquirirà el licitador, l’Institut del Teatre 
descomptarà de la primera factura el valor de les màquines que adquireixen, d’acord amb la seva 
oferta. D’acord amb l’article 294 del TRSCP el preu dels béns lliurats no podrà superar el 50% 
del preu total dels mateixos. 

 
D’acord amb l’article 294 del TRCSP que preveu part del pagament total del subministrament es pugui 
efectuar mitjançant lliurament de béns de la mateixa classe, sense que en cap cas, import d’aquests 
superi el 50% del preu total, la qual cosa es compleix en el present expedient i així consta justificat en la 
memòria. 
 
 
2.5) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient. 
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2.6) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i concordants del TRLCSP, 
les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb 

l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents Plecs durant l’execució 
del contracte, quan a criteri de l’Institut del Teatre puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 
 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula 
següent, referida a les penalitats. 

 
 
2.7) Penalitats  
 
En cas que l’Institut del Teatre opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les 
penalitats següents: 
 
� Pel compliment defectuós de la prestació, per incompliment dels compromisos o de les condicions 

especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides al 
contracte, s’imposaran penalitats que no podran ser superiors al 10% del pressupost del contracte, 
IVA exclòs, que hauran de ser proporcional al grau d’incompliment, en els termes següents: 

 
• Per cada dia que passi per no disposar d’un petit estoc de consumibles suficient per atendre les 

necessitats de dos dies laborables  a les dependències de l’Institut del Teatre que permetin 
sempre continuar amb el servei, s’imposarà una penalitat de 25€/dia. 

• Per cada dia que passi que no disposin del material suficient per atendre les necessitats de dos 
dies laborables per garantir els nivells de qualitat demanats, s’imposarà una penalitat de 25€/dia. 

• Per cada dia que passi que no realitzin el manteniment preventiu tant dels elements hardware 
com de software, s’imposarà una penalitat de 50€/dia. 

• Per cada dia que passi que no presentin o no executin el pla d’optimització de recursos en el 
termini i amb la periodicitat establerta als PPT, s’imposarà una penalitat de 45€/dia. 

• Per a cada hora que passi de les màximes estipulades en el PPT (apartat 10) o en la proposta de 
millora pel contractista per la resolució de les avaries, s’imposarà una penalitat de 20€/hora. 

• Per cada hora que passi de les màximes estipulades en el PPT (apartat 10) o en la proposta de 
millora feta pel contractista per a la substitució del dispositiu que no hagi estat possible reparar, 
s’imposarà una penalitat de 30€/hora.  

• Per cada tres incompliments en el termini de 6 mesos a comptar des de l’inici del contracte, 
s’imposarà una penalitat econòmica addicional equivalent al 0,50% del pressupost de licitació, 
IVA exclòs, amb independència de la penalitat que correspongui. 

Els imports de les penalitats es faran efectius mitjançant deducció d’aquests en els documents de 
pagament del contractista amb notificació prèvia de la imposició i valoració de la penalitat als efectes del 
preceptiu tràmit d’audiència al contractista o sobre la garantia definitiva. 
 
 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del 
lliurament dels nous dispositius, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document 
acreditatiu. 
 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia de dos (2) mesos a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la 
prestació contractada. 
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2.10) Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’Administració, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 226 del TRLCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte.  
 
 
2.11) Subcontractació 
 
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació. 
 
 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la 
informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació 
facilitada pels licitadors i designada per aquests, de forma expressa i justificada, com a confidencial.  

 
En cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. 
 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de la 
Diputació de Barcelona, pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la seva normativa de desplegament, així com per la resta de 
normativa legal aplicable.     
 
 
2.14) Notificacions 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics, en els 
termes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut a través 
del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual 
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un 
número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones autoritzades 
en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica. 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la seva 
posada a disposició, han transcorregut 5 dies naturals en el cas de la notificació de l’adjudicació i 10 dies 
naturals en la resta de supòsits sense que s’hagi accedit al seu contingut.  
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2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del 
contractista 

 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 
social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat 
efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 
 
 
2.16) Assegurances 
 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim 
de 300.000,00 €. 
 
 
2.17) Lloc de lliurament objecte del contracte 
 
El lloc fixat per al lliurament dels dispositius d’impressió serà: 
 

• Per als dispositius del centre de Barcelona, l’Institut del Teatre (Seu de Barcelona), Plaça 
Margarida Xirgu s/n de Barcelona (08004). 

• Per als dispositius del Centre Territorial del Vallès, Plaça Didó, 1 de Terrassa 
• Per als dispositius del Centre Territorial d’Osona, Plaça Sant Miquel, 20 de Vic  

 
El cost del trasllat dels dispositius d’impressió serà a càrrec del contractista. 
 
 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP, al Cap de la 
Unitat d’Informàtica i Audiovisuals de l’Institut del Teatre. 
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest procés 
de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell o 
els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una 
participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), s’informa que les dades de caràcter personal subministrades pel licitador durant el 
procediment de contractació o aportades pel contractista durant l’execució del contracte seran incloses en 
els fitxers de què és responsable la Diputació de Barcelona, “IT_CONTRACTACIÓ.EXT” i 
“IT_GESTIÓ_ECONÒMICA”, les quals seran objecte de tractament exclusivament per a la gestió del 
present expedient de contractació i per al temps estrictament necessari per al seu compliment, sempre 
que una llei no disposi el contrari, i només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una 
llei.  
 
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista durant l’execució del contracte seran 
incloses en el fitxer “IT_REGISTRE_ACCESSOS”, les quals seran objecte de tractament per al control de 
les obligacions establertes als PPT a l’adjudicatari relatives al seu personal i de la seguretat de les 
dependències de l’Institut del Teatre. 
 
Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret 
que els corresponguin legalment, adreçant la seva sol·licitud, a través de la Seu electrònica 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp o mitjançant la presentació a 
qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de Barcelona que es poden consultar a 
http://www.diba.cat/web/registre/. 
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Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el tractament de dades de 
caràcter personal, de persones identificades o identificables, per part de l'adjudicatari, es relacionen a 
continuació els seus deures i obligacions en relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a 
la LOPD i al Reglament que la desenvolupa, així com al Reglament General de Protecció de Dades 
d’obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018.  
 
I. Objecte de l’encàrrec del tractament 
 
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita a la contractista, encarregada del tractament, per tractar per 
compte de l’Institut del Teatre, responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries 
per a la prestació integral de subministrament en modalitat d’arrendament, manteniment i gestió de la 
plataforma d’impressió de l’organisme autònom de l’Institut del Teatre. 
 
El tractament consistirà en el manteniment del sistema d’assignació de crèdits a aquells usuaris de 
l’Institut del Teatre que no poden fer ús gratuït de la plataforma d’impressió.  
 
Concreció dels tractaments a realitzar: 
 
x             Recollida                                      □             Registre       
□            Estructuració                                 □             Modificació 
x            Conservació                          □             Extracció 
□             Consulta                                       □             Comunicació per transmissió 
□            Difusió                                          x            Interconnexió 
□             Acarament                                   □             Limitació 
□             Supressió                                      □            Destrucció 
□            Organització                                   □             Comunicació 
□            Altres:.................. 
 
II. Identificació de la informació afectada 
 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, l’Institut del Teatre, 
responsable del tractament, posa a disposició de la contractista, encarregada del tractament, la informació 
que es descriu a continuació:   
 

− Dades identificatives bàsiques dels usuaris de la plataforma d’impressió: nom d’usuari i 
password.  

− Dades bancàries. 
 
III. Durada 
 
Aquest acord té la durada establerta al punt 1.5 dels presents Plecs 
 
Una vegada finalitzat aquest contracte, l'encarregat del tractament ha de suprimir qualsevol dada o còpia 
(en qualsevol format) que estigui en el seu poder. 
 
 
IV. Obligacions de l’encarregat del tractament 
 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 
 
a)       Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només 
per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies.  
 
b)      Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 
 
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD o qualsevol altra 
disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, l'encarregat n’ha 
d’informar immediatament el responsable. 
 
c)       Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per 
compte del responsable, que contingui:  
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•   El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable per compte del 
qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de 
protecció de dades. 
•   Les categories de tractaments efectuats per compte del responsable. 
•   Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat. 
 
d)      No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del responsable 
del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 
 
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord 
amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i per 
escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat 
que cal aplicar per procedir a la comunicació. 
 
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en 
virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable 
d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants 
d'interès públic. 
 
e)        Subcontractació 
 
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que comportin el 
tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels 
serveis de l'encarregat. 
 
f)         Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut 
accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 
 
g)         Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma 
expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de 
les quals cal informar-los convenientment segons s’estipula al punt 5.1.2 dels PPT. 
 
h)        Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació 
que estableix l'apartat anterior. 
 
i)          Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones 
autoritzades per tractar dades personals. 
 
j)          Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents: 
•   Accés, rectificació, supressió i oposició 
•   Limitació del tractament 
•   Portabilitat de dades 
•   A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils)  
 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del 
tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant 
l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça lopd@diba.cat. La 
comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què 
s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per 
resoldre la sol·licitud.  
 
k)      Dret d’informació 
 
L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als 
tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació s'ha 
de consensuar amb el responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades. 
 
l)      Notificació de violacions de la seguretat de les dades 
 
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en 
qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, i a través del responsable del contracte designat per 
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l’Institut del Teatre, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals 
tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. 
 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un 
risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 
•   Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui 
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat 
de registres de dades personals afectats. 
•   Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en el qual es 
pugui obtenir més informació. 
•   Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals. 
•   Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les 
dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.  
 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació 
s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 
 
m)    Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la 
protecció de dades, quan escaigui. 
 
n)      Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de 
control, quan escaigui. 
 
o)      Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les 
seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un 
altre auditor autoritzat per ell.  
 
p)      Implantar les mesures de seguretat i els mecanismes per a:   
•    Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de 
tractament. 
•    Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o 
tècnic. 
•    Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives 
implantades per garantir la seguretat del tractament. 
•    Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 
 
q)     Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al 
responsable.  
 
r)      Destí de les dades 
 
Destruir les dades, una vegada complerta la prestació. Una vegada destruïdes, l'encarregat n’ha de 
certificar la destrucció per escrit i ha de lliurar el certificat al responsable del tractament. 
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, 
mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
                 
V. Obligacions del responsable del tractament 
 
Correspon al responsable del tractament: 
 
a)    Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest apartat. 
 
b)    En el cas que pertoqui, fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregat.  
 
c)     Fer les consultes prèvies que correspongui.  
 
d)     Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi el RGPD. 
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e)     Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 
 
 
3) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT 
 
3.1) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del contracte 
 
L’Institut del Teatre es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del contracte, 
a la seva recepció. 
 
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, en base a 
preus referits a components de la prestació. 
 
 
3.2) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
 
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista a les 
dependències de l’Institut del Teatre, i en funció del risc que comporta, el contractista, en un termini 
màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització del contracte i amb caràcter 
previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor l’avaluació de riscos pels 
serveis contractats i la planificació preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per l’Institut 
del Teatre. 
 
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa  
 de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos 
detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Així 
mateix, el contractista haurà d’acreditar per escrit, en el termini assenyalat al paràgraf anterior, l’existència 
d’una adequada organització preventiva, concert del servei de prevenció aliè o altres; el compliment del 
deure d’informació i formació als treballadors implicats en els treballs d’execució esmentats en relació amb 
la planificació preventiva efectuada amb motiu de la concurrència empresarial. Per cada treballadora 
haurà de lliurar rebut de lliurament dels equips de protecció individual (si escau, d’acord amb el que 
estableixi l’avaluació de riscos). D’altra banda, haurà de retornar adequadament emplenats, signats i 
segellats els diferents rebuts associats a la informació lliurada per l’Institut del Teatre en relació amb els 
riscos del centre de treball. 
 
En relació amb els equips, el contractista lliurarà la documentació tècnica d’aquests (impressores, etc.) on 
s’indiquin les emissions que produeix cada un (ozó, etc.), així com les fitxes de seguretat i les fitxes de 
producte de cada una de les tintes utilitzades. 

Si es produeixen modificacions en relació amb el pla de treball, riscos existents, nous treballadors o 
d’altres que incideixin en la seguretat i la salut dels treballadors caldrà informar i justificar els canvis 
garantint els interessos generals de la prevenció de riscos. Aquestes modificacions, si escau, suposaran 
l’actualització de la documentació indicada anteriorment (quan es tracti de nous treballadors, la 
documentació s’ha d’enviar prèviament a la seva incorporació). 

 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels principis d’acció 
preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les diferents activitats 
desenvolupades a les dependències de la l’Institut del Teatre i l’adequació entre els riscos existents i les 
mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de coordinació: 

 
• L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l’Institut del Teatre i el contractista. 

 
 
 
Barcelona, 14 de novembre de 2017 
 
El Gerent de l’Institut del Teatre 
 
 
 
 
Jordi Roig i Viñals 
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El Secretari delegat que subscriu, informa                                  
el present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, la qual cosa es fa constar als efectes del 
que disposa la disposició addicional segona apartat 
7è del TRLCSP. 

La Interventora Delegada que subscriu, informa el 
present Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
la qual cosa es fa constar als efectes del que disposa la 
disposició addicional segona apartat 7è del TRLCSP. 

  
El Secretari Delegat 
 
 
 
 
Francesc Bartoll i Huerta 

La Interventora Delegada 
 
 
 
Ma. José Villarrubia Gériz 

 
 
 
 
ANNEX AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL 
CONTRACTACIÓ DEL “SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS DEL SISTEMA D’ARRENDAMENT 
(RENTING, SENSE OPCIÓ A COMPRA) DELS DISPOSITIUS QUE FORMEN PART DE LA 
PLATAFORMA D’IMPRESSIÓ DE LES DIFERENTS SEUS DE L’INSTITUT DEL TEATRE”. 
 
De la contractació consistent en el “Subministrament a través del sistema d’arrendament (renting, 
sense opció a compra) dels dispositius que formen part de la plataforma d’impressió de les 
diferents seus de l’Institut del Teatre”. 

 
Expedient 2017/029 
eSEC 2017/0011514 

 
 

Model de declaració responsable  
 
 

Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional 
 

A INSERIR EN EL SOBRE NÚMERO 1  
 

"El Sr./La Sra......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de 
l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data 
..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, 
telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del 
contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
- Que el perfil d’empresa és el següent: 

 
Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 

una creu 

Microempresa Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual 
o balanç general anual no superior als 2 milions d’euros.  

Petita empresa Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual 
o balanç general anual no superior als 10 milions d’euros.  

Mitjana empresa 
Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis 
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç general 
anual no superior als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual 
superior als 50 milions d’euros o balanç general anual 
superior als 43 milions d’euros. 

 

 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat, 

disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que 
s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.  
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- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris 
per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel 
qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 

espanyols. 
 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat 
no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del RD 
364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la 
quota de reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat.  

 
� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 

 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 
� SÍ  � NO   

 
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al PCAP.  

 
� SÍ  � NO 

 
- Respecte de l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 
� Està subjecta a l’IVA. 
� Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-

subjecció o l’exempció. 
 

- Respecte de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
 
� Està subjecta a l’IAE. 
� Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-

subjecció o l’exempció. 
 

- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza la Diputació de 
Barcelona/Organisme perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions competents, 
els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
� SÍ  � NO 

 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i 

requeriments per mitjans electrònics a:  
 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    
    
 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per 
escrit, a l’Institut del Teatre per tal de fer la modificació corresponent o revocar l’autorització de 
notificació electrònica. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza 
per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que 
l’Institut del Teatre pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
(Lloc, data, signatura i segell).” 
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Barcelona, 14 de novembre de 2017 
 

El Gerent Aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 22 de novembre de 2017 

       El Secretari Delegat 
 
 
 
 
 
Jordi Roig i Viñals     Francesc Bartoll i Huerta 
 

ANNEX 2 AL PCAP 
 

De la contractació consistent en el “Subministrament a través del sistema d’arrendament (renting, 
sense opció a compra) dels dispositius que formen part de la plataforma d’impressió de les 
diferents seus de l’Institut del Teatre”. 

 
Expedient 2017/029 
eSEC 2017/0011514 

 
A INSERIR AL SOBRE NÚMERO 2 

 
LOT 1 
 
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de 
l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa al “Subministrament a 
través del sistema d’arrendament (renting, sense opció a compra) de la plataforma d’impressió de 
les diferents seus de l’Institut del Teatre”, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs 
de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que accepta 
íntegrament, amb els preus unitaris següents:  

 
5) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 
c. Per la part fixa: 
 

 
  OFERTA DE LICITADOR 

Concepte Quota 
màxima 
mensual 
per 
màquina 
IVA exclòs 

Preu ofertat 
mensual per 
màquina IVA 
exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
ofertat 
mensual per 
màquina IVA 
inclòs 

Compartides 
125,00€ ..................€ 

 
21% .........€ ..............€ 

 
Compartides de 
gran format 

33,33€ ..................€ 
 

21% .........€ ..............€ 
 

Personals 
5,20€ ..................€ 

 
21% .........€ ..............€ 

 
 
Tipus màquina Marca i model de la màquina 
Compartides  
Compartides de gran format  
Personals  
 
 

B) Per la part variable els imports següents: 
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  OFERTA DE LICITADOR 
Impressió/còpies Preu unitari 

màxim de 
còpia/impressió 
IVA exclòs  

Preu unitari 
màxim de 
còpia/impressió 
IVA exclòs 

Tipus 
% IVA 

Import 
IVA 

Preu unitari 
màxim de 
còpia/impressió 
IVA inclòs 

Blanc i negre 
0,0075€ ....€  21% .........€ ......€  

Color 
   0,05€ ......€   ........€ ........€ h 

 
C) PREU OFERT PER A L’ADQUISICIÓ DELS 18 DISPOSITIUS PER SUBSTITUIR 
 

 OFERTA DE LICITADOR 
Preu unitari mínim per 
l’adquisició de les18 màquines 
** 

Preu ofert per  
l’adquisició de les 18 
màquines  

Preu ofert per  
l’adquisició de 
les 18 màquines  

3.600,00€ ....€  ......€  

 
 **Els impostos que es derivin d’aquesta adquisició aniran a càrrec del contractista. 

 
2) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA RESOLUCIÓ D’AVARIES EN EL FUNCIONAMENT DELS 
DISPOSITIUS DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE 
REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 

Marcar amb una creu el 
temps màxim ofert 

Màxim 8 hores  
Màxim 6 hores  
Màxim 4 hores  

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues, s’atorgaran 
0 punts. 
 
 
3) DISMINUCIÓ DEL TEMPS PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL DISPOSITIU QUAN NO SIGUI POSSIBLE 
LA SEVA REPARACIÓ DESCRIT A L’APARTAT 10 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE 
REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

Temps màxim de resposta 
ofertat 

Marcar amb una creu el 
temps màxim ofert 

Màxim 48 hores  
Màxim 36 hores  
Màxim 24 hores  

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició del present plec, o de marcar-ne dues, s’atorgaran 
0 punts. 
 
 
 
 
13. Dictamen que proposa aprovar la modificació de les bases reguladores per 

als processos de selecció, nomenament i cessament de director o directora                
de les Escoles Professionals de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 

 
El Vicepresident dóna la paraula al Gerent, el Sr. Roig per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació de les bases per a la selecció de la 
Direcció de les escoles professionals. 
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La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de data 28 de novembre de 
2016, va aprovar les bases reguladores per als processos de selecció, nomenament i 
cessament de director o directora de les Escoles Superiors i de les Escoles 
Professionals de l’Organisme Autònom Institut del Teatre 
 
Per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió ordinària de data 21 de desembre de 
2016, va aprovar la rectificació de les bases, per tal d’introduir diverses esmenes al seu 
contingut. 
 
Un cop resoltes les convocatòries per a la selecció dels directors/es de les escoles superiors 
i professionals de l’Institut del Teatre, i atès que actualment l’EESA/CPD disposa d’una 
direcció nomenada de forma extraordinària i provisional durant el curs acadèmic 2017-18, 
amb motiu de resultar deserta la convocatòria inicial,  s’ha considerat necessari proposar una 
nova modificació de les bases reguladores per introduir-hi millores. 
 
La proposta de modificació de les bases reguladores per als processos de selecció, 
nomenament i cessament de director o directora de les ESCOLES SUPERIORS I DE LES 
ESCOLES PROFESSIONALS es concreta en: 
 
− Modificar l’apartat “1. Introducció”, en el sentit que allà on diu “Les escoles de grau 

superior de l’Institut del Teatre requereixen d’un projecte de direcció capaç d’orientar 
l’activitat acadèmica de manera concordant amb el projecte general de l’Institut del 
Teatre..” ha de dir “Les escoles de grau superior de l’Institut del Teatre requereixen 
d’un projecte de direcció capaç d’orientar l’activitat acadèmica de manera concordant 
amb el Pla Estratègic de l’Institut del Teatre”. 
 

− Modificar l’apartat “3.1.Criteris generals. Procés de selecció”, en el sentit que allà on diu 
“Durant el procés de selecció es valorarà objectivament els mèrits relacionats amb la 
competència professional, la capacitat de lideratge, la idoneïtat i l'experiència dels 
candidats en els àmbits docents i de gestió,  així com el projecte de direcció 
presentat” ha de dir “Al procés de selecció es valorarà objectivament els mèrits 
relacionats amb la competència pedagògica, artística i de gestió, la capacitat de 
lideratge i l'experiència dels candidats en els àmbits docents i de gestió,  així com el 
projecte de direcció presentat.” 

 
− Modificar l’apartat “3.2.2. Comissió de selecció”, en el sentit de substituir el vocal “1 

representant de grup de suport a la docència” pel vocal “Un representant del PAS”. Així 
mateix, incorporar la següent frase “En cap cas, pot formar part de la Comissió de Selecció 
professorat candidat a ser seleccionat o qualsevol membre que tingui previst formar part 
del seu equip”  

 
− Modificar l’apartat “3.2.3. Comissió de verificació”, en el sentit d’incorporar la següent frase 

“En cap cas, pot formar part de la Comissió de Verificació professorat candidat a ser 
seleccionat o qualsevol membre de la seva candidatura”. 
 

− Modificar l’apartat “3.3. Requisits dels aspirants”, en el sentit d’introduir la següent frase: 
“Els requisits de l’apartat a), b) i c) seran aportats d’ofici per part de l’Institut del 
Teatre”. 

 
− Modificar la puntuació de la valoració de mèrits establerta a l’apartat “3.7 Inici del procés 

d’elecció” en el sentit que allà on diu:  
 

“2- Mèrits relacionats amb l’experiència professional docent: 
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Experiència professional en l’exercici de funcions coincidents o anàlogues en contingut 
professional i nivell tècnic, amb les del lloc a proveir, a raó de:  
 
“En centres públics o oficials. 
- 0.03 punts per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores/set. 
- 0.05 punts per mes treballat per a contractes de 15 a 20 hores/set. 
 
En centres privats o altres. 
- 0,01 punts per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores/set. 
- 0,03 punts per mes treballat amb una dedicació de més de 20 h./set.” 
 
Ha de dir: 
 
“2- Mèrits relacionats amb l’experiència professional docent: 
 
Experiència professional en l’exercici de funcions coincidents o anàlogues en contingut 
professional i nivell tècnic, amb les del lloc a proveir, a raó de:  
 
“En centres públics o oficials. 
- 0.003 punts per hora lectiva  
 
En centres privats o altres. 
- 0,002 punts per hora lectiva” 
 

 
- Modificar l’apartat “3.9. Nomenament i durada dels períodes de mandat”, en el sentit que 

allà on diu “L’inici del mandat dels òrgans de govern s’inicia  l’1 de setembre i 
finalitza el 30 de juny del curs corresponent” ha de dir “L’inici del mandat dels òrgans 
de govern s’inicia  l’1 de setembre i finalitza el 31 d’agost del curs corresponent”. 
 

- Afegir a l’apartat 3.11 Nomenament extraordinari de director o directora una nova opció 
en cas de cessament o dimissió de la direcció i, en concret, “Nomenar una persona 
que compleixi els requisits a, b, c, d, i f que estableix l’article 3.3 per tal que exerceixi 
transitòriament la Direcció de l’escola fins a l’acabament del mandat, i per tant, fins a 
la convocatòria d’un procés de selecció”. 

 
 
Cal fer constar que la Sra. Ana del Frago es va absentar de la reunió, essent les 13’20 
hores, per atendre els seus compromisos d’indole professional, quan s’estava 
exposant el present punt de l’ordre del dia. 
  
 
 
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, reunida en sessió ordinària en data 28 de 
novembre de 2016 (núm. de registre 154/2016), es van aprovar les bases reguladores per als processos 
de selecció, nomenament i cessament de director o directora de les Escoles Superiors i de les Escoles 
Professionals de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, publicades al Butlletí Oficial de la Província 
(BOPB) en data 2 de desembre de 2016. 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, reunida en sessió ordinària en data 
21 de desembre de 2016 (núm. registre 171/2016) es aprovar la rectificació de bases referenciades per 
introduir diverses esmenes al seu contingut. 
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Un cop resoltes les convocatòries per a la selecció dels directors/es de les escoles superiors i 
professionals de l’Institut del Teatre, i atès que actualment l’EESA/CPD disposa d’una direcció nomenada 
de forma extraordinària i provisional durant el curs acadèmic 2017-18, amb motiu de resultar deserta la 
convocatòria inicial,   s’ha considerat necessari proposar una nova modificació de les bases reguladores 
amb l’objectiu d’introduir millores en la seva redacció i, tot això, de cara a una nova convocatòria que 
s’iniciarà per a la selecció del director/a de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
Professional de Dansa (EESA/CPD). 
 
La proposta de modificació de les bases reguladores per als processos de selecció, nomenament i 
cessament de director o directora de les ESCOLES SUPERIORS I DE LES ESCOLES PROFESSIONALS 
es concreta en: 
 
− Modificar l’apartat “1. Introducció”, en el sentit que allà on diu “Les escoles de grau superior de l’Institut 

del Teatre requereixen d’un projecte de direcció capaç d’orientar l’activitat acadèmica de manera 
concordant amb el projecte general de l’Institut del Teatre..” ha de dir “Les escoles de grau superior de 
l’Institut del Teatre requereixen d’un projecte de direcció capaç d’orientar l’activitat acadèmica de 
manera concordant amb el Pla Estratègic de l’Institut del Teatre”. 

− Modificar l’apartat “3.1.Criteris generals. Procés de selecció”, en el sentit que allà on diu “Durant el 
procés de selecció es valorarà objectivament els mèrits relacionats amb la competència professional, 
la capacitat de lideratge, la idoneïtat i l'experiència dels candidats en els àmbits docents i de gestió,  
així com el projecte de direcció presentat” ha de dir “Al procés de selecció es valorarà objectivament els 
mèrits relacionats amb la competència pedagògica, artística i de gestió, la capacitat de lideratge i 
l'experiència dels candidats en els àmbits docents i de gestió,  així com el projecte de direcció 
presentat.” 

− Modificar l’apartat “3.2.2. Comissió de selecció”, en el sentit de substituir el vocal “1 representant de 
grup de suport a la docència” pel vocal “Un representant del PAS”. Així mateix, incorporar la 
següent frase “En cap cas, pot formar part de la Comissió de Selecció professorat candidat a ser 
seleccionat o qualsevol membre que tingui previst formar part del seu equip”  

− Modificar l’apartat “3.2.3. Comissió de verificació”, en el sentit d’incorporar la següent frase “En cap cas, 
pot formar part de la Comissió de Verificació professorat candidat a ser seleccionat o qualsevol 
membre de la seva candidatura”. 

− Modificar l’apartat “3.3. Requisits dels aspirants”, en el sentit d’introduir la següent frase: “Els requisits 
de l’apartat a), b) i c) seran aportats d’ofici per part de l’Institut del Teatre”. 

− Modificar la puntuació de la valoració de mèrits establerta a l’apartat “3.7 Inici del procés d’elecció” en 
el sentit que allà on diu:  

“2- Mèrits relacionats amb l’experiència professional docent: 
 
Experiència professional en l’exercici de funcions coincidents o anàlogues en contingut professional i 
nivell tècnic, amb les del lloc a proveir, a raó de:  
 
“En centres públics o oficials. 
- 0.03 punts per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores/set. 
- 0.05 punts per mes treballat per a contractes de 15 a 20 hores/set. 
 
En centres privats o altres. 
- 0,01 punts per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores/set. 
- 0,03 punts per mes treballat amb una dedicació de més de 20 h./set.” 
 
Ha de dir: 
 
“2- Mèrits relacionats amb l’experiència professional docent: 
 
Experiència professional en l’exercici de funcions coincidents o anàlogues en contingut professional i 
nivell tècnic, amb les del lloc a proveir, a raó de:  
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“En centres públics o oficials. 
- 0.003 punts per hora lectiva  
 
En centres privats o altres. 
- 0,002 punts per hora lectiva” 

 
- Modificar l’apartat “3.9. Nomenament i durada dels períodes de mandat”, en el sentit que allà on diu 

“L’inici del mandat dels òrgans de govern s’inicia  l’1 de setembre i finalitza el 30 de juny del curs 
corresponent” ha de dir “L’inici del mandat dels òrgans de govern s’inicia  l’1 de setembre i finalitza el 
31 d’agost del curs corresponent”. 

- Afegir a l’apartat 3.11 Nomenament extraordinari de director o directora una nova opció en cas de 
cessament o dimissió de la direcció i, en concret, “Nomenar una persona que compleixi els requisits 
a, b, c, d, i f que estableix l’article 3.3 per tal que exerceixi transitòriament la Direcció de l’escola fins a 
l’acabament del mandat, i per tant, fins a la convocatòria d’un procés de selecció”. 

Atès que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquestes 
Bases, d’acord amb el que disposa l’article 12 l) dels vigents Estatuts de l’Organisme. 
 
Vista la conformitat de la Gerència de l’Institut del Teatre. 
 
Vistes les Bases 69.2) i 71.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2017, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no 
comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Per tot això, i a proposta de la 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.- MODIFICAR les bases reguladores per als processos de selecció, nomenament i cessament de 
director o directora de les Escoles Superiors  i de les Escoles Professionals de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre, aprovades per acord de la Junta de Govern, de data 21 de desembre de 2016 (núm. 
registre 171/2016) i publicades al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) en data 30 de desembre de 2016, 
en els següents termes: 
 
− Modificar l’apartat “1. Introducció”, en el sentit que allà on diu “Les escoles de grau superior de l’Institut 

del Teatre requereixen d’un projecte de direcció capaç d’orientar l’activitat acadèmica de manera 
concordant amb el projecte general de l’Institut del Teatre..” ha de dir “Les escoles de grau superior de 
l’Institut del Teatre requereixen d’un projecte de direcció capaç d’orientar l’activitat acadèmica de 
manera concordant amb el Pla Estratègic de l’Institut del Teatre”. 

− Modificar l’apartat “3.1.Criteris generals. Procés de selecció”, en el sentit que allà on diu “Durant el 
procés de selecció es valorarà objectivament els mèrits relacionats amb la competència professional, 
la capacitat de lideratge, la idoneïtat i l'experiència dels candidats en els àmbits docents i de gestió,  
així com el projecte de direcció presentat” ha de dir “Al procés de selecció es valorarà objectivament els 
mèrits relacionats amb la competència pedagògica, artística i de gestió, la capacitat de lideratge i 
l'experiència dels candidats en els àmbits docents i de gestió,  així com el projecte de direcció 
presentat.” 

− Modificar l’apartat “3.2.2. Comissió de selecció”, en el sentit de substituir el vocal “1 representant de 
grup de suport a la docència” pel vocal “Un representant del PAS”. Així mateix, incorporar la 
següent frase “En cap cas, pot formar part de la Comissió de Selecció professorat candidat a ser 
seleccionat o qualsevol membre que tingui previst formar part del seu equip”  

− Modificar l’apartat “3.2.3. Comissió de verificació”, en el sentit d’incorporar la següent frase “En cap cas, 
pot formar part de la Comissió de Verificació professorat candidat a ser seleccionat o qualsevol 
membre de la seva candidatura”. 

− Modificar l’apartat “3.3. Requisits dels aspirants”, en el sentit d’introduir la següent frase: “Els requisits 
de l’apartat a), b) i c) seran aportats d’ofici per part de l’Institut del Teatre”. 
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− Modificar la puntuació de la valoració de mèrits establerta a l’apartat “3.7 Inici del procés d’elecció” en 
el sentit que allà on diu:  

“2- Mèrits relacionats amb l’experiència professional docent: 
 
Experiència professional en l’exercici de funcions coincidents o anàlogues en contingut professional i 
nivell tècnic, amb les del lloc a proveir, a raó de:  
 
“En centres públics o oficials. 
- 0.03 punts per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores/set. 
- 0.05 punts per mes treballat per a contractes de 15 a 20 hores/set. 
 
En centres privats o altres. 
- 0,01 punts per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores/set. 
- 0,03 punts per mes treballat amb una dedicació de més de 20 h./set.” 
 
Ha de dir: 
 
“2- Mèrits relacionats amb l’experiència professional docent: 
 
Experiència professional en l’exercici de funcions coincidents o anàlogues en contingut professional i 
nivell tècnic, amb les del lloc a proveir, a raó de:  
 
“En centres públics o oficials. 
- 0.003 punts per hora lectiva  
 
En centres privats o altres. 
- 0,002 punts per hora lectiva” 

 
- Modificar l’apartat “3.9. Nomenament i durada dels períodes de mandat”, en el sentit que allà on diu 

“L’inici del mandat dels òrgans de govern s’inicia  l’1 de setembre i finalitza el 30 de juny del curs 
corresponent” ha de dir “L’inici del mandat dels òrgans de govern s’inicia  l’1 de setembre i finalitza el 
31 d’agost del curs corresponent”. 

- Afegir a l’apartat 3.11 Nomenament extraordinari de director o directora una nova opció en cas de 
cessament o dimissió de la direcció i, en concret, “Nomenar una persona que compleixi els requisits 
a, b, c, d, i f que estableix l’article 3.3 per tal que exerceixi transitòriament la Direcció de l’escola fins a 
l’acabament del mandat, i per tant, fins a la convocatòria d’un procés de selecció”. 

 
Segon.- APROVAR el text refós, amb les modificacions introduïdes, de les bases reguladores per als 
processos de selecció, nomenament i cessament de director o directora de les ESCOLES SUPERIORS 
de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, que s’adjunten com ANNEX I a aquest dictamen. 
 
Tercer.- APROVAR el text refós, amb les modificacions introduïdes, de les bases reguladores per als 
processos de selecció, nomenament i cessament de director o directora de les ESCOLES 
PROFESSIONALS de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, que s’adjunten com ANNEX II a aquest 
dictamen. 
 
Quart.- DISPOSAR la publicació del text refós d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), al web, a la intranet i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre de la Plaça Margarida 
Xirgu s/n de Barcelona. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes que es 
puguin derivar de les presents bases. 
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ANNEX I AL DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER ALS 

PROCESSOS DE SELECCIÓ, NOMENAMENT I CESSAMENT DE DIRECTOR O DIRECTORA DE LES 

ESCOLES SUPERIORS  I DE DIRECTOR O DIRECTORA  DE LES ESCOLES PROFESSIONALS DE 

L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 
 
 

BASES REGULADORES PER ALS PROCESSOS DE SELECCIÓ, NOMENAMENT I CESSAMENT DE 

DIRECTOR O DIRECTORA DE LES ESCOLES SUPERIORS DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT 

DEL TEATRE 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Les escoles de grau superior de l’Institut del Teatre requereixen d’un projecte de direcció capaç d’orientar 
l’activitat acadèmica de manera concordant amb Pla Estratègic de l’Institut del Teatre, contribuint de 
manera concreta al desenvolupament dels objectius i de les competències professionals de l’alumnat així 
com al desenvolupament professional de tot el professorat i del personal de suport a la docència. 
 
A la direcció de l'escola li correspon la funció de representació, de direcció  pedagògica, de lideratge de la 
comunitat escolar, la gestió, l’organització i el funcionament del centre, així com el comandament de 
l’equip docent i del personal vinculat a l’escola. 
 
Les funcions de la direcció de les escoles de l’Institut del Teatre s’exerceixen de forma compartida amb la 
Direcció General d’acord amb el marc normatiu del Reglament general i dels Estatuts de l’Institut del 
Teatre. 
 
 
2. FUNCIONS I ATRIBUCIONS DE LA DIRECCIÓ 
 

2.1 Direcció pedagògica 
 
La Direcció assumeix la responsabilitat general de l’activitat de l'escola i vetlla per la coordinació de la 
seva gestió, així com per l’adequació d’aquesta a la línia docent de l’escola, aplicable al projecte 
d’activitats docents i a la programació general. Així doncs, la Direcció és la responsable del correcte 
desenvolupament del projecte de direcció. 
 
La direcció de l'escola ha de respondre del grau d’assoliment del projecte de direcció i ha de donar 
comptes a la comunitat acadèmica i als òrgans institucionals.  
La direcció pedagògica consisteix en: 
 

a) Dirigir i coordinar totes les activitats de l'escola. 

b) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats de l’escola i 
executar els acords adoptats en l’àmbit de la seva competència. 

c) Formular i presentar al Claustre del Professorat i al Consell d'Escola la proposta inicial de 
projecte de direcció i, si escau, les posteriors modificacions i adaptacions. 

d) Vetllar per l‘aplicació dels plans docents, garantir el seu compliment i intervenir en la seva 
avaluació.  

e) Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i curricular, així com dels 
procediments d’inclusió, i de tots els altres plantejaments educatius, d’acord amb la seva 
concreció en el projecte de direcció. 

f) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, de l’administració i de la 
comunicació utilitzada normalment en les activitats de l'escola. 

g) Coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats de l'escola d’acord amb 
les previsions de la programació general anual, amb la col·laboració de l’equip directiu, i sense 
perjudici de les competències atribuïdes al Claustre del Professorat i al Consell d’Escola. 

h) Impulsar d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte i del funcionament 
general de l'escola.  
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i) Impulsar, d’acord amb procediments establerts al Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, 
l’avaluació del funcionament general de l'escola.  

j) Participar en l’avaluació de l‘exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal 
destinat a l'escola.  

k) Impulsar la coordinació del projecte amb els altres centres, escoles i àmbits de la institució, així 
com impulsar la relació amb altres centres o institucions d’àmbit nacional i internacional per crear 
xarxes que facin possible actuacions conjuntes.   

 

2.2 Funcions de representació 
 
La direcció, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i gaudeix de 
presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat 
que es provi el contrari.  
 
En aquest àmbit li corresponen específicament les següents funcions: 
 
a)  Ostentar la representació de l’escola. 
b) Col·laborar amb els òrgans de l’Institut del Teatre i de l’Administració educativa.  
c) Presidir el Claustre de Professorat i el Consell d’Escola, així com els actes acadèmics de l’escola. 
 
 
2.3 Funcions en relació a la comunitat educativa  
 
La Direcció de l’escola, en la seva condició de responsable de l’acció educativa, és alhora la responsable 
de les bones relacions amb la comunitat educativa i li correspon en conseqüència: 
 

a) Afavorir la convivència a l'escola, vetllant per l’harmonia de les relacions interpersonals.  

b) Intervenir, de forma directa o per persona tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir 
funcions d’arbitratge i de mediació en els conflictes que es generin entre membres de la 
comunitat educativa. 

c) Garantir l’exercici de drets i deures de tots els membres de la comunitat educativa, i orientar-los a 
l’assoliment dels objectius de l'escola. 

d) Assegurar la participació efectiva del Consell d’Escola en l’adopció de les decisions que li 
corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre. 

e) Assegurar la participació efectiva del Claustre de Professorat en l’adopció de les tasques que li 
corresponen. 

 
2.4 Funcions organitzatives i de funcionament 
 
Són funcions relatives a l’organització i el funcionament: 
 

a) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents. 

b) Impulsar l’elaboració, l’aprovació i l'aplicació de les normes d’organització i de funcionament de 
l’escola. 

c) Proposar la programació general anual de l’escola, que també ha d’incloure les activitats i els 
serveis que es presten durant tot l’horari escolar, coordinar-ne l’aplicació amb la resta de l’equip 
directiu i retre’n comptes mitjançant la memòria anual. 

d) Proposar a la Direcció General de l’Institut del Teatre els llocs docents a proveir. 
   

 
2.5 Funcions en matèria de gestió 
 

a) Elaborar l’avantprojecte de pressupost de l’escola.  

b) Tramitar les despeses d’acord amb el pressupost assignat al centre, conformar els pagaments i 
visar les certificacions i documents oficials del centre, seguint els procediments establerts per 
l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre.  
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c) Tenir cura del correcte compliment de les tasques per part de tot el personal vinculat a l’escola, 
així com del compliment de les dedicacions i horaris assignats i fer les comunicacions 
preceptives sobre les eventuals incidències. 

d) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa vigent. 

e) Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar continguts 
documentals arxivats al centre. 

f) Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa mitjançant la 
secretaria de l'escola i aplicar mesures per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades 
d’acord amb la legislació específica en matèria de protecció de dades. 

g) Dirigir la gestió econòmica del centre i l’aplicació del pressupost assignat 

h) Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el compliment de les 
seves funcions.  

i) Vetllar pel manteniment de l'escola. 

j) Proposar la millora de les instal·lacions del centre. 

k) Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals li assigni el 
Pla de prevenció de riscos laborals de l’Institut del Teatre.  

 

 
2.6 Funcions de comandament de persones 
 

a) Designar els òrgans unipersonals de govern i de coordinació que formen part de l’equip directiu, i 
proposar-ne els nomenaments i els cessaments a la Direcció General de l’Institut del Teatre que 
els elevarà a la  Presidència de l’Institut del Teatre.  

b) Exercir el comandament de tot el personal vinculat a l’escola.  

c) Assignar al professorat de l'escola altres responsabilitats de gestió i de coordinació docent i les 
funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l’aplicació del projecte educatiu i 
que siguin adequades a la seva preparació i experiència. 

d) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per a la 
remoció del personal laboral fix, funcionari de carrera o funcionari interí fins a provisió o laboral 
amb contracte d’interinitat fins a la provisió, del lloc de treball ocupat, d’acord a l’establert a la 
normativa de l’IT. 

e) Comunicar les faltes lleus a la direcció general i a la gerència, que exerciran la seva potestat 
disciplinària d’acord amb la normativa vigent. 

f) Formular la proposta d’incoació d’expedients disciplinaris per faltes greus o molt greus del 
personal del centre. 

g) Formar part dels òrgans qualificadors per a la selecció del personal interí docent. 

h) Intervenir en el termes que s’estableixen reglamentàriament en els procediments de provisió per 
concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de nomenament dels aspirants 
seleccionats en aquest darrer cas. 

i) Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i d’actualització de 
les seves capacitats professionals. 

j) Comunicar a l'òrgan pertinent les faltes d’assistència i de puntualitat no justificades, en el marc 
de la jornada i de ’horari laboral. 

k) Comunicar a l'òrgan pertinent les jornades no treballades quan el personal del centre exerceix el 
dret de vaga. 

 
Altres competències que li siguin atribuïdes. 
 
 
3. SELECCIÓ, NOMENAMENT,  RENOVACIÓ I CESSAMENT DEL DIRECTOR O DIRECTORA DE LES 
ESCOLES SUPERIORS DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

3.1 Criteris generals. Procés de selecció 
 
El Reglament General de l'Institut del Teatre estableix a l'article 115 a) que és competència bàsica del 
Consell d'Escola: «Elegir el/la titular de la Direcció i proposar la revocació del seu nomenament». 
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Així doncs, el Consell d'Escola per elegir al Director o Directora de cadascuna de les Escoles Superiors 
crearà una Comissió de Selecció que valorarà objectivament els candidats que es presentin al procés de 
selecció.  
 
D’altra banda, es crearà una Comissió de Verificació que tindrà les funcions que se li assignen a l’apartat 
3.7 d’aquestes bases.  
 
La Presidència de l'Institut del Teatre realitzarà la convocatòria per a la selecció del Director o Directora 
de cadascuna de les Escoles Superiors que són de titularitat de l'Institut del Teatre. La convocatòria es 
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 
 
Al procés de selecció es valorarà objectivament els mèrits relacionats amb la competència professional 
pedagògica, artística i de gestió, la capacitat de lideratge i l'experiència dels candidats en els àmbits 
docents i de gestió i el projecte de direcció presentat. 
 
 
3.2. Òrgans participants en el procés de selecció de Director o Directora de les Escoles Superiors  
 
3.2.1. Consell d’Escola 
 
El Consell d’Escola tindrà la composició que estableix l’article 114 del vigent Reglament General de 
l’Institut del Teatre.  
 
En cas que el/la Director/a del Centre sigui candidat, el substituirà el/la Director/a General de l’Institut del 
Teatre. 
 
El Consell d’Escola ha de ratificar la decisió de la Comissió de Selecció. 
 
 
3.2.2. Comissió de Selecció 
 
El Consell d’Escola crearà una Comissió de Selecció per cadascuna de les Escoles Superiors que tindrà 
la composició següent: 
 
President/a:  El/la Directora General de l’Institut del Teatre, que serà el representant de la Junta de 

Govern . 
 
Vocals:  

-Cinc representants del professorat 
-Dos representants de l’alumnat 
-Un representant del PAS 

 
Actuarà de Secretari/a de la Comissió de Selecció, el/la Secretari/a Acadèmic/a de cada Escola Superior, 
el qual actuarà amb veu i sense vot. 
 
En cap cas, pot formar part de la Comissió de Selecció professorat candidat a ser seleccionat o qualsevol 
membre que tingui previst formar part del seu equip. 
 
Tots els membres de la Comissió de Selecció seran nomenats per la Direcció General.  
 
La Comissió de Selecció no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels 
seus membres, i podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, que 
actuaran amb veu i sense vot. 
 
L’abstenció i recusació dels membres d’aquesta Comissió s’hauran d’ajustar al que preveuen els articles 
23 i  24 de la Llei 40/2015, de Règim jurídic del sector públic. 
3.2.3. Comissió de Verificació 
 
Es constituirà una Comissió de Verificació per a cada procés d’elecció de director o directora de cada 
Escola Superior i estarà constituïda pels membres que s’indiquen a continuació: 
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President/a:  

- La Direcció General de l’Institut del Teatre o persona que la substitueixi. 

 
Vocals:  

- La Gerència de l’Institut del Teatre o persona que la substitueixi. 

- Dos professors de l’escola elegits, entre ells,  pel Claustre del Professorat 
de l'escola corresponent.  

- Dos membres elegits pel Consell d’Escola, amb exclusió del personal 
docent.  

- El/La Cap del Servei de Gestió i Administració de l'Institut del Teatre o 
persona que la substitueixi.  

 
En cap cas, pot formar part de la Comissió de Verificació professorat candidat a ser seleccionat o 
qualsevol membre de la seva candidatura. 
 
El/la secretari/a de la Comissió serà la Secretari/a Acadèmic/a de l’Institut del Teatre o persona en qui 
delegui, que actuarà amb veu i sense vot. 
 
Tots els membres de la Comissió de Verificació seran nomenats per la Direcció General.  
 
La Comissió de Verificació no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels 
seus membres, i podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, que 
actuaran amb veu i sense vot. 
 
L’abstenció i recusació dels membres d’aquesta Comissió s’hauran d’ajustar al que preveuen els articles 
23 i  24 de la Llei 40/2015, de Règim jurídic del sector públic. 
 
 
3.3. Requisits dels aspirants 
 
Les persones candidates a participar en el procés de selecció han de complir els requisits següents: 
 

a) Ser docent de l’Institut del Teatre (laboral fix,  funcionari de carrera o personal funcionari interí 
fins a provisió o laboral amb contracte d’interinitat fins a la provisió) en la mateixa escola per a la 
què opta al càrrec i estar en servei actiu.  

b) Tenir una antiguitat d’almenys tres anys com a docent a l’escola a la qual opta.  
c) Haver impartit docència directa durant un període de la mateixa durada, en la mateixa escola per 

a la què opta al càrrec.  
d) Acreditar els coneixements de nivell C1 de llengua catalana (antic certificat de suficiència de 

català de nivell C) segons el Marc Europeu comú de referència per a l’aprenentatge, 
l’ensenyament i l’avaluació de llengües o aquelles que reconeix com a equivalents, i llengua 
castellana. Es pot exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.  

e) Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix l’apartat 3.4 d’aquestes bases. 
f) No haver estat separat mitjançant resolució disciplinària ferma, ni inhabilitat per a l’exercici de 

funcions públiques (acreditació mitjançant document que serà disponible a l’Institut del Teatre). 
 

Els apartats a), b) i c) seran aportats d’ofici per l’Institut del Teatre. 
 
El compliment dels requisits s’ha de referir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds 
de la convocatòria, i s’ha de mantenir fins al nomenament com a director o directora. 
 
La participació del personal funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte d’interinitat fins a la 
provisió en aquest procés de selecció restarà condicionada a què resti desert entre el personal laboral fix i 
funcionari de carrera.  
3.4. Sol·licituds de participació 
 
Les persones que desitgin prendre part en el procés de selecció han de sol·licitar-ho mitjançant instància 
normalitzada presentada  al Registre General de l’Institut del Teatre, sens perjudici dels altres mitjans 
previstos a la normativa vigent. El termini per a la presentació serà de 10 dies naturals comptadors a partir 
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de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). A 
partir d’aquesta publicació, la resta d’anuncis es publicaran únicament en el tauler d’anuncis, a la web i a 
la intranet de l’Institut del Teatre. En el cas que el darrer dia de presentació d’instàncies recaigui en dia 
inhàbil el termini finalitzarà el següent dia hàbil. 
 
Juntament amb la instància s’acompanyarà: 
 

1. Fotocòpia del DNI o passaport. 

2. Currículum Vitae. 

3. La documentació acreditativa dels requisits i les condicions exigides en l’apartat 3.3. 

4. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, sense que la Comissió de Verificació pugui 
valorar en aquest moment d’altres no aportats dins el termini de presentació d’instàncies. 

5. El projecte esmentat a l’apartat 3.3. e) i 3.5. (vuit exemplars). 
 
La documentació acreditativa dels requisits i mèrits aportats juntament amb la instància, haurà d’estar en 
algunes de les llengües oficials de Catalunya. No es valorarà aquella documentació que  no s’ajusti a 
aquest requisit. 
 
Cada aspirant pot presentar-se simultàniament, com a candidat, a una única Escola Superior de l’Institut 
del Teatre.  
 
 
3.5. Projectes de direcció 
 
El projecte de direcció ha d’estar en concordança amb el Pla Estratègic de l’Institut del Teatre.  
 
Per tal de comprovar-ho es crea la Comissió de Verificació, que verificarà que el projecte de direcció 
presentat s’ajusti al guió contingut en aquestes bases.  
 
El projecte de direcció ha d’incloure les línies d’actuació prioritàries que s’han de desenvolupar durant el 
mandat, els objectius de caràcter pedagògic vinculats a la millora de resultats educatius, i ha de proposar 
les estructures organitzatives que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i 
afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció.  
 
El projecte ha d’incorporar els elements que es considerin pertinents per a l’aprofundiment en l’exercici 
dels lideratges distribuïts i per al foment de la participació de la comunitat educativa. 
 
Els projectes de direcció que presentin els candidats seran lliurats a la Comissió de Verificació i 
posteriorment al Consell d’Escola. La Comissió de Verificació emetrà un informe amb la valoració dels 
mèrits i sobre la compleció de la documentació requerida, que s’adjuntarà a l’acta corresponent, i els 
lliurarà al Consell d’Escola.  
 
La manca de presentació del projecte de direcció no pot ser objecte d’esmena. 
 
Els projectes de direcció hauran de contenir com a mínim la informació següent:  
 
Diagnòstic 
Aquest punt haurà de recollir l’estat de la situació de l’escola pel que fa als aspectes següents: 
Proves d’accés, alumnat, professorat, graduats, pla d’estudis, relacions amb escoles i unitats de l’IT, 
relacions amb el context social, relacions amb el context artístic, relacions amb contextos internacionals 
etc.. 
 
 
Propostes educatives i de desenvolupament de l’escola 
 
El projecte de direcció haurà de determinar propostes educatives concretes per al mandat de la direcció 
que continguin els objectius a assolir així com una temporalitat aproximada, i que tinguin en compte els 
aspectes més rellevants a desenvolupar a partir del diagnòstic. 
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Estructura organitzativa  
El projecte de direcció haurà de determinar l’estructura organitzativa amb assignació de responsabilitats 
concretes que permetin dur a terme les propostes educatives formulades en el punt anterior. El projecte 
de direcció també inclourà els membres proposats per a l’equip de direcció. 
 
Indicadors de procés i d’avaluació 
El projecte de direcció haurà de determinar els indicadors de procés que mostraran els avenços en relació 
als projectes i la seva temporalització, així com els indicadors que hauran de servir per avaluar el propi 
projecte de direcció 
 

 
3.6. Admesos i exclosos en el procés 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de l’Institut del Teatre dictarà una 
resolució en el termini màxim d’un mes, declarant aprovada la relació provisional de persones admeses i 
excloses. 
 
La llista d’admesos i exclosos es desglossarà pel règim jurídic dels candidats, és a dir, es publicarà una 
llista d’admesos i exclosos del personal laboral fix o funcionari de carrera, i una altra llista, del personal 
funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte d’interinitat fins a la provisió.  
 
L’esmentada resolució es publicarà al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre, al web i a la Intranet i es 
concedirà un termini de 10 dies hàbils per presentar esmenes i possibles al·legacions.  
 
Les al·legacions es resoldran en el termini dels 30 dies naturals següents a comptar des de la presentació 
de les mateixes Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat cap resolució, les al·legacions s’entendran 
desestimades. 
 
Si no s’hi presenten esmenes, es consideraran elevades a definitives les llistes provisionals, sense que 
calgui la seva publicació. En aquest cas, es consideraran que els candidats desisteixen de la seva petició. 
 
En cas d’estimació de les al·legacions, s’esmenaran les llistes, i es procedirà a la publicació de l’esmena 
en els termes a dalt exposats, sens perjudici de notificar individualment les estimacions als recurrents 
afectats. 
 
Les llistes de candidats que compleixen els requisits es notificaran al Consell d'Escola i al Claustre de 
Professors de l'escola corresponent i es faran públiques als taulers d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
 
L’admissió dels candidats funcionaris interins fins a provisió o laborals amb contracte d’interinitat fins a la 
provisió no genera el dret a participar en el procés de selecció, participació que resta condicionada a què 
resti desert el procés entre el personal laboral fix i funcionari de carrera.  
 

 

3.7 Inici del procés d’elecció 
 
El procés de selecció de Director o Directora de cadascuna de les Escoles Superiors de l’Institut del 
Teatre tindrà les fases següents 
 

a) Fase de verificació: 

La Comissió de Verificació haurà de disposar del projecte de direcció presentat pels candidats admesos 
(en un primer torn, només dels laborals fixos i funcionaris de carrera, i posteriorment, si ha restat desert el 
procés, els del personal funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte d’interinitat fins a la 
provisió) i de la documentació acreditativa dels mèrits. 
 
Un cop rebuts i valorats, d’acord amb el barem que es detalla en aquest apartat, emetrà en un termini de 
15 dies hàbils l’informe que remetrà a la Comissió de Selecció creada pel Consell d’Escola corresponent, 
juntament amb els projectes de direcció.  
 
La Comissió de Verificació valorarà la documentació aportada pel que fa a:  
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a) El compliment i acreditació dels requisits exigits 
b) La valoració dels mèrits acreditats documentalment. 
 
La valoració dels mèrits es durà a terme d’acord amb els següents barems:  
 
Mèrits relacionats amb la formació específica. 
 
1- Per cada curs de formació que tingui relació directa amb el lloc a proveir (àmbit de gestió) i sempre 
d’una durada mínima de 10 hores, 0,10 punts. 
 
Màxim 2 punts 
 
2- Mèrits relacionats amb l’experiència professional docent: 
 
Experiència professional en l’exercici de funcions docents coincidents o anàlogues en contingut 
professional i nivell educatiu, amb les del lloc a proveir, a raó de:  
 
En centres públics o oficials: 
- 0.003 punts per hora lectiva 
 
En centres privats o altres: 
- 0,002 punts per hora lectiva 
 
L’experiència professional en altres administracions o empreses del sector públic o privat s’ha d’acreditar 
mitjançant l’aportació de fotocòpies dels nomenaments, contractes de treball o fulls de nòmina 
acompanyats del certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social. 
 
Màxim: 5 punts 
 
3-Experiència professional artística en l’àmbit de les arts escèniques pròpies de  l’Escola a la què s’és 
candidat/a a la direcció. 
 
1.- Entitats o empreses de reconegut prestigi nacional o internacional: 
 - A raó de 0.20 per cada programa aportat 
 - O, a raó de 0,10 per cada mes treballat 
 2.- Altres entitats o empreses:  
 - A raó de 0.10 per programa aportat 
 - O, a raó de 0,05 per mes treballat 
 
L’experiència professional artística es pot acreditar mitjançant contractes i/o programes i/o publicacions 
als mitjans de comunicació. Cal que en el document acreditatiu figuri el lloc, la data i l’activitat concreta de 
l’aspirant. La valoració es farà en funció de la categoria professional i artística dels projectes escènics a 
criteri dels vocals experts/es en l’àmbit de la matèria i del prestigi de la institució. 
 
Màxim: 5 punts 
 
 
4-Altres mèrits  específics com poden ser premis, publicacions, investigacions, organització 
d’esdeveniments artístics etc.. 
 
Màxim: 2 punts 
 
 
La puntuació màxima total en el conjunt de la primera fase és de 14 punts. 
  
Aquell candidat /-a que no obtingui una puntuació mínima en aquesta fase de 7 punts, restarà eliminat/da 
del procés i no podrà accedir a la fase de selecció. 
 

b) Fase de selecció  

 
 



    
   

 168

b.1. Selecció per al personal laboral fix o funcionari de carrera 
 
Un cop tramès l’informe de la Comissió de Verificació a la Comissió de Selecció creada pel Consell 
d’Escola, aquesta elaborarà el calendari inicial de convocatòria únicament dels candidats que tenen la 
condició de personal laboral fix o funcionari de carrera per tal que facin la presentació dels seus projectes 
de direcció davant de la Comissió de Selecció del Consell d’Escola.  
 
Un cop elaborat el calendari es farà públic el resultat de la fase de verificació, i en el mateix moment, es 
farà públic el lloc, el dia i l’hora de cada candidat per tal de fer la presentació oral del seu projecte davant 
de la Comissió de Selecció del Consell d’Escola. També es farà pública la relació dels candidats eliminats 
per motiu de no haver superat amb la puntuació mínima la fase de verificació. 
 
Els candidats podran sol·licitar a l’Institut del Teatre disposar d’un portàtil per tal de fer la presentació del 
seu projecte. El programari de què disposa l’Institut del Teatre serà  l’aplicació Power Point. En cas que 
el/la candidat/a vulgui exposar el seu projecte amb un altre programari o instrument haurà de ser proveït 
per ell mateix. 
 
Només hi ha una convocatòria per a presentar el projecte a la Comissió de Selecció per cada candidat i 
s’exclouran del procés selectiu les persones que no hi compareguin, independentment de la justificació o 
no de la incompareixença. 
 
Els membres de la Comissió de Selecció creada pel Consell d’Escola podran fer les preguntes que 
considerin pertinents al candidat/ta per poder conèixer millor el projecte.  
 
La Comissió de Selecció  valorarà: 
 

� Si el contingut mostra coneixement de l’escola, de la seva estructura organitzativa, del 
seu funcionament, així com dels aspectes relacionats amb l’avaluació de la qualitat, etc.  

� El coneixement sobre el context social, professional i artístic i la seva influència o relació 
amb l’escola.  

� La coherència i viabilitat de les propostes i la relació amb el Pla Estratègic de l’Institut 
del Teatre. 

� Els aspectes pedagògics del projecte atenent al seu caràcter innovador. 
� La coherència entre els objectius i les estratègies que es proposen, els criteris per a 

l’optimització dels recursos disponibles, el realisme en matèria de recursos a obtenir.  
� En matèria d’estratègies, s’han de valorar les línies d’actuació previstes, la seqüència 

temporal de les actuacions. i la previsió de marges per rectificar decisions i adaptar-les a 
l’evolució d’indicadors. 

� La capacitat de lideratge del candidat/a, especialment en la defensa oral del projecte. 
 
La Comissió de selecció establirà criteris i barems per a cada aspecte a valorar el qual restarà acordat a 
l’inici de la sessió i constarà a l’acta corresponent.  
 
La puntuació màxima total per la fase de selecció és de 70 punts. Aquell candidat /-a que no obtingui 
una puntuació mínima en aquesta fase de 35 punts, restarà eliminat/da del procés. 
 
Un cop finalitzada aquesta fase, i en un termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la presentació del 
darrer candidat, la Comissió de Selecció emetrà un informe que contindrà les puntuacions obtingudes en 
la fase de Verificació i en la fase de Selecció i elevarà al Consell d’Escola el veredicte sobre el candidat 
seleccionat per a la seva ratificació, que serà el que obtingui la màxima puntuació entre les dues fases. 
 
En cas d’empat en la puntuació total obtinguda entre les dues fases, la Comissió de Selecció ha d’aplicar 
successivament els criteris següents: 
 

� Puntuació més elevada en la fase de Selecció 
� Puntuació més elevada en la valoració del projecte de direcció 
� Si finalment subsisteix l’empat, s’ha d’efectuar un sorteig entre els aspirants empatats. 
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En cas que no resulti seleccionat cap candidat en aquesta fase, es procedirà a convocar al personal 
funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte d’interinitat fins a la provisió admesos (si 
existeixen). 
 
b.2. Selecció per al personal funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte d’interinitat 
fins a la provisió 
 
En aquesta fase es procedirà d’igual manera que a l’apartat anterior b.1. 
 
 
3.8 Resultat del procés de Selecció 
 
Un cop finalitza el procés de Selecció, el Consell d’Escola ratificarà l’acord de la Comissió de Selecció i el 
seu secretari/a, d’acord amb les valoracions que hagi fet la Comissió de Selecció, realitzarà i trametrà 
l’acta corresponent a la Direcció General de l’Institut del Teatre. Alhora, farà pública la proposta del 
candidat o candidata seleccionat en el tauler d’edictes, al web i a la intranet de l’Institut del Teatre i que ha 
de respondre al candidat que ha obtingut la puntuació més alta, com a suma de les puntuacions de les 
dues fases (Fase de Verificació i Fase de Selecció).  
 
Contra aquesta resolució es pot 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 (LPACAP).  
 
Les persones amb discapacitats que hagin estat proposades han d’aportar un certificat de l’equip 
multiprofessional que correspongui, que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que presenten, així com 
la seva capacitat funcional per desenvolupar les tasques pròpies del lloc. 
 
 
3.9. Nomenament i durada dels períodes de mandat 
 
El nomenament del director o directora de cadascuna de les Escoles Superiors, s’efectuarà mitjançant 
resolució de la Presidència de l’Institut de Teatre, per períodes de quatre anys.  
 
Aquest nomenament podrà ser prorrogat per quatre anys més, prèvia presentació d’una memòria per part 
del Director/a de l’Escola Superior al Consell d’Escola. Aquest Consell valorarà i proposarà (si escau) la 
renovació del nomenament a la Direcció General de l’Institut del Teatre. 
 
La durada màxima del nomenament i la corresponent pròrroga no podrà superar els 8 anys. 
 
Quan conclogui el mandat i/o la pròrroga caldrà iniciar un procés de selecció al qual podrà presentar-se 
de nou el director o directora del mandat anterior. 
 
L’inici del mandat dels òrgans de govern s’inicia  l’1 de setembre i finalitza el 31 d’agost del curs 
corresponent. 
 
 
3.10. Cessament del director o directora 
 
El cessament del director o directora es produirà en els supòsits següents: 
 

a) Finalització del període de nomenament, sense perjudici de la possibilitat de renovació. 

b) Renúncia motivada acceptada per la Direcció General de l’Institut del Teatre.  

c) Incapacitat física o psíquica sobrevinguda. 

d) Revocació motivada del nomenament per part de la Direcció General de l’Institut del Teatre, a 
iniciativa pròpia o a proposta motivada del Consell escola, per incompliment de funcions 
inherents a la Direcció del centre. En tot cas, la resolució de revocació s’emetrà després de la 
instrucció d’un expedient contradictori, amb l’audiència prèvia a la persona interessada i escoltat 
el Consell d’Escola, sense perjudici de les mesures cautelars que puguin derivar de l’eventual 
incoació d’un expedient disciplinari. La proposta motivada del Consell d’Escola ha de ser 
aprovada per majoria absoluta dels seus membres. 
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Quan de la resolució ferma d’un expedient disciplinari per incompliment greu o molt greu de deures o 
obligacions inherents al càrrec de director/a en resulti la revocació del nomenament del director o la 
directora, la persona afectada no podrà participar en concursos de selecció de directors durant el termini 
de dos anys, en el cas de falta greu, i de tres anys, en el cas de falta molt greu. 
 
A la finalització del període de nomenament, sense perjudici de la possibilitat de renovació, es podrà  
convocar un nou procés de selecció si així ho proposa la Direcció General. 
 
En tot cas, el cessament s’aprovarà per la Presidència de l’Institut del Teatre a proposta de la Direcció 
General. 
 
 
3.11. Nomenament extraordinari de director o directora 
 
El nomenament extraordinari del director o directora d’una escola superior de l’Institut del Teatre es 
produeix en els supòsits següents: 
 

a) Si no s’ha presentat cap candidat/a a la convocatòria per a la selecció de director o directora de 
les escoles de l’Institut del Teatre (ja sigui personal laboral fix o funcionari de carrera o personal 
funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte d’interinitat fins a la provisió). 

b) Si el Consell d’Escola no n’ha elegit cap, atenent que cap dels aspirants hagi obtingut la 
puntuació mínima necessària. 

c) Cessament del director o la directora abans d’acabar el mandat. 
d) Dimissió del director o de la directora abans d’acabar el mandat. 
e) Per mort o invalidesa absoluta del director o de la directora. 

 
En el cas de cessament o dimissió de la direcció d’una escola en el decurs d’un curs acadèmic i abans 
d’acabar el mandat, la Direcció General de l’Institut del Teatre podrà optar per: 
 

1) Convocar un nou procés de selecció de Director o Directora. 
 

2) Nomenar una persona que compleixi els requisits a, b, c, d, i f que estableix l’article 3.3 per tal 
que exerceixi transitòriament la Direcció de l’escola fins a l’acabament del mandat, i per tant, fins 
a la convocatòria d’un procés de selecció. 

 
L’exercici de la direcció per nomenament amb caràcter extraordinari no impedeix que la/es persona/es 
designada/es pugui/n presentar-se a una nova convocatòria de processos de selecció de directors o 
directores. Així mateix, l’avaluació positiva es considerarà un mèrit en el concurs de selecció de directors 
o directores i en qualsevol altre concurs de mèrits que així ho estableixi. 
 
El cessament o dimissió del director o directora abans de finalitzar el mandat, comporta el cessament de 
l’equip directiu de l’escola corresponent. 
 
Del nomenament extraordinari i de les seves causes s’haurà d’informar al Consell d’Escola i al Claustre de 
Professors.  
 
 
3.12. Incidències en el procés de selecció. 
 
Les llistes definitives de persones admeses i excloses, les convocatòries i les bases, d’acord amb la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), 
poden ser objecte d’impugnació mitjançant la interposició de recurs d’alçada davant la Presidència de la 
Diputació de Barcelona, en el termini d’un mes.  
 
No obstant això, podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa 
dels seus interessos. 
 
La Comissió de Selecció està facultada per resoldre els dubtes i les discrepàncies que s’originin durant el 
desenvolupament de la fase de selecció i, gaudeix de discrecionalitat tècnica en les seves funcions de 
valoració de coneixements o mèrits. 
 
En tot allò que no estigui a les bases, es procedirà segons el que determina la legislació d’aplicació. 
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ANNEX II AL DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER ALS 
PROCESSOS DE SELECCIÓ, NOMENAMENT I CESSAMENT DE DIRECTOR O DIRECTORA DE LES 
ESCOLES SUPERIORS  I DE LES ESCOLES PROFESSIONALS DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
INSTITUT DEL TEATRE 
 
 

BASES REGULADORES PER ALS PROCESSOS DE SELECCIÓ, NOMENAMENT I CESSAMENT DE 
DIRECTOR O DIRECTORA DE LES ESCOLES PROFESSIONALS DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
INSTITUT DEL TEATRE 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Les escoles d’ensenyaments professionals de l’Institut del Teatre requereixen d’un projecte de direcció 
capaç d’orientar l’activitat acadèmica de manera concordant amb el Pla Estratègic de l’Institut del Teatre, 
contribuint de manera concreta al desenvolupament dels objectius i competències professionals de 
l’alumnat així com al desenvolupament professional de tot el professorat i el personal de suport. 
 
A la Direcció de l'escola li correspon la funció de representació, de direcció  pedagògica, de lideratge de la 
comunitat escolar, la gestió, l’organització i el funcionament del centre, així com el comandament de 
l’equip docent i del personal vinculat a l’escola. 
 
Les funcions de la Direcció de les escoles de l’Institut del Teatre s’exerceixen de forma compartida amb la 
Direcció General d’acord amb el marc normatiu, el Reglament General i els Estatuts de l’Institut del 
Teatre. 
 
 
2. FUNCIONS I ATRIBUCIONS DE LA DIRECCIÓ 
 

2.1 Direcció pedagògica 
 
La Direcció assumeix la responsabilitat general de l’activitat de l'escola i vetlla per la coordinació de la 
seva gestió, així com per l’adequació d’aquesta a la línia docent de l’escola, aplicable al projecte 
d’activitats docents i a la programació general. Així doncs la Direcció és la responsable del correcte 
desenvolupament del projecte de direcció. 
 
La Direcció de l'escola ha de respondre del grau d’assoliment del projecte de direcció i ha de donar 
comptes a la comunitat acadèmica i als òrgans institucionals.  
 
La Direcció pedagògica consisteix en: 
 

a) Dirigir i coordinar totes les activitats de l'escola. 
b) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats de l’escola i 

executar els acords adoptats en l’àmbit de la seva competència. 
c) Formular i presentar al Claustre del Professorat i al Consell Escolar la proposta inicial de projecte 

de direcció i, si escau, les posteriors modificacions i adaptacions. 
d) Vetllar per l‘aplicació dels plans docents, garantir el seu compliment i intervenir en la seva 

avaluació.  
e) Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i curricular, així com dels 

procediments d’inclusió, i de tots els altres plantejaments educatius, d’acord amb la seva 
concreció en el projecte educatiu del centre. 

f) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, de la gestió administrativa i de la 
comunicació utilitzada normalment en les activitats de l'escola. 

g) Coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats de l'escola d’acord amb 
les previsions de la programació general anual, amb la col·laboració de l’equip directiu, i sense 
perjudici de les competències atribuïdes al Claustre del Professorat i al Consell Escolar. 

h) Impulsar d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte i del funcionament 
general de l'escola.  

i) Impulsar, d’acord amb procediments establerts, els processos d’avaluació i millora del 
funcionament general de l'escola.  

j) Participar en l’avaluació de l‘exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal 
destinat a l'escola.  
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k) Impulsar la coordinació del projecte amb els altres centres, escoles i àmbits de la institució, així 
com impulsar la relació amb altres centres o institucions d’àmbit nacional i internacional per crear 
xarxes que facin possible actuacions conjuntes.   

 

 

2.2 Funcions de representació 
 
La direcció, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i gaudeix de 
presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat 
que es provi el contrari.  
 
En aquest àmbit li corresponen específicament les següents funcions: 
 
a) Ostentar la representació de l’escola. 
b) Col·laborar amb els òrgans de l’Institut del Teatre i de l’Administració educativa.  
c) Presidir el Claustre de Professorat i el Consell Escolar, així com els actes acadèmics de l’escola. 
 
 
2.3 Funcions en relació a la comunitat educativa  
 
La Direcció de l’escola com a responsable de l’acció educativa, és alhora la responsable de les bones 
relacions amb la comunitat educativa li correspon en conseqüència: 
 

a) Afavorir la convivència a l'escola, vetllant per l’harmonia de les relacions interpersonals.  
b) Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del centre, i garantir, 

si escau, el funcionament de les vies i els procediments de relació i cooperació amb les famílies, 
per facilitar l’intercanvi d’informació sobre l’evolució escolar i personal dels seus fills. 

c) Intervenir, de forma directa o per persona tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir 
funcions d’arbitratge i de mediació en els conflictes que es generin entre membres de la 
comunitat educativa. 

d) Garantir l’exercici de drets i deures de tots els membres de la comunitat educativa, i orientar-lo a 
l’assoliment dels objectius de l'escola. 

e) Assegurar la participació efectiva del Consell Escolar en l’adopció de les decisions que li 
corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre. 

f) Assegurar la participació efectiva del Claustre de Professorat en l’adopció de les tasques que li 
corresponen. 

g) Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de cooperació i 
d’integració plena en la prestació del servei d’educació de Catalunya. 

 
 
2.4 Funcions organitzatives i de funcionament 
 
Són funcions relatives a l’organització i el funcionament: 
 

a) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents. 
b) Impulsar l’elaboració, l’aprovació i l'aplicació de les normes d’organització i de funcionament de 

l’escola. 
c) Proposar la programació general anual de l’escola, que també ha d’incloure les activitats i els 

serveis que es presten durant tot l’horari escolar, coordinar-ne l’aplicació amb la resta de l’equip 
directiu i retre’n comptes mitjançant la memòria anual. 

d) Proposar a la Direcció General de l’Institut del Teatre els llocs docents a proveir. 
   

 
2.5 Funcions en matèria de gestió 
 

a) Elaborar l’avantprojecte de pressupost de l’escola.  
b) Tramitar les despeses d’acord amb el pressupost assignat al centre, conformar els pagaments i 

visar les certificacions i documents oficials del centre, seguint els procediments establerts per 
l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre.  
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c) Tenir cura del correcte compliment de les tasques per part de tot el personal vinculat a l’escola, 
així com del compliment de les dedicacions i horaris assignats  i fer les comunicacions 
preceptives sobre les incidències. 

d) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa vigent. 
e) Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar continguts 

documentals arxivats al centre. 
f) Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa mitjançant la 

Secretaria de l'escola i aplicar mesures per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades 
d’acord amb la legislació específica en matèria de protecció de dades. 

g) Dirigir la gestió econòmica del centre i l’aplicació del pressupost assignat 
h) Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el compliment de les 

seves funcions.  
i) Vetllar pel manteniment de l'escola. 
j) Proposar la millora de les instal·lacions del centre. 
k) Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals li assigni el 

Pla de prevenció de riscos laborals de l’Institut del Teatre.  
 
 
2.6 Funcions de comandament de persones 
 

a) Designar els òrgans unipersonals de govern i de coordinació que formen part de l’equip directiu, i 
proposar-ne els nomenaments i els cessaments a la Direcció General de l’Institut del Teatre que 
els elevarà a la  Presidència de l’Institut del Teatre.  

a) Exercir el comandament de tot el personal vinculat a l’escola.  
b) Assignar al professorat de l'escola altres responsabilitats de gestió i de coordinació docent i les 

funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l’aplicació del projecte educatiu i 
siguin adequades a la seva preparació i experiència. 

c) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per a la 
remoció del laboral fix, funcionari de carrera o funcionari interí fins a provisió o laboral amb 
contracte d’interinitat fins a la provisió del lloc de treball ocupat, d’acord amb l’establert a la 
normativa de l’IT. 

d) Comunicar a la Direcció General i a la Gerència les faltes lleus, que exerciran la seva potestat 
disciplinària d’acord amb la normativa vigent. 

e) Formular la proposta d’incoació d’expedients disciplinaris per faltes greus o molt greus del 
personal del centre. 

f) Formar part dels òrgans qualificadors per a la selecció del personal docent. 
g) Intervenir en el termes que s’estableixen reglamentàriament en els procediments de provisió per 

concurs específic i de provisió especial i formular les propostes de nomenament dels aspirants 
seleccionats en aquest darrer cas. 

h) Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i d’actualització de 
les seves capacitats professionals. 

i) Comunicar a l'òrgan pertinent les faltes d’assistència i de puntualitat no justificades, en el marc 
de la jornada i de l’horari laboral. 

j) Comunicar a l'òrgan pertinent les jornades no treballades quan el personal del centre exerceix el 
dret de vaga. 

 
Altres competències que li siguin atribuïdes. 
 
 
3. SELECCIÓ, NOMENAMENT,  RENOVACIÓ I CESSAMENT DEL DIRECTOR O DIRECTORA DE LES 
ESCOLES PROFESSIONALS DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

3.1 Criteris generals. Procés de selecció 
 
El Reglament General de l'Institut del Teatre estableix a l'article 130 a) que és competència bàsica del 
Consell Escolar: «Elegir el/la titular de la Direcció i proposar la revocació del seu nomenament». 
 
Així doncs, per elegir al Director o Directora de cadascuna de les Escoles Professionals el Consell Escolar 
crearà una Comissió de Selecció que valorarà objectivament els candidats que es presentin al procés de 
selecció.  
 



    
   

 174

D’altra banda, es crearà una Comissió de Verificació que tindrà les funcions que se li assignen a l’apartat 
3.7 d’aquestes bases.  
 
La Presidència de l'Institut del Teatre realitzarà la convocatòria per a la selecció del Director o Directora  
de cadascuna de les Escoles Professionals que són de titularitat de l'Institut del Teatre. 
 
Al procés de selecció es valorarà objectivament els mèrits relacionats amb la competència professional 
pedagògica, artística i de gestió, la capacitat de lideratge i l'experiència dels candidats en els àmbits 
docents i de gestió i el projecte de direcció presentat. 
 
 
3.2. Òrgans participants en el procés de selecció de Director o Directora de les Escoles 
Professionals  
 
3.2.1. Consell Escolar 
 
El Consell Escolar tindrà la composició que estableix l’article 130 del vigent Reglament General de 
l’Institut del Teatre.  
 
En cas que el/la Director/a del Centre sigui candidat el substituirà la Director/a General de l’Institut del 
Teatre. 
 
El Consell Escolar ha de ratificar la decisió de la Comissió de Selecció. 
 
 
3.2.2. Comissió de Selecció 
 
El Consell Escolar crearà una Comissió de Selecció per cadascuna de les Escoles Professionals que 
tindrà la composició següent: 
 
EESA/CPD 
 
President/a:  El/la Directora General de l’Institut del Teatre que serà el representant de la Junta de 

Govern. 
 
Vocals:  

-Sis representants del professorat 
-Dos representants de l’alumnat (majors d’edat) 
-Un representant del PAS 
-Un representant de l’AMPA 

 
Actuarà de Secretari/a de la Comissió de Selecció, el/la Secretari/a Acadèmic/a de l’EESA/CPD, el/la qual 
actuarà amb veu i sense vot. 
 
ESTAE 
 
President/a:  El/la Directora General de l’Institut del Teatre que serà el representant de la Junta de 

Govern. 
 
Vocals:  

-Quatre representants del professorat 
-Un representant de l’alumnat (majors d’edat) 
-Un representant de PAS  

 
Actuarà de Secretari/a de la Comissió de Selecció, el/la Secretari/a Acadèmic/a de l’ESTAE, el/la qual 
actuarà amb veu i sense vot. 
 
En cap cas, pot formar part de la Comissió de Selecció professorat candidat a ser seleccionat o qualsevol 
membre que tingui previst formar part del seu equip. 
 
Tots els membres de la Comissió de Selecció seran nomenats per la Direcció General.  
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La Comissió de Selecció no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels 
seus membres, i podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, que 
actuaran amb veu i sense vot. 
 
L’abstenció i recusació dels membres d’aquesta Comissió s’hauran d’ajustar al que preveuen els articles 
23 i  24 de la Llei 40/2015, de Règim jurídic del sector públic. 
 
 
3.2.3. Comissió de Verificació 
 
Es constituirà una Comissió de Verificació per a cada procés d’elecció de director o directora de cada 
Escola Professional i estarà constituïda pels membres que s’indiquen a continuació: 
 
President/a:  

- La Direcció General de l’Institut del Teatre o persona que la substitueixi. 

Vocals:  

- La Gerència de l’Institut del Teatre o persona que la substitueixi. 

- Dos professors de l’escola elegits, entre ells,  pel Claustre del Professorat 
de l'escola corresponent.  

- Dos membres elegits pel Consell Escolar, amb exclusió del personal 
docent.  

- El/la Cap del Servei de Gestió i Administració de l'Institut del Teatre o 
persona que la substitueixi.  

 
En cap cas, pot formar part de la Comissió de Verificació professorat candidat a ser seleccionat o 
qualsevol membre de la seva candidatura. 
 
El/la secretari/a de la Comissió de Verificació serà la Secretari/a Acadèmic/a de l’Institut de Teatre o 
persona en qui delegui que actuarà amb veu i sense vot. 
 
Tots els membres de la Comissió de Verificació seran nomenats per la Direcció General.  
 
La Comissió de Verificació no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels 
seus membres, i podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, que 
actuaran amb veu i sense vot. 
 
L’abstenció i recusació dels membres d’aquesta Comissió s’hauran d’ajustar al que preveuen els articles 
23 i  24 de la Llei 40/2015, de Règim jurídic del sector públic. 
 
 
3.3. Requisits dels aspirants 
 
Les persones candidates a participar en el procés de selecció han de complir els requisits següents: 
 

a) Ser docent de l’Institut del Teatre (laboral fix,  funcionari de carrera o personal funcionari interí 
fins a provisió o laboral amb contracte d’interinitat fins a la provisió) en la mateixa escola per a la 
què opta al càrrec i estar en servei actiu.  

b) Tenir una antiguitat d’almenys tres anys com a docent a l’escola a la qual opta.  
c) Haver impartit docència directa durant un període de la mateixa durada, en la mateixa escola per 

a la què opta al càrrec.  
d) Acreditar els coneixements de nivell C1 de llengua catalana (antic certificat de suficiència de 

català de nivell C) segons el Marc Europeu comú de referència per a l’aprenentatge, 
l’ensenyament i l’avaluació de llengües o aquelles que reconeix com a equivalents, i llengua 
castellana. Es pot exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.  

e) Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix l’apartat 3.4 d’aquestes bases. 
f) No haver estat separat mitjançant resolució disciplinària ferma, ni inhabilitat per a l’exercici de 

funcions públiques. (acreditació mitjançant document que serà disponible a l’Institut del Teatre). 
 

Els apartats a), b) i c) seran aportats d’ofici per l’Institut del Teatre. 
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El compliment dels requisits s’ha de referir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds 
de la convocatòria, i s’ha de mantenir fins al nomenament com a director o directora. 
 
La participació del personal funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte d’interinitat fins a la 
provisió en aquest procés de selecció restarà condicionada a què resti desert entre el personal laboral fix i 
funcionari de carrera.  
 
3.4. Sol·licituds de participació 
 
Les persones que desitgin prendre part en el procés de selecció han de sol·licitar-ho mitjançant instància 
normalitzada presentada al Registre General de l’Institut del Teatre, sense perjudici dels altres mitjans 
previstos a la normativa vigent. El termini per a la presentació serà de 10 dies naturals comptadors a partir 
de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). A 
partir d’aquesta publicació, la resta d’anuncis es publicaran únicament en el tauler d’anuncis i a la intranet 
de l’Institut del Teatre. En el cas que el darrer dia de presentació d’instàncies recaigui en dia inhàbil el 
termini finalitzarà el següent dia hàbil. 
 
Juntament amb la instància s’acompanyarà: 
 

1. Fotocòpia del DNI o passaport. 
2. Currículum Vitae. 
3. La documentació acreditativa dels requisits i les condicions exigides en l’apartat 3.3. 
4. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, sense que la Comissió de Verificació 

descrita en l’apartat 3.6. pugui valorar d’altres no aportats dins el termini de presentació 
d’instàncies en aquest moment. 

5. El projecte esmentat a l’apartat 3.3. e) i 3.5. (vuit exemplars). 
 
La documentació acreditativa dels requisits i mèrits aportats juntament amb la instància, haurà d’estar en 
algunes de les llengües oficials de Catalunya. No es valorarà aquella documentació que  no s’ajusti a 
aquest requisit. 
 
Cada aspirant pot presentar-se simultàniament, com a candidat, a una única escola professional de 
l’Institut del Teatre.  
 
 
3.5. Projectes de direcció 
 
El projecte de direcció ha de contenir el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu del centre en 
concordança amb el Pla Estratègic de l’Institut del Teatre.  
Per tal de comprovar-ho es crea la Comissió de Verificació, que verificarà que el projecte de direcció 
presentat s’ajusti al guió contingut en aquestes bases.  
 
El projecte de direcció ha d’incloure les línies d’actuació prioritàries que s’han de desenvolupar durant el 
mandat, els objectius de caràcter pedagògic vinculats a la millora de resultats educatius, i ha de proposar 
les estructures organitzatives que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i 
n’afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció.  
 
El projecte ha d’incorporar els elements que es considerin pertinents per a l’aprofundiment en l’exercici 
dels lideratges distribuïts i per al foment de la participació de la comunitat educativa. 
 
Els projectes de direcció que presentin els candidats hauran de ser lliurats a la Comissió de Verificació i 
posteriorment al Consell Escolar. La Comissió de Verificació emetrà un informe amb la valoració dels 
mèrits i sobre la compleció de la documentació requerida que s’adjuntarà a l’acta corresponent i els 
lliurarà al Consell Escolar.  
 
La manca de presentació del projecte de direcció no pot ser objecte d’esmena. 
 
Els projectes de direcció hauran de contenir com a mínim la informació següent:  
 
Diagnòstic 
Aquest punt haurà de recollir l’estat de la situació de l’escola pel que fa als aspectes següents: 
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Proves d’accés, alumnat, professorat, graduats, pla d’estudis, relacions amb escoles i unitats de l’IT, 
relacions amb el context social, relacions amb el context artístic, relacions amb contextos internacionals 
etc.. 
 
 
Propostes educatives i de desenvolupament del Projecte educatiu del centre 
 
El projecte de direcció haurà de determinar propostes educatives concretes per al mandat de la direcció 
que continguin els objectius a assolir així com una temporalitat aproximada, i que tinguin en compte els 
aspectes més rellevants a desenvolupar a partir del diagnòstic.  
El Projecte educatiu del centre haurà d’estar disponible per a la seva consulta. 
 
 
Estructura organitzativa  
 
El projecte de direcció haurà de determinar l’estructura organitzativa amb assignació de responsabilitats 
concretes que permetin dur a terme les propostes educatives formulades en el punt anterior. El projecte 
de direcció també inclourà els membres proposats per a l’equip de direcció. 
 
 
Indicadors de procés i d’avaluació 
 
El projecte de direcció haurà de determinar els indicadors de procés que mostraran els avenços en relació 
als projectes i la seva temporalització, així com els indicadors que hauran de servir per avaluar el propi 
projecte de direcció. 
 
 
3.6. Admesos i exclosos en el procés 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de l’Institut del Teatre dictarà una 
resolució en el termini màxim d’un mes, declarant aprovada la relació provisional de persones admeses i 
excloses.  
 
La llista d’admesos i exclosos es desglossarà pel règim jurídic dels candidats, és a dir, es publicarà una 
llista d’admesos i exclosos del personal laboral fix o funcionari de carrera, i una altra llista, del personal 
funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte d’interinitat fins a la provisió.  
 
L’esmentada resolució es publicarà al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre i a la Intranet i es concedirà 
un termini de 10 dies hàbils per presentar esmenes i possibles al·legacions.  
 
Les al·legacions es resoldran en el termini dels 30 dies naturals següents a comptar des de la presentació 
de les mateixes Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat cap resolució, les al·legacions s’entendran 
desestimades. 
 
Si no s’hi presenten esmenes, es consideraran elevades a definitives les llistes provisionals, sense que 
calgui la seva publicació. En aquest cas, es consideraran que els candidats desisteixen de la seva petició. 
 
En cas d’estimació de les al·legacions, s’esmenaran les llistes, i es procedirà a la publicació de l’esmena 
en els termes a dalt exposats, sens perjudici de notificar individualment les estimacions als recurrents 
afectats. 
 
Les llistes de candidats que compleixen els requisits es notificaran al Consell d'Escola i al Claustre de 
Professors de l'escola corresponent i es faran públiques als taulers d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
 
L’admissió dels candidats funcionaris interins fins a provisió o laborals amb contracte d’interinitat fins a la 
provisió no genera el dret a participar en el procés de selecció, participació que resta condicionada a què 
resti desert el procés entre el personal laboral fix i funcionari de carrera.  
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3.7 Inici del procés de selecció 
 
El procés de selecció de Director o Directora de cadascuna de les Escoles Professionals de l’Institut del 
Teatre tindrà les fases següents 
 

a) Fase de verificació: 

 
La Comissió de Verificació haurà de disposar del projecte de direcció presentat pels candidats admesos 
(en un primer torn, només dels laborals fixos i funcionaris de carrera, i posteriorment, si ha restat desert el 
procés, els projectes de direcció del personal funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte 
d’interinitat fins a la provisió) i de la documentació acreditativa dels mèrits. 
 
Un cop rebuts i valorats, d’acord amb el barem que es detalla en aquest apartat, emetrà en un termini de 
15 dies hàbils l’informe que remetrà a la Comissió de Selecció creada pel Consell Escolar corresponent, 
juntament amb els projectes de direcció.  
 
La Comissió de Verificació valorarà la documentació aportada pel que fa a:  
 
a) El compliment i acreditació dels requisits exigits 
b) La valoració dels mèrits acreditats documentalment. 
 
La valoració dels mèrits es durà a terme d’acord amb els següents barems:  
 
Mèrits relacionats amb la formació específica. 
 
1- Per cada curs de formació que tingui relació directa amb el lloc a proveir (gestió) i sempre d’una durada 
mínima de 10 hores, 0,10 punts. 
 
Màxim 2 punts 
 
2- Mèrits relacionats amb l’experiència professional docent: 
 
Experiència professional en l’exercici de funcions docents coincidents o anàlogues en contingut 
professional i nivell educatiu, amb les del lloc a proveir, a raó de:  
 
En centres públics o oficials: 
- 0.003 punts per hora lectiva 
 
En centres privats o altres: 
- 0,002 punts per hora lectiva 
 
L’experiència professional en altres administracions o empreses del sector públic o privat s’ha d’acreditar 
mitjançant l’aportació de fotocòpies dels nomenaments, contractes de treball o fulls de nòmina 
acompanyats del certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social. 
 
Màxim: 5 punts 
 
3-Experiència professional en l’àmbit de les arts escèniques en el nivell de l’Escola a la què s’és 
candidat/a a la direcció. 
 
1.- Entitats o empreses de reconegut prestigi nacional o internacional: 
 - A raó de 0.20 per cada programa aportat 
 - O, a raó de 0,10 per cada mes treballat 
 
  2.- Altres entitats o empreses:  
 - A raó de 0.10 per programa aportat 
 - O, a raó de 0,05 per mes treballat 
 
L’experiència professional artística es pot acreditar mitjançant contractes i/o programes i/o publicacions 
als mitjans de comunicació. Cal que en el document acreditatiu figuri el lloc, la data i l’activitat concreta de 
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l’aspirant. La valoració es farà en funció de la categoria professional i artística dels projectes escènics a 
criteri dels vocals experts/es en l’àmbit de la matèria i del prestigi de la institució. 
 
Màxim: 5 punts 
 
4-Altres mèrits  específics com poden ser premis, publicacions, investigacions, organització 
d’esdeveniments artístics etc.. 
 
Màxim: 2 punts 
 
La puntuació màxima total en el conjunt de la primera fase és de 14 punts. 
  
Aquell candidat /-a que no obtingui una puntuació mínima en aquesta fase de 7 punts, restarà eliminat/da 
del procés i no podrà accedir a la fase de selecció. 
 

b) Fase de selecció  

 
b.1. Selecció per al personal laboral fix o funcionari de carrera 

 
Un cop tramès l’informe de la Comissió de Verificació a la Comissió de Selecció creada pel Consell 
Escolar, aquesta elaborarà el calendari inicial de convocatòria únicament dels candidats que tenen la 
condició de personal laboral fix o funcionari de carrera per tal que facin la presentació dels seus projectes 
de direcció davant de la Comissió de Selecció del Consell Escolar.  
 
Un cop elaborat el calendari es farà públic el resultat de la fase de verificació, i en el mateix moment, es 
farà públic el lloc, dia i hora de cada candidat per tal de fer la presentació oral del seu projecte davant de 
la Comissió de Selecció del Consell Escolar. També es farà pública la relació dels candidats eliminats per 
motiu de no haver superat amb la puntuació mínima la fase de verificació. 
Els candidats podran sol·licitar a l’Institut del Teatre disposar d’un portàtil per tal de fer la presentació del 
seu projecte. El programari de què disposa l’Institut del Teatre serà l’aplicació Power Point. En cas que el 
candidat vulgui exposar el seu projecte amb un altre programari o material haurà de ser proveït per ell 
mateix. 
 
Només hi ha una convocatòria per presentar el projecte a la Comissió de Selecció per cada candidat i 
s’exclouran del procés selectiu les persones que no hi compareguin, independentment de la justificació o 
no de la incompareixença. 
 
Els membres de la Comissió de Selecció creada pel Consell Escolar podran fer les preguntes que 
considerin pertinents al candidat/ta per poder conèixer millor el projecte.  
 
La Comissió de Selecció  valorarà: 
 

� Si el contingut mostra coneixement de l’escola, de la seva estructura organitzativa, del 
seu funcionament, així com dels aspectes relacionats amb l’avaluació del centre, etc.  

� El coneixement sobre el context social, professional i artístic i la seva influència o relació 
amb l’escola.  

� La coherència i viabilitat de les propostes i la relació amb el Pla Estratègic de l’Institut 
del Teatre. 

� Els aspectes pedagògics del projecte atenent al seu caràcter innovador, la seva 
projecció i viabilitat i els valors proposats. 

� La coherència entre els objectius i les estratègies que es proposen, els criteris per a 
l’optimització dels recursos disponibles, el realisme en matèria de recursos a obtenir. 

� En matèria d’estratègies, s’han de valorar les línies d’actuació previstes, la seqüència 
temporal de les actuacions i la previsió de marges per rectificar decisions i adaptar-les a 
l’evolució d’indicadors. 

� La capacitat de lideratge del candidat/a, especialment en la defensa oral del projecte. 
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La Comissió de Selecció establirà un barem per a cada aspecte a valorar, el qual restarà acordat a l’inici 
de la sessió i constarà a l’acta corresponent.  
 
La puntuació màxima total per la fase de selecció és de 70 punts. Aquell candidat /-a que no obtingui 
una puntuació mínima en aquesta fase de 35 punts, restarà eliminat/da del procés. 
 
Un cop finalitzada aquesta fase, i en un termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la presentació del 
darrer candidat, la Comissió de Selecció emetrà un informe que contindrà les puntuacions obtingudes en 
la fase de valoració i en la fase de selecció i elevarà al Consell Escolar el veredicte sobre el candidat 
seleccionat per a la seva ratificació, que serà el que obtingui la màxima puntuació entre les dues fases. 
 
En cas d’empat en la puntuació total obtinguda entre les dues fases, la Comissió de Selecció ha d’aplicar 
successivament els criteris següents: 
 

� Puntuació més elevada en la fase de Selecció 

� Puntuació més elevada en valoració del projecte de direcció 

� Si finalment subsisteix l’empat, s’ha d’efectuar un sorteig entre els aspirants empatats. 

 
En cas que no resulti seleccionat cap candidat en aquesta fase, es procedirà a convocar al personal 
funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte d’interinitat fins a la provisió admesos (si 
existeixen). 
 
 
b.2. Selecció per al personal funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte d’interinitat 
fins a la provisió 
 
En aquesta fase es procedirà d’igual manera que a l’apartat anterior b.1. 
 
 
3.8 Resultat del procés de selecció 
 
Un cop finalitza el procés de Selecció, el Consell d’Escola ratificarà l’acord de la Comissió de Selecció i el 
seu secretari/a, d’acord amb les valoracions que hagi fet la Comissió de Selecció, realitzarà i trametrà 
l’acta corresponent a la Direcció General de l’Institut del Teatre. Alhora, farà pública la proposta del 
candidat o candidata seleccionat en el tauler d’edictes, al web i a la intranet de l’Institut del Teatre i que ha 
de respondre al candidat que ha obtingut la puntuació més alta, com a suma de les puntuacions de les 
dues fases (Fase de Verificació i Fase de Selecció).  
 
Contra aquesta resolució es pot 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 (LPACAP).  
 
Les persones amb discapacitats que hagin estat proposades han d’aportar un certificat de l’equip 
multiprofessional que correspongui, que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que presenten, així com 
la seva capacitat funcional per desenvolupar les tasques pròpies de la plaça. 
 
 
3.9. Nomenament i durada dels períodes de mandat 
 
El nomenament del director o directora de cadascuna de les Escoles Professionals s’efectuarà mitjançant 
resolució de la Presidència de l’Institut de Teatre, per períodes de quatre anys.  
 
Aquest nomenament podrà ser prorrogat per quatre anys més, prèvia presentació d’una memòria per part 
del Director/a de l’Escola Professional al Consell Escolar, el qual valorarà i proposarà la renovació del 
nomenament a la Direcció General. 
 
La durada màxima del nomenament i la corresponent pròrroga no podrà superar els 8 anys. 
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Quan conclogui el mandat i/o la pròrroga caldrà iniciar un procés de selecció al qual podrà presentar-se 
de nou el director o directora del mandat anterior. 
 
L’inici del mandat dels òrgans de govern s’inicia  l’1 de setembre i finalitza el 31 d’agost del curs 
corresponent. 
 
 
3.10. Cessament del director o directora 
 
El cessament del director o directora es produeix en els supòsits següents: 
 

a) Finalització del període de nomenament, sense perjudici de la possibilitat de renovació. 

b) Renúncia motivada acceptada per la Direcció General de l’Institut del Teatre.  

c) Incapacitat física o psíquica sobrevinguda. 

d) Revocació motivada del nomenament per part de la Direcció General de l’Institut del Teatre, a 
iniciativa pròpia o a proposta motivada del Consell Escolar, per incompliment de funcions 
inherents a la Direcció del centre. En tot cas, la resolució de revocació s’emet després de la 
instrucció d’un expedient contradictori, amb l’audiència prèvia a la persona interessada i escoltat 
el Consell Escolar, sense perjudici de les mesures cautelars que puguin derivar de l’eventual 
incoació d’un expedient disciplinari. La proposta motivada del Consell Escolar ha de ser 
aprovada per majoria absoluta dels seus membres. 
 

Quan de la resolució ferma d’un expedient disciplinari per incompliment greu o molt greu de deures o 
obligacions inherents al càrrec de director en resulti la revocació del nomenament del director o la 
directora, la persona afectada no podrà participar en concursos de selecció de directors durant el termini 
de dos anys, en el cas de falta greu, i de tres anys, en el cas de falta molt greu. 
 
A la finalització del període de nomenament, sense perjudici de la possibilitat de renovació, es podrà  
convocar un nou procés de selecció si així ho proposa la Direcció General. 
 
En tot cas, el cessament s’aprovarà per la Presidència de l’Institut del Teatre a proposta de la Direcció 
General. 
 
3.11. Nomenament extraordinari de director o directora 
 
El nomenament extraordinari del director o directora d’una escola de l’Institut del Teatre es produirà en els 
supòsits següents: 
 

a) Si no s’ha presentat cap candidat/a a la convocatòria per a la selecció de director o directora de 
les escoles de l’Institut del Teatre (ja sigui personal laboral fix o funcionari de carrera o personal 
funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte d’interinitat fins a la provisió). 

b) Si el Consell Escolar no n’ha elegit cap, atenent que cap dels aspirants hagi obtingut la puntuació 
mínima necessària. 

c) Cessament del director o directora abans d’acabar el mandat. 
d) Dimissió del director o directora abans d’acabar el mandat. 
e) Per mort o invalidesa absoluta del director o directora 

 
En el cas de cessament o dimissió de la Direcció d’una escola en el decurs d’un curs acadèmic i abans 
d’acabar el mandat, la Direcció General de l’Institut del Teatre podrà optar per: 
 

1. Convocar un nou procés de selecció de Director o Directora. 
 

2. Nomenar una persona que compleixi els requisits a, b, c, d, i f que estableix l’article 3.3 per tal 
que exerceixi transitòriament la Direcció de l’escola fins a l’acabament del mandat, i per tant, fins 
a la convocatòria d’un procés de selecció. 

 
L’exercici de la direcció per nomenament amb caràcter extraordinari no impedeix que la/es persona/es 
designada/es pugui/n presentar-se en una nova convocatòria de processos de selecció de directors o 
directores. Així mateix, l’avaluació positiva és considerarà un mèrit en el concurs de selecció de directors 
o directores i en qualsevol altre concurs de mèrits que així ho estableixi. 
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El cessament o dimissió del director o directora abans de finalitzar el mandat, comporta el cessament de 
l’equip directiu de l’escola corresponent. 
 
Del nomenament extraordinari i les seves causes s’haurà d’informar al Consell Escolar i al Claustre de 
Professors.  
 
3.12. Incidències en el procés de selecció. 
 
Les llistes definitives de persones admeses i excloses, les convocatòries i les bases, d’acord amb la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), 
poden ser objecte d’impugnació mitjançant la interposició de recurs d’alçada davant la Presidència de la 
Diputació de Barcelona, en el termini d’un mes.  
 
No obstant això, podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa 
dels seus interessos. 
 
La Comissió de Selecció està facultada per resoldre els dubtes i les discrepàncies que s’originin durant el 
desenvolupament de la fase de selecció i, gaudeix de discrecionalitat tècnica en les seves funcions de 
valoració de coneixements o mèrits. 
 
En tot allò que no estigui a les bases, es procedirà segons el que determina la legislació d’aplicació.” 
 
 
 
 
14.  Dictamen que proposa donar compte de l’informe de control financer de 

l’Institut del Teatre.  
 
La Presidenta donarà la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a donar compte de l’informe de control financer 
corresponent a l’exercici 2016.  

 
 

CONTEXT LEGAL D’OPORTUNITAT I OBLIGACIONS: 
 
El control financer que es realitza anualment sobre l’Organisme s’emmarca en les normes 
següents: 
 
- L’article 220 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que regula la realització d’un control financer sobre el 
funcionament dels serveis de les entitats locals, els seus organismes autònoms i societats 
mercantils dependents. 
 
- L’article 213 de la norma anterior, que estableix que les Entitats Locals exerciran les funcions 
de control intern respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les 
societats mercantils dependents, en les seves modalitats de funció interventora, funció de 
control financer, inclosa l’auditoria de comptes, i funció de control d’eficàcia.  
 
- L’article 219 també de la norma anterior, estableix que el control intern previ dels ens locals 
pot limitar-se a la revisió d’una sèrie d’extrems bàsics, si bé amb el condicionant que les 
despeses sotmeses a aquest control previ limitat han de ser objecte d’una altra fiscalització 
de caràcter ple, exercida amb posterioritat. 
 
- La base 69.1 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2016 de l’Institut del 
Teatre estableix que aquest Organisme Autònom adopta el model de fiscalització que adopti 
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la pròpia Diputació, essent per aquest exercici el de la fiscalització prèvia limitada, la qual 
serà completada amb la realització del control financer mitjançant auditoria de regularitat. 
 
- Així mateix, les bases 69.3 i 81 de les bases d’execució anterior determinen l’objecte, l’abast 
i la finalitat d’aquest control financer. 
 
- Finalment, i d’acord amb allò que preveuen els articles 219.3 i 220.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i la base 7 de les bases del pressupost de l’exercici 
2016, procedeix donar compte a la Junta de Govern dels informes de control financer, 
elaborats per la Intervenció. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’article 220 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL), regula la realització d’un control financer sobre el 
funcionament dels serveis de les entitats locals, els seus organismes autònoms i societats mercantils 
dependents. 
 
Així mateix, l’article 213 del TRLRHL estableix que les Entitats Locals exerciran les funcions de control 
intern respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils 
dependents, en les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria 
de comptes, i funció de control d’eficàcia.  
 
D’altra banda l’article 219 del TRLRHL, estableix que el control intern previ dels ens locals pot limitar-se a 
la revisió d’una sèrie d’extrems bàsics, si bé amb el condicionant que les despeses sotmeses a aquest 
control previ limitat han de ser objecte d’una altra fiscalització de caràcter ple, exercida amb posterioritat. 
 
Vist que d’acord amb la base 69.1 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2016 de l’Institut 
del Teatre, aquest Organisme Autònom adopta el model de fiscalització que adopti la pròpia Diputació, 
essent per aquest exercici el de la fiscalització prèvia limitada, la qual serà completada amb la realització 
del control financer mitjançant auditoria de regularitat. 
 
Vistes, així mateix, les bases 69.3 i 81 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2016 de 
l’Institut del Teatre, on es determina l’objecte, l’abast i la finalitat d’aquest control financer. 
 
Vist que d’acord amb allò que preveuen els articles 219.3 i 220.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, i la base 7 de les bases del pressupost de l’exercici 2016 de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre, procedeix donar compte a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre dels informes de 
control financer, elaborats per la Intervenció. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Gerència de l’Institut del Teatre 
proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent  

 

ACORD 

 
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de l’Informe Economicofinancer corresponent a l’exercici 2016 
de l’Organisme Autònom Institut del Teatre.” 
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15. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni tipus específic 
bilateral per a l’intercanvi d’estudiants de diferents centres d’ensenyaments 
superiors de l’Institut del Teatre. 

 
La Presidenta donarà la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la regulació de l’intercanvi d’estudiants de 
diferents centres d’ensenyaments superiors de l’IT.  
 

La Junta de Govern, en sessió ordinària de data 18 de maig de 2016, va aprovar el conveni 
tipus específic bilateral per a l’intercanvi d’estudiants de diferents centres d’ensenyament 
superior de l’Institut del Teatre.  
 
- Aquest conveni tipus permet disposar d’un instrument jurídic àgil per poder formalitzar 
l’intercanvi d’alumnes que vulguin completar la seva formació al centre d’ensenyament 
superior de destí.  
 
- El conveni persegueix els objectius següents: 
 

a) Contribuir a la millora de la qualitat dels ensenyaments superiors. 
b) Promoure la cooperació interinstitucional i  internacional en els ensenyaments 

superiors en l’àmbit de les arts escèniques. 
c) Promoure el reconeixement de matèries relacionades amb l’ensenyament 

superior.  
d) Estimular la capacitació cultural dels estudiants. 
e) Facilitar la integració laboral dels estudiants. 

 
- Arran de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, es va modificar la denominació del “Conveni tipus específic bilateral per a l’intercanvi 
d’estudiants de diferents centres d’ensenyament superior de l’Institut del Teatre”, el qual va 
passar a denominar-se “Acord tipus específic bilateral per a l’intercanvi d’estudiants de 
diferents centres d’ensenyament superior de l’Institut del Teatre”, 
 
- Transcorregut un any acadèmic, s’ha considerat oportú introduir algunes millores: 
 

1. Modificar el pacte cinquè c) en el sentit que allà on diu:  
 
“Signar l’acord individualitzat d’aprenentatge en el què es contempli les 
assignatures que han de cursar en el centre d’ensenyament superior de destí i que 
seran acceptades i validades pel centre d’ensenyament superior d’origen”. 
 
Ha de dir: 

 
“Signar l’acord individualitzat d’aprenentatge en el què es contempli la durada de 
la mobilitat i les assignatures que han de cursar en el centre d’ensenyament 
superior de destí i que seran acceptades i validades pel centre d’ensenyament 
superior d’origen.”  
 

2. Afegir un nou apartat numerat amb la lletra d) al pacte cinquè establint el següent: 
 

“Les condicions pel que fa als visats o permisos de residència NIE (si escau) 
seran les que estableixi el país i centre on es cursaran els estudis. La 
responsabilitat de l’obtenció del visat o permís de residència serà de l’alumne/a.” 
 

3. Afegir un nou apartat al pacte setè numerat amb la lletra g) establint el següent: 
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“Un cop finalitzada la mobilitat i havent rebut per part del centre d’ensenyament 
de destí la certificació corresponent, es procedirà a l’adaptació de les 
qualificacions a l’expedient de l’alumne/a.” 

 
4. Modificar l’apartat b), f) i g) del pacte vuitè en el sentit que allà on diu: 

 
b) Proporcionar a l’estudiant una sessió informativa d’incorporació al centre 

d’ensenyament superior. 
(...) 
 

f) Enviar al centre d’ensenyament superior d’origen la informació relativa a la 
incorporació dels estudiants. 

g) Enviar el certificat oficial de les qualificacions acadèmiques dels estudiants 
acollits en el  programa d’intercanvi. 

 
Ha de dir: 

b) Proporcionar a l’estudiant informació sobre les assignatures que desitja 
cursar, així com sobre el sistema de qualificacions. 

 
(...) 

 
f) Enviar al centre d’ensenyament superior d’origen, i en el termini màxim d’un 
mes des de la incorporació de l’estudiant en mobilitat, la informació relativa a la 
incorporació dels estudiants amb la relació d’assignatures que finalment 
cursaran.  

 
g) Enviar el certificat oficial de les assignatures cursades i les qualificacions 
acadèmiques dels estudiants acollits en el  programa d’intercanvi, en el termini 
màxim d’un mes des de la finalització de la lectivitat de l’estudiant. 

 
 
 
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, adoptat en sessió ordinària de data 18 de maig 
de 2016 (núm. registre 75/2016) es va aprovar el conveni tipus específic bilateral per a l’intercanvi 
d’estudiants de diferents centres d’ensenyament superior de l’Institut del Teatre. Aquest conveni tipus 
permet disposar d’un instrument jurídic àgil per poder formalitzar l’intercanvi d’alumnes que vulguin 
completar la seva formació al centre d’ensenyament superior de destí. El conveni persegueix els objectius 
següents: 
 

a) Contribuir a la millora de la qualitat dels ensenyaments superiors. 
b) Promoure la cooperació interinstitucional i  internacional en els ensenyaments superiors en l’àmbit de 

les arts escèniques. 
c) Promoure el reconeixement de matèries relacionades amb l’ensenyament superior.  
d) Estimular la capacitació cultural dels estudiants. 
e) Facilitar la integració laboral dels estudiants. 

 
Posteriorment, arran de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, es va modificar la denominació del “Conveni tipus específic bilateral per a l’intercanvi d’estudiants 
de diferents centres d’ensenyament superior de l’Institut del Teatre”, el qual va passar a denominar-se 
“Acord tipus específic bilateral per a l’intercanvi d’estudiants de diferents centres d’ensenyament superior 
de l’Institut del Teatre”, fent extensiva aquesta modificació al contingut del document. 
 
Transcorregut un any acadèmic des de l’aprovació de dit acord tipus,  a partir del qual s’han formalitzat 
diversos intercanvis d’alumnes amb centres d’ensenyament superior extracomunitaris, s’ha considerat 
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necessari introduir algunes millores al contingut per tal d’establir l’intercanvi bilateral amb la seguretat 
acadèmica i jurídica que correspon. 
 
En aquest sentit, les modificacions proposades es concreten en: 
 

1. Modificar el pacte cinquè c) en el sentit que allà on diu:  

 
“Signar l’acord individualitzat d’aprenentatge en el què es contempli les assignatures que han de 
cursar en el centre d’ensenyament superior de destí i que seran acceptades i validades pel centre 
d’ensenyament superior d’origen”. 
 
Ha de dir: 

 
“Signar l’acord individualitzat d’aprenentatge en el què es contempli la durada de la mobilitat i 
les assignatures que han de cursar en el centre d’ensenyament superior de destí i que seran 
acceptades i validades pel centre d’ensenyament superior d’origen.”  
 

2. Afegir un nou apartat numerat amb la lletra d) al pacte cinquè establint el següent: 

 
“Les condicions pel que fa als visats o permisos de residència NIE (si escau) seran les que 
estableixi el país i centre on es cursaran els estudis. La responsabilitat de l’obtenció del visat o 
permís de residència serà de l’alumne/a.” 
 

3. Afegir un nou apartat al pacte setè numerat amb la lletra g) establint el següent: 

 
“Un cop finalitzada la mobilitat i havent rebut per part del centre d’ensenyament de destí la 
certificació corresponent, es procedirà a l’adaptació de les qualificacions a l’expedient de 
l’alumne/a.” 

 
4. Modificar l’apartat b), f) i g) del pacte vuitè en el sentit que allà on diu: 

(...) 
 

c) Proporcionar a l’estudiant una sessió informativa d’incorporació al centre d’ensenyament 
superior. 

(...) 
 

h) Enviar al centre d’ensenyament superior d’origen la informació relativa a la incorporació dels 
estudiants. 

i) Enviar el certificat oficial de les qualificacions acadèmiques dels estudiants acollits en el  
programa d’intercanvi. 

 
Ha de dir: 
 
 (...) 
 

b) Proporcionar a l’estudiant informació sobre les assignatures que desitja cursar, així com 
sobre el sistema de qualificacions. 

 
(...) 
 
f) Enviar al centre d’ensenyament superior d’origen, i en el termini màxim d’un mes des 
de la incorporació de l’estudiant en mobilitat, la informació relativa a la incorporació dels 
estudiants amb la relació d’assignatures que finalment cursaran.  
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g) Enviar el certificat oficial de les assignatures cursades i les qualificacions 
acadèmiques dels estudiants acollits en el  programa d’intercanvi, en el termini màxim d’un 
mes des de la finalització de la lectivitat de l’estudiant. 

 
Es considera que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre és l’òrgan competent per aprovar la 
modificació de l’“Acord tipus específic bilateral per a l’intercanvi d’estudiants de diferents centres 
d’ensenyament superior de l’Institut del Teatre”, atès que va ser qui va aprovar la modificació precedent. 
 
Vistes les Bases 69.2) i 71.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2017, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no 
comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
En virtut de tot això, a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre, previ l'informe favorable de 
la Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR l’“Acord tipus específic bilateral per a l’intercanvi d’estudiants de diferents centres 
d’ensenyament superior de l’Institut del Teatre”, en el sentit següent: 
 

1. Modificar el pacte cinquè c) en el sentit que allà on diu:  

“Signar l’acord individualitzat d’aprenentatge en el què es contempli les assignatures que han de 
cursar en el centre d’ensenyament superior de destí i que seran acceptades i validades pel centre 
d’ensenyament superior d’origen”. 
 
Ha de dir: 

 
“Signar l’acord individualitzat d’aprenentatge en el què es contempli la durada de la mobilitat i 
les assignatures que han de cursar en el centre d’ensenyament superior de destí i que seran 
acceptades i validades pel centre d’ensenyament superior d’origen.”  
 

2. Afegir un nou apartat numerat amb la lletra d) al pacte cinquè establint el següent: 

“Les condicions pel que fa als visats o permisos de residència NIE (si escau) seran les que 
estableixi el país i centre on es cursaran els estudis. La responsabilitat de l’obtenció del visat o 
permís de residència serà de l’alumne/a.” 
 

3. Afegir un nou apartat al pacte setè numerat amb la lletra g) establint el següent: 

“Un cop finalitzada la mobilitat i havent rebut per part del centre d’ensenyament de destí la 
certificació corresponent, es procedirà a l’adaptació de les qualificacions a l’expedient de 
l’alumne/a.” 

 
4. Modificar l’apartat b), f) i g) del pacte vuitè en el sentit que allà on diu: 

(...) 
 

a) Proporcionar a l’estudiant una sessió informativa d’incorporació al centre d’ensenyament 
superior. 

(...) 
 

f) Enviar al centre d’ensenyament superior d’origen la informació relativa a la incorporació dels 
estudiants. 

g) Enviar el certificat oficial de les qualificacions acadèmiques dels estudiants acollits en el  
programa d’intercanvi. 

 
Ha de dir: 
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 (...) 
 

b) Proporcionar a l’estudiant informació sobre les assignatures que desitja cursar, així com 
sobre el sistema de qualificacions. 

 
(...) 
 
f) Enviar al centre d’ensenyament superior d’origen, i en el termini màxim d’un mes des de 

la incorporació de l’estudiant en mobilitat, la informació relativa a la incorporació dels 
estudiants amb la relació d’assignatures que finalment cursaran.  

g) Enviar el certificat oficial de les assignatures cursades i les qualificacions acadèmiques 
dels estudiants acollits en el  programa d’intercanvi, en el termini màxim d’un mes des de 
la finalització de la lectivitat de l’estudiant. 

 
Segon.- APROVAR el text refós de la minuta d ‘“Acord tipus específic bilateral per a l’intercanvi 
d’estudiants de diferents centres d’ensenyament superior de l’Institut del Teatre” amb les modificacions 
introduïdes i que es transcriu a continuació. 
 
 

“ACORD TIPUS ESPECÍFIC BILATERAL PER A L’INTERCANVI D’ESTUDIANTS ENTRE 
L’INSTITUT DEL TEATRE (BARCELONA) I _____________<Nom 
entitat/Universitat>______________________________ 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
D’una banda,  
L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom de la Diputació de Barcelona, representat 
per_________<Nom del representant>, _______<càrrec>___________de l‘Institut del Teatre, 
assistit/da pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat, en virtut de les facultats conferides 
pel Decret de la Presidència de la Corporació, de data 26 de juliol de 2016 (BOPB 3 d’agost de 
2016), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
I de l’altra,  
________<Nom entitat/Universitat>__________________representat/da per 
_____________<nom del representant de l’entitat>________, en qualitat de ______<càrrec 
>______amb domicili a ________<adreça de la institució >____________i núm. NIF ____<NIF 
>____ 
 
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents: 
  

ANTECEDENTS 
 
I.- Que 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. 
 
II.- Que ___________< Nom entitat/Universitat>___________________, és___________<fer 
esment de l’activitat /finalitat/objectius de la institució >_____________________________ 
 
III.- Que en data _______<data de la signatura del conveni marc>_________, l’Institut del 
Teatre i la________<nom entitat/universitat>_____________van formalitzar un conveni marc 
de col·laboració en aspectes acadèmics i d’investigació, així com en altres assumptes d’interès 
comú relacionats amb el camp artístic, cultural i científic. 
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IV.- Que al pacte ____<nombre del pacte>__ del conveni marc signat s’estableixen els 
objectius,  entre els quals es contempla el foment d’intercanvi d’estudiants i professorat 
d’ambdues institucions. 
 
V.- Que ambdues institucions tenen interès en promoure l’intercanvi d’estudiants per aconseguir 
els objectius següents: 
 

a) Contribuir a la millora de la qualitat dels ensenyaments superiors. 
b) Promoure la cooperació interinstitucional i internacional en els ensenyaments superiors 

en l’àmbit de les arts escèniques. 
c) Promoure el reconeixement de matèries relacionades amb l’ensenyament superior.  
d) Estimular la capacitació cultural dels estudiants. 
e) Facilitar la integració laboral dels estudiants. 

 
VI.- Que, per aquests motius, les parts signatàries tenen interès en formalitzar un acord específic 
bilateral d’intercanvi d’alumnes. 
 
VII.- Que la present minuta d‘acord ha estat aprovada per decret de ______<òrgan d’aprovació 
de l’Institut del Teatre>_________ de l’Institut del Teatre en data................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

Primer.-  Objecte 
 
És objecte del present acord promoure l’intercanvi d’estudiants entre l’Institut del Teatre de 
Barcelona i la __________<nom entitat/universitat>___________ 

 
 

Segon.- Gestió del programa d’intercanvi 
 
Cada institució signatària es compromet a nomenar una persona responsable del programa 
d’intercanvi que serà el referent per a l’altra part.  
 
Serà responsabilitat de cada institució establir els mecanismes de gestió interna per tal 
d’assegurar el bon funcionament de l’intercanvi. 

 
 

Tercer.- Període d’intercanvi 
 
Les parts promouran i estimularan l’intercanvi d’estudiants per un semestre (o quadrimestre 
equivalent) o un any acadèmic. 
 
 
Quart.- Oferta Acadèmica 
 
Alumnes d’ensenyaments superiors 
 
Aquesta cooperació es portarà a terme fins a un màxim de _________<nombre 
d’alumnes>______alumnes dels ensenyaments superiors i per a un o una part del curs 
acadèmic en els programes oferts per ambdues institucions i que consten a l’annex I, llevat 
d’aquells estudis en els què existeixin restriccions del nombre de places. 
 
 
Cinquè.- Requisits dels alumnes 
 
Els estudiants participants en l’intercanvi hauran de: 
 

a) Estar matriculats en el centre d’ensenyament superior d’origen. 
b) Abonar les taxes de matrícula acadèmica del centre d’ensenyament superior d’origen.  
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c) Signar l’acord individualitzat d’aprenentatge en el què es contempli la durada de la 
mobilitat i les assignatures que han de cursar en el centre d’ensenyament superior de 
destí i que seran acceptades i validades pel centre d’ensenyament superior d’origen.  

d) Responsabilitzar-se de l’obtenció del visat o permís de residència serà de l’alumne/a. 
Les condicions pel que fa als visats o permisos de residència NIE (si escau) seran les 
que estableixi el país i centre on es cursaran els estudis.  

 
 
Sisè.- Modificació d’assignatures 
 
Els estudiants que participin en el programa podran intercanviar les assignatures aprovades a 
l’acord acadèmic inicial, en el termini d’un mes des de la incorporació al centre d’ensenyament 
superior de destí, sempre que el canvi sigui aprovat per ambdues institucions. 
 
 
Setè.- Obligacions del centre d’ensenyament d’origen 
 
El centre d’ensenyament d’origen es compromet a: 
 

a) Realitzar les convocatòries corresponents indicant les places i titulacions acordades amb el 
centre d’ensenyament de destí. 

b) Donar suport als estudiants en els procediments de matriculació i en la documentació acadèmica 
que han de disposar per portar a terme l’intercanvi.  

c) Identificar els ensenyaments i especialitats que són susceptibles d’intercanvi. 
d) Mantenir actualitzat el llistat d’assignatures ofertes durant el període acadèmic i proporcionar 

informació relativa al calendari acadèmic, continguts i requeriments. 
e) Reconèixer les assignatures cursades i aprovades per l’estudiant del centre d’ensenyament de 

destí.  
f) Notificar al centre d’ensenyament de destí, per mitjà d’un document oficial, les qualificacions 

obtingudes per l’estudiant participant en el programa d’intercanvi. 
g) Un cop finalitzada la mobilitat i havent rebut per part del centre d’ensenyament de destí la 

certificació corresponent, es procedirà a l’adaptació de les qualificacions a l’expedient de 
l’alumne/a. 
 
 
Vuitè.- Obligacions del centre d’ensenyament de destí 
 

a) Enviar les cartes d’acceptació necessàries per al tràmit de visats (si escau). 
b) Proporcionar a l’estudiant informació sobre les assignatures que desitja cursar, així com sobre el 

sistema de qualificacions. 
c) Proporcionar a l’estudiant una sessió informativa d’incorporació al centre d’ensenyament 

superior. 
d) Informar i assessorar als estudiants sobre les condicions d’allotjament. 
e) Permetre la utilització de les instal·lacions i serveis proporcionats a la comunitat d’estudiants 

(biblioteca, sales d’assaig, espais escènics, bar, etc.). 
f) Enviar al centre d’ensenyament superior d’origen, i en el termini màxim d’un mes des de la 

incorporació de l’estudiant en mobilitat, la informació relativa a la incorporació dels estudiants 
amb la relació d’assignatures que finalment cursaran.  

g) Enviar el certificat oficial de les assignatures cursades i les qualificacions acadèmiques dels 
estudiants acollits en el  programa d’intercanvi, en el termini màxim d’un mes des de la 
finalització de la lectivitat de l’estudiant. 
 
 
Novè.- Protecció de dades 
 
Ambdues institucions es comprometen a complir les normes vigents en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal establertes a l’efecte en cada país. 
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Desè.-  Relació estudiant i centre d’ensenyament 
 
En cap supòsit  la realització de l’intercanvi implicarà relació laboral o de serveis retribuïts i el seu 
acompliment, que es basarà en el respecte i consideració mutus, no suposarà en absolut la 
incorporació de l’alumne a l’àmbit laboral del centre d’ensenyament de destí durant la vigència 
del conveni. 
 
En tot cas l’estudiant acollit al programa d’intercanvi mai no podrà ocupar un lloc de treball al 
centre d’ensenyament de destí.  
 
 
Onzè.- Assegurances d’accidents 
 
Els estudiants acollits al programa d’intercanvi hauran de tenir una assegurança privada que els 
cobreixi en cas d’accident o de malaltia. 
 
 
Dotzè.- Vigència de l’acord   
 
El present acord bilateral entrarà en vigor a partir de la seva signatura i tindrà una durada de 
quatre anys prorrogable de forma expressa, llevat que qualsevol de les parts, amb una antelació 
mínima de dos mesos, manifesti la seva voluntat de no renovar-lo mitjançant escrit.  
 
 
Tretzè.- Modificació de l’acord 
 
El present acord constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació al seu 
objecte i contingut. Qualsevol modificació del conveni haurà de ser aprovada mitjançant addenda 
i signada per ambdues parts.  
 
 
Catorzè.- Causes d’extinció de l’acord 
 
Seran causes d’extinció del present acord les següents: 
 

a) La resolució per mutu acord de les parts. 
b) La impossibilitat de realitzar els objectius de l’acord. 
c) I qualsevol altra legalment establerta. En especial serà causa de resolució la denúncia 

per qualsevol de les institucions signatàries, notificada amb una antelació mínima de 
dos mesos. 

 
Quinzè.- Jurisdicció i règim jurídic 
 
L’Institut del Teatre i la ___________<nom entitat/universitat>___________es comprometen a 
resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament 
d’aquest acord. En cas contrari, per resoldre qualsevol qüestió o divergència que pugui sorgir 
entre les parts referents a la interpretació, l’aplicació o el compliment del present acord, ambdues 
parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals del país on s’hagi produït el conflicte.  
 
De conformitat amb la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de Tractats i altres Acords 
Internacionals, aquest acord no té caràcter normatiu i no suposa l’assumpció de compromisos 
jurídics internacionals. 
 
Setzè.- L’Institut del Teatre informa al centre d’ensenyament signatari d’aquest acord  que, en 
compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual està subjecte l’Institut, les dades relatives al present 
acord (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) seran publicades al seu portal 
de transparència, per la qual cosa l’altra entitat es dóna per informada. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat i a un sol efecte, a la data i lloc assenyalats 
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ANNEX I AL QUADRE DE L’OFERTA D’ENSENYAMENTS DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
I______< nom entitat/universitat >___________________ 
 
ENSENYAMENTS OFERTATS PER L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

● Ensenyaments superiors d’art dramàtic, especialitat d’Interpretació. 

● Ensenyaments superiors d’art dramàtic, especialitat d’Escenografia. 

● Ensenyaments superior d’art dramàtic, especialitat de Direcció escènica  i Dramatúrgia. 

● Ensenyaments superiors de Dansa, Coreografia i Interpretació. 

● Ensenyaments superiors de Dansa, Pedagogia de la dansa. 

 
 
<NOM ENTITAT/UNIVERSITAT> 
 
_____________<ensenyaments de la institució >___________________” 

 
 
 
 
16. Dictamen que proposa modificar les Bases Reguladores del Curs de 

Postgrau per a ballarins i ballarines “IT DANSA, Jove Companyia de Dansa”.  
 
La Presidenta donarà la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la modificació de les bases per a la selecció 
d’alumnat del Postgrau d’IT Dansa.  

 

Per acord de la Junta de Govern de data 19 de novembre de 1996 es van aprovar unes 
Bases Generals reguladores d’un Curs de postgrau destinat al perfeccionament en les 
diferents disciplines tècniques que impliquen la formació de ballarins i ballarines.  
 
Aquestes bases han estat modificades posteriorment en diverses ocasions, concretament 
per acords de la Junta de Govern de 15 de desembre de 1998, de 12 de desembre de 2000, 
de 26 de febrer de 2002, de 6 de febrer de 2008, de 3 de febrer de 2009, per decret 
d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 15 d’octubre de 2009, per 
acord de la Junta de Govern de 17 de març de 2011 i finalment, per acord de la Junta de 
Govern de 19 de novembre de 2014. 
 
Els ballarins i ballarines seleccionats que cursen el postgrau formen el projecte anomenat “IT 
DANSA, Jove Companyia de Dansa”. La principal missió de la companyia és proporcionar als 
graduats en dansa oportunitats de pràctica professional de dos anys -el temps que dura el 
postgrau, extensible a 3 anys- amb coreografies de destacats artistes i amb un programa 
d'actuacions al circuit teatral. 
 
Des de l’any 1996, “IT DANSA, Jove Companyia de Dansa” ha aconseguit un repertori molt 
divers que demostra que la dansa contemporània viu un moment creatiu apassionant, amb una 
redefinició constant dels seus codis expressius i un enriquidor apropament a altres llenguatges 
artístics.  
 
Per continuar en aquesta línia, l’Institut del Teatre considera que cal revisar les bases per 
introduir-hi alguna millora: 
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• Modificar els destinataris que podran realitzar el Curs de Postgrau per a ballarins i 
ballarines “IT DANSA, Jove Companyia de Dansa” en el sentit de poder admetre 
excepcionalment els alumnes del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del 
Teatre, fent extensiva aquesta modificació a la totalitat del contingut de les bases, que 
restarà assenyalada en negreta. 

 
 
 
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. 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.  
 
En el marc d’aquests objectius, per acord de la Junta de Govern de data 19 de novembre de 1996 es va 
aprovar unes Bases Generals reguladores d’un Curs de postgrau destinat al perfeccionament en les 
diferents disciplines tècniques que impliquen la formació de ballarins i ballarines. Aquestes bases han 
estat modificades posteriorment en diverses ocasions, concretament per acords de la Junta de Govern de 
15 de desembre de 1998, de 12 de desembre de 2000, de 26 de febrer de 2002, de 6 de febrer de 2008, 
de 3 de febrer de 2009, per decret d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 15 
d’octubre de 2009, per acord de la Junta de Govern de 17 de març de 2011 i finalment, per acord de la 
Junta de Govern de 19 de novembre de 2014. 
 
Els ballarins i ballarines seleccionats que cursen el postgrau formen el projecte anomenat “IT DANSA, 
Jove Companyia de Dansa”. La principal missió de la companyia és proporcionar als graduats en dansa 
oportunitats de pràctica professional de dos anys -el temps que dura el postgrau, extensible a 3 anys- 
amb coreografies de destacats artistes i amb un programa d'actuacions al circuit teatral. 
 
Des de l’any 1996, “IT DANSA, Jove Companyia de Dansa” ha aconseguit un repertori molt divers que 
demostra que la dansa contemporània viu un moment creatiu apassionant, amb una redefinició constant 
dels seus codis expressius i un enriquidor apropament a altres llenguatges artístics.  
 
Per continuar en aquesta línia, l’Institut del Teatre considera que cal revisar les bases per introduir alguna 
millora que faci viable continuar amb aquest projecte. En aquest sentit, d’acord amb l’acta de la Comissió 
rectora de data 2 de novembre de 2017 es proposen les següents modificacions: 
 

• Modificar els destinataris que podran realitzar el Curs de Postgrau per a ballarins i ballarines “IT 
DANSA, Jove Companyia de Dansa” en el sentit de poder admetre excepcionalment els alumnes 
del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre, fent extensiva aquesta modificació a 
la totalitat del contingut de les bases i que restarà assenyalada en negreta. 

 
Arran d’aquesta proposta, es considera necessari modificar les Bases reguladores del Curs de Postgrau 
per a ballarins i ballarines “IT DANSA, Jove Companyia de Dansa”.  
 
Vistes les Bases 69.2) i 71.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2017, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no 
comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
En virtut de tot això, a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre, previ l'informe favorable de 
la Interventora Delegada, s’eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la modificació de les Bases Generals reguladores del Curs de postgrau destinat al 
perfeccionament en les diferents disciplines tècniques que impliquen la formació de ballarins i ballarines 
“IT DANSA, Jove Companyia de Dansa”, en el sentit de poder admetre excepcionalment els alumnes del 
Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre, fent extensiva aquesta modificació a la totalitat del 
contingut de les bases.  
 
Segon.- APROVAR el text refós, amb les modificacions introduïdes en negreta, de les bases 
reguladores del Curs de Postgrau per a ballarins i ballarines “IT DANSA, Jove Companyia de Dansa”, que 
s’adjunten com ANNEX I a aquest dictamen. 
 
Tercer.- DISPOSAR la publicació de la modificació referenciada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), a la intranet de l’Institut del Teatre i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre de la 
Plaça Margarida Xirgu s/n de Barcelona.  
 
Quart.- FACULTAR la Direcció General i la Gerència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels 
actes necessaris per fer efectius els acords indicats.” 
 
 
 
 
17. Dictamen que proposa deixar sense efecte el curs “ENDANSA’IT en Dansa 

Espanyola” en el marc dels cursos d’estiu ENDANSA’IT.  
 
La Presidenta donarà la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la cancel·lació d’una oferta formativa. 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de maig de 2017, es van aprovar els cursos 
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” i es van 
establir els preus públics per a cadascun dels cursos en concepte de matrícula acadèmica 
que es detallen a continuació: 
 

-ENDANSA’IT en Dansa Espanyola:  132,00 €  
-ENDANSA’IT en Dansa Clàssica:   130,00 € 
-ENDANSA’IT en Dansa Contemporània:  149,00 € 

 
El mateix acord de la Junta de Govern va autoritzar una despesa màxima de 13.741,69 € per 
fer front a les despeses que comportaven la docència i el muntatge i el desmuntatge de la 
tarima amb el següent desglossament: 
 
 

• ENDANSA’IT en Dansa Espanyola 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Docents i instrumentista de l’Institut 
del Teatre  

15100/99600 1.421,84 € 

Col·laboració de docents externs a 
l’Institut del Teatre  

22621/99130 2.460,00 € 

Muntatge i desmuntatge de la tarima 22713/99210 1.037,00€ 
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• ENDANSA’IT en Dansa Clàssica 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Docents i instrumentista de l’Institut 
del Teatre  

15100/99600 3.013,08 € 

Muntatge i desmuntatge de la tarima 22713/99210 231,00€ 
 

• ENDANSA’IT en Dansa Contemporània 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Docents i instrumentista de l’Institut 
del Teatre  

15100/99600 2.107,77 € 

Col·laboració de docents externs a 
l’Institut del Teatre  

22621/99130 3.240,00 € 

Muntatge i desmuntatge de la tarima 22713/99210 231,00€ 
 
 
Un cop finalitzat el període de matriculació dels cursos esmentats, el Director de l’EESA/CPD 
de l’Institut del Teatre ha emès un informe, de data 24 d’octubre de 2017, mitjançant el qual 
informa que no s’ha arribat al nombre mínim de matrícules per poder dur a terme la 
formació corresponent al curs “ENDANSA’IT en Dansa Espanyola”. 
 
En conseqüència, es proposa deixar sense efecte l’aprovació del curs i reajustar 
comptablement la despesa autoritzada en el sentit d’alliberar del vigent pressupost la 
quantitat de 2.460,00 € en concepte de docència. 
 
 
 
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, reunida en sessió ordinària en data 17 de maig 
de 2017 (núm. registre 80/2017), es van aprovar els cursos 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” i es van establir els preus públics per a cadascun dels cursos en concepte de 
matrícula acadèmica que es detallen a continuació: 
 

-ENDANSA’IT en Dansa Espanyola:   132,00€  
-ENDANSA’IT en Dansa Clàssica:   130,00€ 
-ENDANSA’IT en Dansa Contemporània:  149,00€ 

 
El mateix acord de la Junta de Govern va autoritzar una despesa màxima de  TRETZE MIL SET-CENTS 
QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA NOU CÈNTIMS (13.741,69€) per fer front a les despeses que 
comportava la docència i el muntatge i el desmuntatge de la tarima amb el següent desglossament: 
 

• ENDANSA’IT en Dansa Espanyola 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 
Docents i instrumentista de l’Institut del 
Teatre  

15100/99600 1.421,84 € 

Col·laboració de docents externs a 
l’Institut del Teatre  

22621/99130 2.460,00 € 

Muntatge i desmuntatge de la tarima 22713/99210 1.037,00€ 
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• ENDANSA’IT en Dansa Clàssica 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 
Docents i instrumentista de l’Institut del 
Teatre  

15100/99600 3.013,08 € 

Muntatge i desmuntatge de la tarima 22713/99210 231,00€ 
 

• ENDANSA’IT en Dansa Contemporània 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 
Docents i instrumentista de l’Institut del 
Teatre  

15100/99600 2.107,77 € 

Col·laboració de docents externs a 
l’Institut del Teatre  

22621/99130 3.240,00 € 

Muntatge i desmuntatge de la tarima 22713/99210 231,00€ 
 
Vist que un cop finalitzat el període de matriculació dels cursos esmentats, el Director de l’EESA/CPD de 
l’Institut del Teatre ha emès un informe, de data 24 d’octubre de 2017, mitjançant el qual informa que no 
s’ha arribat al nombre mínim de matrícules per poder dur a terme la formació corresponent al curs 
“ENDANSA’IT en Dansa Espanyola”. 
 
Vist, per tant, que un cop coneixedors que no es portarà a terme el curs “ENDANSA’IT en Dansa 
Espanyola” s’ha considerat necessari deixar-lo sense efecte i reajustar comptablement la despesa 
autoritzada. 
 
Vist que la despesa autoritzada de docents i instrumentistes (2.107,77€) i la despesa relativa al muntatge i 
desmuntatge de la tarima (231,00€) no van comportar un assentament comptable al vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre pel fet que, el primer concepte és de capítol I i, el segon, correspon a la despesa 
integrada en un contracte extern de contractació administrativa, es considera convenient només reajustar 
la despesa relativa a la col·laboració docent per import de 3.240,00€. 
 
 
Per tot això, i a proposta 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.- DEIXAR SENSE EFECTE el curs “ENDANSA’IT en Dansa Espanyola” en el marc dels cursos 
d’estiu ENDANSA’IT aprovat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, reunida en sessió ordinària en 
data 17 de maig de 2017 (núm. registre 80/2017), d’acord amb el motius adduïts a la part expositiva del 
present dictamen.   
 
Segon.- En conseqüència, REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa autoritzada en el sentit 
d’alliberar del vigent pressupost de l’Institut del Teatre la quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS 
SEIXANTA EUROS (2.460,00€) en concepte de docència, imputada a l’aplicació pressupostària 
99130/22618 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Tercer.- NOTIFICAR a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona el present 
dictamen per al seu coneixement i per als efectes que se’n derivin.” 
 
 
 
 
18. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi 
breument el seu informe.  

El Gerent, Sr. Roig, exposa el seu informe, que desglossa en el punts següents: 
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1.  Proposta de calendari de reunions per a l’exercici 2018:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lliura als presents resum del calendari de les activitats més rellevants, així com de 
les actuacions previstes, que comenta punt per punt. 

 

 



    
   

 198

 
 
Anuncia el Gerent que pròximament es procedirà a l’elaboració del Pla Director de 
Seguretat, que es redactarà d’acord amb el Pla estratègic de la Diputació de 
Barcelona.  
 
 
 
 
19. 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 i Benaiges    Francesc Bartoll Huerta 


