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A C T A 

 
 

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

 
 
 
Data:  14 de febrer de 2018 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  12:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  13:20 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Presidenta: 

Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
 
 
Vicepresident: 

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

Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
Sr. Josep Altayó i Morral 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

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

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
S’excusen: 

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Il·lma. Sra. Ana del Frago Barés 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
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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 24 de gener 
de 2018. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 7 al 54 
de l’any 2018. 
 

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

4. Dictamen que proposa aprovar l’ampliació de la despesa de la contractació del “Servei de vigilància, 
protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”.  
 

5. Dictamen que proposa aprovar l’esmena d’error en l’aprovació de 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.  
 

6. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de 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”. 2 lots. Procediment obert. 
Pluralitat de criteris.  
 

7. Dictamen que proposa aprovar l’autorització per a la participació de l’Institut del Teatre en la XIV edició de 
l’exposició internacional anomenada “Quadriennal de Praga” que tindrà lloc del 6 al 16 de juny de 2019.  
 

8. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores de la convocatòria de l’Institut del Teatre per a la 
selecció d’un màxim de 4 alumnes de l’Escola Superior d’Art Dramàtic per a la participació a la Quadriennal 
de Praga 2019. 
 

9. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció d’un màxim de 12 
titulats/des de l’Institut del Teatre que han de formar part del procés formatiu “IT-TEATRE” i la seva 
convocatòria. (Edició 2018). 
 
 

10. Dictamen que proposa aprovar el Pla Estratègic 2018-2021 de l’Institut del Teatre. 
  

11. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

12. Precs i preguntes 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La Presidenta dóna la benvinguda als assistents i, tot seguit, s’inicia el 
desenvolupament dels punts que conformen l’ordre del dia fixat per avui. 
 
 
 
1. Lectura i aprovació en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària 

celebrada el dia 24 de gener de 2018.  
 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 24 de gener de 2018 amb la convocatòria de la 
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sessió, es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva 
aprovació. 
 
La Presidenta demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni emetre’s 
vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 24 de gener 
de 2018 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 7 al 54 de l’any 2018. 
 
A indicació de la Presidenta, 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 del número 7 al 54 de l’any 2018. 
 
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’ampliació de la despesa de la contractació 

del “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de 
l’Institut del Teatre”.  

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’ampliació de la despesa d’un contracte de 
serveis.  
 
Antecedents 
 
- Per decret de la Presidència de data 7 de febrer de 2014, posteriorment ratificat per acord 
de la Junta de Govern de data 12 de març de 2014 es va adjudicar el contracte per al “Servei 
de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre” a 
l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA,SA, amb efectes 1 de març de 
2014 i per un import biennal de 324.204,77 € (IVA exclòs), més el corresponent IVA al 21% de 
68.083,00 €. 
 



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

 

 
 

- En data 26 de febrer de 2014 es va signar el contracte amb efectes d’1 de març de 2014, 
amb una durada de 2 anys a comptar des de la seva formalització i amb possibilitat de 
pròrroga expressa. 
 
- Per decret de la Gerència data 31 de juliol de 2015 es va aprovar l’actualització segons 
l’Índex de Preus al Consum (IPC) restant un import anual de 160.586,76 € (IVA exclòs), més 
33.723,22 € d’IVA per al període comprès entre l’1 de març de 2015 i el 28 de febrer del 
2016. 
 
- Per acord de la Junta de Govern de data 16 de desembre de 2015, es va aprovar la 
pròrroga per 2 anys, durant el període comprés entre l’1 de març de 2016 i el 28 de febrer de 
2018. 
 
- Per decret de la Gerència de data 30 de març de 2016 es va aprovar l’actualització segons 
l’ÍPC, restant el preu per un import anual de 159.556,08 € (IVA exclòs), més 33.506,81 €  d’IVA 
per al període comprès entre l’1 de març de 2016 i el 28 de febrer del 2017. 
 
- L’Institut del Teatre ha iniciat una nova licitació. Amb motiu d’unificar criteris amb el 
Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona s’han dut a terme diferents 
actuacions que han comportat un endarreriment en la data prevista per a l’inici del servei i, 
per tant, per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2017 es va aprovar la 
pròrroga del contracte des de l’1 de març de 2018 fins que es substanciï la nova contractació.  
 
- Al mateix acte administratiu es va aprovar una despesa de  26.592,68 € (IVA exclòs), més el 
corresponent IVA de 5.584,46 € que corresponia a 2 mesos, amb la previsió que el nou 
contracte s’iniciés el dia 1 de maig de 2017. 
  
- Per acord de la Junta de Govern de data 24 de gener de 2018 es va aprovar una esmena 
d’error a l’expedient, fet que ha comportat un endarreriment en la data prevista d’inici de 
contracte, sent aquesta el dia 1 de juny de 2018 i, per tant, procedeix aprovar l’ampliació de la 
despesa del contracte vigent. 
 
Proposta 
 
Així doncs, es proposa autoritzar la despesa per import de 15.180,13 €, IVA inclòs, 
corresponent a la part fixa d’aquesta contractació, i la despesa màxima de la part variable 
per un import de 908,44 €, IVA inclòs. 
 
 
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 7 de febrer de 2014, 
posteriorment ratificat per acord de la Junta de Govern de l’Organisme de data 12 de març de 2014 (núm 
registre 86/14), es va adjudicar el contracte per al “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu 
de Barcelona de l’Institut del Teatre” a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA,SA, 
amb NIF núm. A58473158, amb efectes 1 de març de 2014 i per un import biennal de TRES-CENTS 
VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (324.204,77€) (IVA 
exclòs), més el corresponent IVA al 21% que ascendeix a la quantitat de SEIXANTA-VUIT MIL 
VUITANTA-TRES EUROS (68.083,00€), d’acord amb la seva oferta i pels imports següents: 
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• Per la part fixa: 

 

Serveis d’auxiliar periòdics Import biennal IVA 
exclòs % IVA 21 Import biennal IVA 

inclòs 

Part fixa 306.016,00€ 64.263,36 € 370.279,36 €   

 
• Per la part variable, fins a un màxim biennal de 18.188,77 €, més 3.819,64€ en concepte 

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

Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna  13,10€/hora  21% 2,75 € 15,85 €/hora 

Hora laborable nocturna  14,50€/hora  21% 3,05 € 17,55 €/hora 

Hora festiva diürna  14,20€/hora  21% 2,98 € 17,18 €/hora 

Hora festiva nocturna  15,60€/hora  21% 3,28 € 18,88 €/hora 

 
• Amb una bossa de 100 hores biennals per a serveis puntuals. 

 
En data 26 de febrer de 2014 es va signar el contracte de referència amb efectes d’1 de març 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 31 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 160.586,76€ (IVA exclòs), més 33.723,22€ en concepte d’IVA al 21%, per al període 
comprès entre l’1 de març de 2015 i el 28 de febrer del 2016, tenint en compte el següent 
desglossament: 

• Per la part fixa: 

Serveis de vigilància periòdics Import mensual 
IVA exclòs % IVA 21 Import mensual 

IVA inclòs 

Part fixa 12.631,45 € 2.652,60 € 15.284,06 €   

 

• Per la part variable, fins a un import màxim anual de 9.009,36 € (IVA exclòs), més 1.891,97 € en 
concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu IVA 

Import IVA Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna  12,98€/hora  21% 2,73 € 15,70 €/hora 

Hora laborable nocturna  14,36€/hora  21% 3,02 € 17,38 €/hora 
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Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu IVA 

Import IVA Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora festiva diürna  14,07€/hora  21% 2,95 € 17,02 €/hora 

Hora festiva nocturna  15,45€/hora  21% 3,25 € 18,70 €/hora 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en data 16 de desembre de 
2015, es va aprovar la pròrroga per dos (2) anys de la contractació del “Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”, durant el període comprés entre l’1 de març 
de 2016 i el 28 de febrer de 2018, adjudicat a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA,SA. 

 
Vist que per decret de la Gerència de l’Institut del Teatre de data 30 de març de 2016 (Núm. registre 
285/2016) es va aprovar l’actualització segons l’Índex de Preus al Consum (IPC) de l’esmentat contracte, 
restant el preu del contracte amb l’actualització per un import anual de 159.556,08€ (IVA exclòs), més 
33.506,81€ en concepte d’IVA al 21%, per al període comprès entre l’1 de març de 2016 i el 28 de 
febrer del 2017, tenint en compte el següent desglossament: 

• Per la part fixa: 

Serveis de vigilància periòdics 
Import 
mensual IVA 
exclòs 

% IVA 21 
Import mensual 
IVA inclòs 

Part fixa 12.545,56 € 2.634,57 € 15.180,13 €   

 

• Per la part variable, fins a un import màxim anual de 9.009,36 € (IVA exclòs), més 1.891,97 € en 
concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import IVA Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna  12,89€/hora  21% 2,71 € 15,60 €/hora 

Hora laborable nocturna  14,26€/hora  21% 3,00 € 17,26 €/hora 

Hora festiva diürna  13,97€/hora  21% 2,93 € 16,90 €/hora 

Hora festiva nocturna  15,34€/hora  21% 3,22 € 18,56 €/hora 

 

Vist que l’Institut del Teatre ha iniciat una nova licitació per al “Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre” i que amb motiu d’unificar criteris amb el Gabinet de 
Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona s’han dut a terme diferents actuacions que han 
comportat un endarreriment en la data prevista per a l’inici del servei referenciat i, per tant, per acord de la 
Junta de Govern de data 20 de desembre de 2017 es va aprovar la pròrroga del contracte per al “Servei 
de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre” a favor de l’empresa 
SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA,SA, des de l’1 de març de 2018 fins que es substanciï 
la nova contractació.  
 
Vist que al mateix acte administratiu es va aprovar una despesa de  VINT-I-SIS MIL CINC-CENTS 
NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (26.592,68€) (IVA exclòs), més el 
corresponent IVA al 21% que representa un import de CINC MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE 
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EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (5.584,46€) que correspon a dos (2) mesos amb la previsió 
que el nou contracte s’iniciés el dia 1 de maig de 2017 tenint en compte el següent desglossament: 
 

• Per la part fixa: 

Serveis de vigilància 
periòdics 

Import mensual  
IVA exclòs 

% IVA 
21 

Import mensual 
IVA inclòs 

Import total 
IVA inclòs 

Part fixa 12.545,56 € 2.634,57€ 15.180,13 €   30.360,26 € 

 

• Per la part variable, fins a un import màxim de 1.501,56 € (IVA exclòs), més 315,33 € en 
concepte del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna  12,89€/hora  21% 2,71 € 15,60 €/hora 

Hora laborable nocturna  14,26€/hora  21% 3,00 € 17,26 €/hora 

Hora festiva diürna  13,97€/hora  21% 2,93 € 16,90 €/hora 

Hora festiva nocturna  15,34€/hora  21% 3,22 € 18,56 €/hora 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 24 de gener de 2018 es va aprovar una esmena d’error 
a l’expedient de contractació per al “Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la seu de Barcelona 
de l’Institut del Teatre” fet que ha comportat un endarreriment en la data prevista d’inici de contracte, sent 
aquesta el dia 1 de juny de 2018 i, per tant, procedeix aprovar l’ampliació de la despesa del contracte 
vigent que s’ha prorrogat a favor de l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA,SA per 
adequar-la a la nova data prevista d’inici del contracte.  
 
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 l’ampliació de la despesa per a la contractació del “Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre” per adequar-la a la nova data prevista d’inici 
de contracte que és l’1 de juny de 2018 (1 mes), adjudicat a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA, amb NIF A-58473158, per un import de TRETZE MIL DOS-CENTS NORANTA-
SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (13.296,34€) (IVA exclòs), més el corresponent IVA al 
21% que representa un import de DOS MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS (2.792,23€), tenint en compte el següent desglossament: 
 

• Per la part fixa: 
Serveis de vigilància 
periòdics 

Import mensual 
IVA exclòs % IVA 21 Import mensual 

IVA inclòs 
Import total IVA 
inclòs 

Part fixa 12.545,56 € 2.634,57€ 15.180,13 €   15.180,13 €   
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• Per la part variable, fins a un import màxim de 750,78 € (IVA exclòs), més 157,66 € en concepte 
del 21% d’IVA, segons els següents preus unitaris: 

Serveis puntuals de vigilància Preu unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Hora laborable diürna  12,89€/hora  21% 2,71 € 15,60 €/hora 

Hora laborable nocturna  14,26€/hora  21% 3,00 € 17,26 €/hora 

Hora festiva diürna  13,97€/hora  21% 2,93 € 16,90 €/hora 

Hora festiva nocturna  15,34€/hora  21% 3,22 € 18,56 €/hora 

 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de QUINZE MIL CENT VUITANTA EUROS 
AMB TRETZE CÈNTIMS (15.180,13€), IVA inclòs, corresponent a la part fixa d’aquesta contractació, i 
AUTORITZAR la despesa màxima de la part variable per un import de NOU-CENTS VUIT EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (908,44€), IVA inclòs, ambdues amb càrrec a l’aplicació 227.01/9920 
del pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2018. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA,SA.” 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar l’esmena d’error en l’aprovació de 

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.  

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposin els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’esmena d’un error en un expedient de licitació. 
 
Antecedents 
- Per acord de la Junta de Govern del dia 22 de novembre de 2017 es va 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 i 
pluralitat de criteris, per un pressupost biennal de licitació de 219.062,60 €, IVA exclòs més   
46.003,15 € d’IVA. 
  
- Primer error:  abans de procedir a la publicació oficial es va detectar un error en la 
consignació d’un dígit del codi CPV que es va fer constar a la clàusula 1.1. del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, i per tant, per acord de la Junta de Govern del dia 20 de 
desembre de 2017 es va aprovar l’esmena d’error material.   
 
- Segon error: en data 22 de gener de 2018, DISWORK, SL, l’empresa que actualment presta 
el servei de vigilància relatiu al LOT 1 va comunicar un error, traslladat per ells mateixos, en la 
informació relativa als contractes de treball objecte de subrogació.  En concret, l’error comés 
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rau en haver fet constar un efectiu que estava fent la suplència del seu titular i, per tant, no 
és correcte perquè aquest empleat no és objecte de subrogació. 
 
Proposta 
Es considera necessari esmenar l’error en el sentit de suprimir de la graella informativa dels 
contractes de treball objecte de subrogació del LOT 1 el següent: 
 
 

AUXILIAR 
CONTROL 31/10/2016 530 35 BCN 

 
Cal precisar que no s’ha produït cap infracció de les normes de preparació del contracte i 
que es tracta d’una errada material, que afecta únicament a la informació feta constar a la 
graella dels contractes de treball objecte de subrogació del LOT 1 de la clàusula 3.a.5 del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària del dia 22 de 
novembre de 2017 (núm. registre 171/2017) es va 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 i pluralitat de criteris,  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: 
 

a) 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%  

b) 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 
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• 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: 
 

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 

 
Vist que abans de procedir a la publicació oficial del referit expedient, es va detectar un error en la 
consignació del codi  CPV que es va fer constar a la clàusula 1.1. del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, i per tant, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària 
del dia 20 de desembre de 2017 (núm. registre 181/2017) es va aprovar l’esmena d’error material en el 
sentit que allà on deia:  
 

“El Codi CPV que correspon és 73326000-9 (serveis auxiliars d’edificis)” 
 
Es va dir: 

“El Codi CPV que correspon és 71326000-9. (serveis auxiliars d’edificis)” 
 
Vist que en data 22 de gener de 2018, DISWORK, SL, l’empresa que actualment presta el servei de 
vigilància relatiu al LOT 1 ha comunicat que existeix un error en la informació relativa als contractes de 
treball objecte de subrogació comunicada per ells mateixos en el seu dia, i per tant, feta constar a la 
clàusula 3.a.5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. En concret, l’error comés rau en haver fet 
constar un efectiu que estava fent la suplència del seu titular i, per tant, no és correcte perquè aquest 
empleat no és objecte de subrogació. 
 
Vist aquest fet,  es considera necessari esmenar dit error comès a la clàusula 3.a.5 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars en el sentit de suprimir de la graella informativa dels contractes de treball 
objecte de subrogació del LOT 1 el següent: 
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Atès que no s’ha produït cap infracció de les normes de preparació del contracte i que es tracta d’una 
errada material, que afecta únicament a la informació feta constar a la graella dels contractes de treball 
objecte de subrogació del LOT 1 de la clàusula 3.a.5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que regeixen la contractació de referència. 
 
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 les administracions públiques poden rectificar en qualsevol 
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 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.   
 
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.- RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109.2 de la LPACAP, l’error detectat a la clàusula 3.a.5 del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars (LOT1)  de 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 aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió 
ordinària de data 22 de novembre de 2017 (núm. registre 171/2017), posteriorment modificat per acord de 
la Junta de Govern de l’institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de data 20 de desembre de 2017 
(núm. registre 181/2017), en el sentit de suprimir de la graella informativa dels contractes de treball 
objecte de subrogació del LOT 1 el següent: 
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Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars (amb les rectificacions introduïdes) 
que juntament amb el Plec de prescripcions tècniques particulars han de regir aquesta contractació. 
 
Tercer.- PROSSEGUIR la contractació mitjançant procediment obert i amb pluralitat de criteris 
d’adjudicació, 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.-  PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de licitació als diaris oficials que correspongui  
i al  perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.   
 
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.” 
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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. 
 
 
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 71326000-9 (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 
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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: 
 

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 

 
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: 
 

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%  
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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: 
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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: 
 
 
 
 
 



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

 

 
 

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: 
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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 
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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: 
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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. 
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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. 
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-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 
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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. 

 
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. 
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• 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.  
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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.  
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- 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. 
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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. 
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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 
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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: 
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� 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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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). 
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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. 
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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 

 

  
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. 
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Barcelona, 25 de gener de 2018 
 
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 14 de febrer de 2018.  
 
Barcelona, 14 de febrer de 2018. 
 
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 ................, 
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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. 
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� 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, 25 de gener de 2018 
 

El Gerent Aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 14 de febrer de 2018 

       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 
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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:  
 
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 

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, 
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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:  

 
 

2) 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 
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• 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)." 

 
 
 
6. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de 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”. 2 lots. Procediment obert. Pluralitat 
de criteris.  

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’adjudicació d’un contracte de serveis. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 22 de novembre de 2017 es va aprovar l’expedient 
de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert, no subjecte a 
regulació harmonitzada, del “Servei de representació i gestió artística i tècnica per a les 
actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia de l’Institut del Teatre”, amb un pressupost 
màxim de licitació anual de 27.300,00 €, IVA exclòs, més 5.733,00 € d’IVA corresponent, 
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 8.400,00 
€, IVA exclòs, més 1.764,00 € d’IVA 
 
- 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 
 
Els preus unitaris de licitació s’estableixen per import de 1.270,50 € 
 
Un cop obertes les ofertes, l’única empresa que es va presentar al LOT 1 i al LOT 2 va ser LE 
TRAIT D’UNION. 
 
A la vista del resultat de l’oferta presentada, la Secretària de la Mesa aprecia que l’oferta (per 
als dos lots) de l’única empresa LE TRAIT D’UNION per un import unitari de 238,04 € (IVA 
exclòs) per a cadascuna de la representació i gestió artística tècnica que contracti, resulta 
anormal o desproporcionada. 
 
L’empresa LE TRAIT D’UNION ha presentat dins el termini la justificació escaient, i 
argumenta: 
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1. Que és un agència de representació artística que treballa a Europa i que 
disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per portar a terme dita 
representació del servei amb la màxima professionalitat. 

2. Que ha realitzat la seva oferta econòmica considerant que IT DANSA no és una 
companyia professional sinó, al contrari, que és una companyia formada per 
joves talents amb l’objectiu de la inserció laboral, per tant, el cost per gestionar 
dita representació i promoure les seves coreografies amb els diferents teatres o 
espais escènics d’Europa i de tota Espanya no té el “cachet” d’una companyia 
professional i per tant, serà molt més reduït. Diuen que l’experiència i el preu 
de mercat per les companyies no professional els orienten en el preu de ofert. 

3. Que disposen de tècnics propis, cosa que fa un estalvi de la gestió 
administrativa si el tinguessin que externalitzar a altres empreses. A més, diuen 
que treballen amb tècnics altament qualificats en teatres (so, il·luminació i 
maquinària escènica). 

4. Que disposen de personal propi per poder gestionar l’allotjament i 
desplaçament de la companyia IT DANSA per tota Europa i per Espanya, cosa 
que també comporta un estalvi en els costos si aquesta gestió la tinguessin que 
externalitzar. 

5. Que afirma que el preu ofert té totes les garanties per poder prestar el servei 
amb la màxima fiabilitat donada l’experiència obtinguda en altres 
representacions artístiques de joves talents. 

 
 
Tot això explica la quantitat ofertada i en conseqüència s’elimina la possible consideració de 
baixa anormal. 
 
Es proposa, doncs, adjudicar amb efectes 1 de març de 2018 la contractació a l’empresa LE 
TRAIT D’UNION, d’acord amb la següent oferta: 
 

LOT 1 
 
Criteri 1- Proposició econòmica 
 

Servei 
 

Import preu 
unitari  
(IVA exclòs) 

IVA 21% 
Import preu 
unitari 
(IVA inclòs) 

Representació i gestió artística i tècnica 
per a cadascuna de les representacions 
que es contractin 238,04 € 49,99 € 288,03 € 

 
 
Criteri 2- Gestionar més coreografies en espais escènics de les obligades a la clàusula 
5.1 : 
 

- No ofereix incrementar coreografies dins de l’Estat espanyol.  
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LOT 2 
 
Criteri 1- Proposició econòmica 
 
 

Servei 
 

Import preu unitari  
(IVA exclòs) IVA 21% 

Import preu 
unitari 
 (IVA inclòs) 

Representació i gestió artística i 
tècnica per a cadascuna de les 
representacions que es contractin 238,04 € 49,99 € 288,03 € 

 
 
Criteri 2- Gestionar més coreografies en espais escènics de les obligades a la clàusula 
5.1 : 
 
Fora de l’Estat espanyol (un mínim de 10 actuacions/any) ofereix: 
 

- Gestionar un mínim de 14 actuacions/any 
 

La despesa de 33.033,00 €, IVA inclòs, es farà efectiva d’acord amb el següent 
desglossament: 

 
Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 

2018 27.527,50€ 
2019 5.505,50€ 

 
 
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 22 de novembre de 2017 (núm. registre 
172/2017), es va aprovar l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment 
obert, no subjecte a regulació harmonitzada, del “Servei de representació i gestió artística i tècnica per a 
les actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia de l’Institut del Teatre”, amb un pressupost màxim de 
licitació anual de VINT-I-SET MIL TRES-CENTS EUROS (27.300,00€), IVA exclòs,  més el 21% d’IVA 
corresponent, que ascendeix a la quantitat de CINC MIL SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS 
(5.733,00€), 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: 
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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€ 

 
Vista l’Acta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, reunida el dia 7 de febrer de 2018, el text de la qual és el següent:  
 
“La secretària de la Mesa dóna compte als membres de la Mesa que, un cop efectuada la comprovació de 
les baixes anormals o desproporcionades, es va observar que l’empresa LE TRAIT D’UNION, es troba en 
aquesta situació. Requerida aquesta empresa per la seva justificació, se li va donar audiència, la qual va 
aportar la documentació tècnica que es va trametre a l’Institut del Teatre per la seva valoració. 
 
S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe tècnic de la valoració de la baixa anormal o 
desproporcionada i proposta d’adjudicació emès per l’Institut del Teatre, la part del qual interessa diu el 
següent: 
(...) 
 
Informe de valoració de la baixa anormal o desproporcionada i proposta d’adjudicació del procediment 
obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació relatiu 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” aprovat per 
acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre amb data de 22 de novembre de 2017, 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€ 

 
En data 17 de gener de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 corresponent a la documentació administrativa de les 
empreses admeses a la licitació. L’única empresa que es va presentar al LOT 1 i al LOT 2 va ser: 
 

• LE TRAIT D’UNION 
 
En data 24 de gener de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 corresponent a l’oferta econòmica de l’única empresa 
admesa a la licitació per al LOT 1 i per al LOT 2. 
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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 
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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 

 
El resultat de l’oferta presentada per l’empresa admesa per al LOT 1 i per al LOT 2 tenint en compte 
aquests criteris és la següent: 
 
LE TRAIT D’UNION 
 

 
Servei 
 

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 

238,04€ 21% 
 
 

49,99€ 288,03€ 

 
I el compromís de promoure en espais escènics el nombre de coreografies següents: 
 

• LOT 1: dins de l’Estat espanyol un mínim de 4 actuacions/any 
• LOT 2: fora de l’Estat espanyol un mínim de 14 actuacions/any 

 
A la vista del resultat de l’oferta presentada, la Secretària de la Mesa aprecia que l’oferta (per als dos lots) 
de l’única empresa LE TRAIT D’UNION per un import unitari de 238,04€ (IVA exclòs) per cadascuna de la 
representació i gestió artística tècnica que contracti, resulta anormal o desproporcionada d’acord amb la 
clàusula 1.15 del PCAP, per tant, tal i com preveu l’article 152 del Text Refós de la Llei de Contractes de 
Sector Públic (en endavant TRLCSP), aprovat per Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, s’acorda 
concedir audiència a l’esmentada empresa perquè en el termini de DÉU (10) dies hàbils justifiqui la 
valoració de l’oferta i concreti les condicions de la mateixa. 
 
L’empresa LE TRAIT D’UNION ha presentat dins el termini la justificació escaient. El contingut de la 
mateixa s’estima la circumstància que ha donat lloc a la baixa oferta.  
 
L’empresa LE TRAIT D’UNION argumenta: 
 

6. Que és un agència de representació artística que treballa a Europa i que disposa dels recursos 
humans i tècnics necessaris per portar a terme dita representació del servei amb la màxima 
professionalitat. 

7. Que ha realitzat la seva oferta econòmica considerant que IT DANSA no és una companyia 
professional sinó, al contrari, que és una companyia formada per joves talents amb l’objectiu de 
la inserció laboral, per tant, el cost per gestionar dita representació i promoure les seves 
coreografies amb els diferents teatres o espais escènics d’Europa i de tota Espanya no té el 
“cachet” d’una companyia professional i per tant, serà molt més reduït. Diuen que l’experiència i 
el preu de mercat per les companyies no professional els orienten en el preu de ofert. 

8. Que disposen de tècnics propis, cosa que fa un estalvi de la gestió administrativa si el tinguessin 
que externalitzar a altres empreses. A més, diuen que treballen amb tècnics altament qualificats 
en teatres (so, il·luminació i maquinària escènica). 
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9. Que disposen de personal propi per poder gestionar l’allotjament i desplaçament de la companyia 
IT DANSA per tota Europa i per Espanya, cosa que també comporta un estalvi en els costos si 
aquesta gestió la tinguessin que externalitzar. 

10. Que afirma que el preu ofert té totes les garanties per poder prestar el servei amb la màxima 
fiabilitat donada l’experiència obtinguda en altres representacions artístiques de joves talents. 

 
Vista aquesta justificació, es considera que LE TRAIT UNION disposa de recursos humans propis que fan 
un estalvi en la despesa que li podria comportar externalitzar algun servei per a la gestió i representació 
artística. A més, l’Institut del Teatre confirma que IT Dansa no és una companyia professional, per tant, es 
justifica plenament que el “cachet” que demanaran per a la representació de les coreografies d’IT Dansa 
no podrà equiparar-se a una companyia professional. 
 
Per tot això s’explica la quantitat ofertada i s’elimina la possible consideració de baixa anormal de resultes 
de l’aplicació estricta  de l’article 85 del RGLCAP, considerant que l’oferta pot ser normalment complerta, 
per la qual cosa es procedeix a la seva valoració.    
 
La puntuació de l’única empresa presentada, LE TRAIT D’UNION, d’acord amb la seva oferta és: 
 
PER AL LOT 1: Per a les actuacions d’IT Dansa dins de l’estat espanyol 
 

Criteris Oferta licitador Puntuació 
Criteri 1: Preu unitari per representació i 
gestió artística i tècnica per cadascuna de 
les representacions que es contractin 

238,04 € (IVA exclòs) 80 punts 

Criteri 2: Gestionar un mínim d’actuacions Mínim de 4 actuacions 0,00 punts 
TOTAL PUNTS 80 PUNTS 

 
 
PER AL LOT 2: Per a les actuacions d’IT Dansa fora de l’estat espanyol 
 

Criteris Oferta licitador Puntuació 
Criteri 1: Preu unitari per representació i 
gestió artística i tècnica per cadascuna de 
les representacions que es contractin 

238,04 € (IVA exclòs 80 punts 

Criteri 2: Gestionar un mínim d’actuacions Mínim de 14 actuacions 10,00 punts 
TOTAL PUNTS 90 PUNTS 

 
Un cop realitzada la valoració i analitzada la baixa desproporcionada o anormal, la sotasignada 
coordinadora acadèmica de l’Institut del Teatre proposa a la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Presidència de la Diputació de Barcelona, l’adjudicació del LOT 1 i del LOT2 de la contractació 
corresponent al “Servei de representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT Dansa – Jove 
Companyia de l’Institut del Teatre”, a l’empresa LE TRAIT D’UNION, amb NIF 49141788700016, pel preu 
unitari següent , d’acord amb la seva oferta: 
 

 
Servei 
 

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 

238,04€ 21% 
 
 

49,99€ 288,03€ 

 
I amb el compromís de promoure en espais escènics el nombre de coreografies següents: 
 

• LOT 1: dins de l’Estat espanyol un mínim de 4 actuacions/any 
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• LOT 2: fora de l’Estat espanyol un mínim de 14 actuacions/any 
(...) 
 
De conformitat amb el que estableixen els articles 150, 151, 152, 160 i 320 del TRLCSP, la Mesa acorda 
acceptar per unanimitat l’informe tècnic emès per l’Institut del Teatre i considera oportú proposar a l’òrgan 
de contractació competent l’adjudicació mitjançant procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació 
relativa al “Servei de representació i gestió artística i tècnica per a les actuacions d’IT Dansa – Jove 
Companyia de l’Institut del Teatre” a l’empresa LE TRAIT D’UNION, amb CIF/N SIRET 
49141788700016 (FR46491417887), els lots 1 i 2, d’acord amb la següent oferta: 
 
LOT 1 
 
Criteri 1- Proposició econòmica 
 

Servei 
 

Import preu unitari  
(IVA exclòs) IVA 21% 

Import preu 
unitari 
(IVA inclòs) 

Representació i gestió artística i tècnica per 
cadascuna de les representacions que es 
contractin 238,04 € 49,99 € 288,03 € 

 
 
Criteri 2- Gestionar més coreografies en espais escènics de les obligades a la clàusula 5.1 : 
 

- No ofereix incrementar coreografies dins de l’Estat espanyol.  
 
LOT 2 
 
Criteri 1- Proposició econòmica 
 

Servei 
 

Import preu unitari  
(IVA exclòs) IVA 21% 

Import preu 
unitari 
 (IVA inclòs) 

Representació i gestió artística i tècnica 
per cadascuna de les representacions que 
es contractin 238,04 € 49,99 € 288,03 € 

 
Criteri 2- Gestionar més coreografies en espais escènics de les obligades a la clàusula 5.1 : 
 
Fora de l’Estat espanyol (un mínim de 10 actuacions/any) ofereix: 
 

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 x 
Gestionar un mínim de 16 actuacions/any  
Gestionar un mínim de 18 actuacions/any  

 
Essent les 12 hores i 25 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta 
acta.” 
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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 que 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. 
 
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 març 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 7 de febrer de 2018, la contractació relativa al “Servei de representació i gestió artística i tècnica 
per a les actuacions d’IT Dansa – Jove Companyia de l’Institut del Teatre” a l’empresa LE TRAIT 
D’UNION, amb CIF/N SIRET 49141788700016 (FR46491417887), els lots 1 i 2, d’acord amb la següent 
oferta: 
 
LOT 1 
 
Criteri 1- Proposició econòmica 
 

Servei 
 

Import preu unitari  
(IVA exclòs) IVA 21% 

Import preu 
unitari 
(IVA inclòs) 

Representació i gestió artística i tècnica per 
a cadascuna de les representacions que es 
contractin 238,04 € 49,99 € 288,03 € 

 
Criteri 2- Gestionar més coreografies en espais escènics de les obligades a la clàusula 5.1 : 
 

- No ofereix incrementar coreografies dins de l’Estat espanyol.  
 
LOT 2 
 
Criteri 1- Proposició econòmica 
 
 

Servei 
 

Import preu unitari  
(IVA exclòs) IVA 21% 

Import preu 
unitari 
 (IVA inclòs) 

Representació i gestió artística i tècnica 
per a cadascuna de les representacions 
que es contractin 238,04 € 49,99 € 288,03 € 

 
 
Criteri 2- Gestionar més coreografies en espais escènics de les obligades a la clàusula 5.1 : 
 
Fora de l’Estat espanyol (un mínim de 10 actuacions/any) ofereix: 
 

- Gestionar un mínim de 14 actuacions/anys 
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Segon.- DISPOSAR que la despesa de TRENTA-TRES MIL TRENTA-TRES EUROS (33.033,00€), IVA 
inclòs, derivada d’aquesta contractació, es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 
227.09/99230 dels pressupostos de l’Institut del Teatre, d’acord amb el següent desglossament: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018 27.527,50€ 
2019 5.505,50€ 

 
Tercer.- 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 el contracte. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte, així com la formalització del mateix en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè.- 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’autorització per a la participació de l’Institut 

del Teatre en la XIV edició de l’exposició internacional anomenada 
“Quadriennal de Praga” que tindrà lloc del 6 al 16 de juny de 2019.  

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació de la participació de l’IT 
en un esdeveniment internacional. 
 
La Quadriennal de Praga és una plataforma internacional per a l’educació en 
escenografia, exposicions, intercanvis, projectes encarregats, simposis, residències, que es 
celebra cada quatre anys.  
 
És l’exhibició internacional més important d’escenografia, de caràcter competitiu, que 
explora en tota la seva extensió les arts escèniques, des del vestuari i el disseny d’il·luminació i 
so, fins als nous enfocaments per a l’escenografia. 
 
Enguany, la Quadriennal de Praga celebra la 14ª edició, que tindrà lloc del 6 al 16 de juny de 
2019 a la República Txeca. En aquesta nova edició, les àrees d’interès de la PQ2019 són 
Imaginació, transformació i Memòria. La PQ 2019 inclourà tres exposicions competitives: 
 

a) L’exposició de països i regions 
b) L’exposició d’arquitectura especial performance i, 
c) L’exposició d’estudiants. 

 
L’IT participa en la Quadriennal de Praga des de l’any 1987. En aquest temps ha rebut el 
reconeixement oficial a la seva trajectòria professional amb cinc guardons: 
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- Diploma d’honor a la participació catalana 
- Medalla d’or a les cerimònies olímpiques 
- Medalles d’or a La Fura dels Baus, a en Joan Guillén i a en Jon Berrondo 
- Medalla d’or al projecte de la nova seu del Teatre Lliure 
- Diploma d’honor a la creació de “Theatres at Risk”. 

 
A l’edició 14ª, l’Institut del Teatre participarà en dues seccions entre les competitives: en 
l’Exposició de països i regions i en l’Exposició d’estudiants.  
 
Es proposa, doncs, la continuïtat de la participació de l’IT sota les condicions següents: 
 
- Designació de la senyora Bibiana Puigdefàbregas Sagristà com a comissària de l’Institut 
del Teatre en la XIV edició de “Quadriennal de Praga 2019”, a la qual li correspondran 
l’impuls, les relacions públiques, el lideratge creatiu de l’exposició així com l’execució de les 
diferents tasques i actuacions relacionades amb la participació de l’Organisme (sense retribució 
específica, i amb càrrec al POA 17/18 i 18/19). 
- Designació de la Sra. Marta Rafa Serra com a coordinadora general (sense retribució 
específica, i amb càrrec al POA 17/18 i 18/19). 
- Assignació al Sr. Roger Orra Munt de les tasques de direcció tècnica (sense retribució 
específica, i amb càrrec al POA 18/19) 
- Assignació a un empleat o empleada, a determinar entre la plantilla de personal docent, les 
tasques de programació, sense retribució específica, i amb càrrec al POA 18/19. 
 
Es proposa aprovar la despesa màxima que pot generar la participació en la XIV edició de 
“Quadriennal de Praga 2019” fins a un màxim de 130.000,00 € (IVA inclòs), amb la distribució 
per exercicis següent: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018  32.400,00€ 
2019  97.600,00€ 

 
Cal remarcar que l’Institut del Teatre podrà sufragar les despeses de la participació en la 
“Quadriennal de Praga 2019”, tant a través de possibles patrocinadors com a través de 
subvencions concedides per altres administracions públiques que, en cas de materialitzar-se, 
compensaran part de la despesa màxima aprovada. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“La Quadriennal de Praga (PQ) és una plataforma internacional per a l’educació en escenografia, 
exposicions, intercanvis, projectes encarregats, simposis,  residències, que es celebra cada quatre anys. 
És l’exhibició internacional més important d’escenografia, de caràcter competitiu, que explora en tota la 
seva extensió les arts escèniques, des del vestuari i el disseny d’il·luminació i so, fins als nous 
enfocaments per a l’escenografia. 
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Enguany, la Quadriennal de Praga celebra la 14a edició, que tindrà lloc del 6 al 16 de juny de 2019 a la 
República Txeca. En aquesta nova edició, les àrees d’interès de la PQ2019 són Imaginació, 
transformació i Memòria. La PQ 2019 inclourà tres exposicions competitives: 
 

d) L’exposició de països i regions 
e) L’exposició d’arquitectura especial performance i, 
f) L’exposició d’estudiants. 

 
L’Institut del Teatre, com a centre d’ensenyament superior de les arts escèniques, participa en la 
Quadriennal de Praga des de l’any 1987. Des d’aleshores ençà, la representació de l’Institut del Teatre ha 
servit per consolidar vincles internacionals a nivell artístic i acadèmic, a més de servir com a dispositiu de 
promoció per als escenògrafs i arquitectes.  En aquest temps, l’Institut del Teatre com a representant 
nacional ha rebut el reconeixement oficial a la seva trajectòria professional amb cinc guardons obtinguts 
fins ara: 
 

- Diploma d’honor a la participació catalana 
- Medalla d’or a les cerimònies olímpiques 
- Medalles d’or a La Fura dels Baus, a en Joan Guillén i a en Jon Berrondo 
- Medalla d’or al projecte de la nova seu del Teatre Lliure 
- Diploma d’honor a la creació de “Theatres at Risk”. 

 
De nou, en aquesta edició, l’Institut del Teatre té interès en participar en la Quadriennal de Praga perquè 
és una oportunitat única d’exhibició dels diversos conceptes en l’àmbit del disseny per a espectacles, així 
com de les recents tendències en el món del teatre. A més, és un punt de trobada entre professional de 
l’escenografia, docents, estudiants, arquitectes d’espais teatrals i professionals de l’espectacle en general. 
És tracta, doncs, d’una participació absolutament enriquidora, per tres motius fonamentals: la visibilitat 
professional de l’escenògraf i de l’escenografia catalana, el lideratge a nivell català de l’Institut del Teatre 
en temes de formació i recerca, i l’ocasió d’aprenentatge, tant per als professionals com per als alumnes 
d’escenografia.  
 
Es presenten 3 seccions en què poden concursar: 
 

• Exposicions de països i regions 
• Perfomance Space Arquitecture Exhibition 
• Exposicions de l’estudiant 

 
L’Institut del Teatre participarà en diverses seccions entre les competitives:  en l’Exposició de països i 
regions i en l’Exposició d’estudiants.  
 
Un cop valorat l’interès manifestat, es proposa garantir la continuïtat de la participació de l’Institut del 
Teatre en la “Quadriennal de Praga” en XIV edició que se celebrarà  l’any 2019.   
 
Vist que la despesa imputada a l’any 2018 restarà condicionada a l’aprovació de la modificació 
pressupostària 02/2018. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Interventora Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- AUTORITZAR la participació de l’Organisme Autònom Institut del Teatre en l’edició XIV de la 
“Quadriennal de Praga 2019”, que tindrà lloc del 6 al 16 de juny de 2019 a Praga (República Txeca). 
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Segon.- REALITZAR la inscripció de l’Institut del Teatre a la Quadriennal de Praga 2019 per participar en 
la Secció de Països i Regions i en la Secció Exposicions de l’estudiant. 
 
Tercer.- DESIGNAR la senyora Bibiana Puigdefàbregas Sagristà com a comissària de l’Institut del 
Teatre en la XIV edició de “Quadriennal de Praga 2019”, a la qual li correspondran l’impuls, les relacions 
públiques, el lideratge creatiu de l’exposició així com l’execució de les diferents tasques i actuacions 
relacionades amb la participació de l’Organisme. L’exercici del comissariat no comportarà una retribució 
addicional a la què es pugui derivar de la seva dedicació contemplada al Pla d’Ordenació Acadèmica 
(POA) corresponent als cursos 17/18 i 18/19. 
 
Quart.- DESIGNAR la Sra. Marta Rafa Serra com a coordinadora general  de les accions que 
desenvolupi l’Institut del Teatre a la XIV edició “Quadriennal de Praga 2019”. La Sra. Rafa no rebrà cap 
tipus de retribució addicional per part de l’Institut del Teatre per l’exercici d’aquesta coordinació a la què 
es pugui derivar de la seva dedicació contemplada al Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) corresponent als 
cursos 17/18 i 18/19. 
 
Cinquè.- ASSIGNAR al Sr. Roger Orra Munt les tasques de direcció tècnica de les accions que 
desenvolupi l’Institut del Teatre a la XIV edició “Quadriennal de Praga 2019”. El Sr. Orra no rebrà cap 
tipus de retribució addicional per part de l’Institut del Teatre, per l’exercici d’aquesta direcció tècnica, a la 
què es pugui derivar de la seva dedicació contemplada al Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) 
corresponent al curs 18/19. 
 
Sisè.- ASSIGNAR a un empleat o empleada, a determinar entre la plantilla de personal docent, les 
tasques de programació que desenvolupi l’Institut del Teatre a la XIV edició “Quadriennal de Praga 2019”. 
Aquest empleat /empleada no rebrà cap tipus de retribució addicional per part de l’Institut del Teatre, per 
l’exercici d’aquesta programació, a la què es pugui derivar de la seva dedicació contemplada al Pla 
d’Ordenació Acadèmica (POA) corresponent al curs 18/19. 
 
Setè.- APROVAR la despesa màxima que pot generar la participació de l’Institut del Teatre  en la XIV 
edició de “Quadriennal de Praga 2019” fins a un màxim de 130.000,00 euros (IVA inclòs), d’acord amb el 
pressupost estimatiu establert a l’annex I d’aquest dictamen, i que anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 226.06/99200 dels exercicis següents:  
 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018  32.400,00€ 
2019  97.600,00€ 

 
 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’any 2019.  
 
Setè.- DISPOSAR que l’Institut del Teatre podrà sufragar les despeses de la participació en la 
“Quadriennal de Praga 2019”, tant a través de possibles patrocinadors així com a través de subvencions 
concedides per altres administracions públiques que, en cas de materialitzar-se, compensaran part de la 
despesa màxima aprovada. 
 
Vuitè.- FACULTAR la Direcció General i la Gerència de l’Institut del Teatre per a la formalització dels 
documents necessaris per a la participació en l’esmentada exposició internacional.  
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ANNEX I AL DICTAMEN RELATIU A L’AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE L’INSTITUT 
DEL TEATRE EN LA XIV EDICIÓ DE L’EXPOSICIÓ INTERNACIONAL ANOMENADA “QUADRIENNAL 
DE PRAGA”, QUE TINDRÀ LLOC DEL 6 AL 16 DE JUNY DE 2019. 
 
 

CONCEPTE Pressupost 
2018 

Pressupost 
2019 

IMPORT MÀX. 

Disseny estands Nacional  (graduats)  6.000,00€ 6.000,00€ 
Treball de recerca entrevistes 7.200,00€       7.200,00€ 
Producció, premuntatge, muntatge Estand 
Nacional 

6.400,00€ 9.600,00€ 16.000,00€ 

Producció, premuntatge, muntatge Estand 
Escoles 3.200,00€ 4.800,00€ 8.000,00€             

Transport de mercaderies a nivell internacional  7.000,00€ 7.000,00€ 
Empresa de transport i emmagatzematge de 
Praga  7.500,00€ 7.500,00€ 

Despeses de transport, descàrrega i magatzem 
dels estands a l’Institut del Teatre quan torni el 
material de Praga 

 1.500,00€ 1.500,00€ 

Assegurances del material exposat  2.000,00€ 2.000,00€ 
Perfomance a l’estand Nacional  1.500,00€ 1.500,00€ 
Site Specific Perfomance Festival  3.000,00€ 3.000,00€ 
Workshop Students section  500,00€ 500,00€ 
Fragments  500,00€ 500,00€ 
Viatges i allotjament Organització + representació 
institucional  10.000,00€ 10.000,00€ 

Viatges i allotjament dels alumnes que participen 
en el projecte 

 9.000,00€ 9.000,00€ 

Viatges i allotjament dels graduats que participen 
en el projecte (disseny estand, performance o 
enregistraments) 

 6.000,00€ 6.000,00€ 

Imatge catàleg  1.200,00€ 1.200,00€ 
Producció informàtica catàleg web  5.000,00€ 5.000,00€ 
Traduccions textos a publicar en web  4.000,00€ 4.000,00€ 
Coordinació de la web  1.500,00€ 1.500,00€ 
Postals o llibret o altre format comunicació pre 
PQ  1.000,00€ 1.000,00€ 

Edició entrevistes format digital 7.200,00€  7.200,00€ 
Traducció entrevistes 5.400,00€  5.400,00€ 
Enregistrament i edició d’audiovisual de les 
activitats de Praga  3.000,00€ 3.000,00€ 

Quotes de participació, lloguer d’espais expositius 
i taxes 3.000,00€  3.000,00€ 

Despeses de representació institucional de tot 
l’equip 

 1.000,00€ 1.000,00€ 

Transport de mercaderies a nivell local  1.000,00€ 1.000,00€ 
Assegurances   2.000,00€ 2.000,00€ 
Acreditacions  1.500,00€ 1.500,00€ 
Imprevistos  7.500,00€ 7.500,00€ 
TOTAL 32.400,00 € 97.600,00€ 130.000,00 € 
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8. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores de la convocatòria de 
l’Institut del Teatre per a la selecció d’un màxim de 4 alumnes de l’Escola 
Superior d’Art Dramàtic per a la participació a la Quadriennal de Praga 2019. 

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, consistent en la regulació de la selecció de 
participants en l’esdeveniment del punt anterior.  

En la QP2019 l’Institut del Teatre participarà en dues seccions entre les competitives:  en 
l’Exposició de països i regions i en l’Exposició d’estudiants.  
 
Per a aquesta segona iniciativa, com a institució educativa que és l’Institut del Teatre, es 
proposa obrir un concurs per a determinar quin grup d’estudiants de les seves escoles 
superiors s’encarregarà del disseny de la intervenció. 
 
Per tal d’establir uns criteris objectius per a la selecció d’un màxim de 4 alumnes de l’ESAD 
de l’Institut del Teatre, que formaran un grup de treball anomenat “Imagination Estudio”, per a 
la participació a la Quadriennal de Praga 2019 en la secció “Exposicions de l’Estudiant” amb la 
presentació d’una candidatura-proposta, es proposa aprovar les seves bases reguladores. 
 
Per poder optar a formar part del grup de treball “Imagination Studio” els interessats han de 
tenir els requisits següents: 

 
• Ser estudiants de 3r i 4rt curs de l’Institut del Teatre de qualsevol de les seves 

escoles superiors (ESAD  o CSD).  
• Estar matriculats l’any acadèmic 17-18 i/o ser estudiants pendents del 

TREBALL FINAL durant el curs 17-18.  
• Estar matriculats a l’Institut del Teatre durant l’any acadèmic 18-19, 

d’assignatures obligatòries de 4rt i/o TREBALL FINAL i/o crèdits d’optativitat i/o 
reconeixement de crèdits.  

• Els aspirants s’han de presentar en grups d’entre 3 i 4 estudiants. 
• Els equips de treball han d’estar conformats per un mínim de dos estudiants 

de l’especialitat d’Escenografia de l’Institut del Teatre. 
 
Les sol·licituds (que no podran ser individuals) podran presentar-se fins al 19 de març de 
2018. Cada equip sol·licitant podrà presentar un únic projecte.  

 
El pressupost total per a dur a terme el projecte (producció, muntatge i desmuntatge) és de 
8.000,00 € IVA inclòs, amb transports i assegurances no inclosos.  

 
Les bases regulen, principalment,: 

 
- Els requisits dels projectes 
- Les funcions i tasques del grup 
- Els drets i obligacions del grup 
- La composició del Jurat 
- Els elements de valoració de les candidatures 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“La Quadriennal de Praga (PQ) és l’esdeveniment internacional més important en l’àmbit de l’escenografia 
a dia d'avui. En les darreres edicions s'hi han implicat aproximadament 8.000 professionals i estudiants de 
teatre i hi han coincidit més de 220.000 visitants de tot el món. 
 
La PQ és un plataforma internacional de trobada i intercanvi entre professionals, estudiants, escoles, 
arquitectes, pedagogs, investigadors i públic interessat en el món del disseny escenogràfic en el sentit 
més ampli de la paraula.  La quadriennal vol dur el millor del disseny de les arts escèniques i l'arquitectura 
teatral a la primera línia de les activitats culturals fent-ne una experiència per als professionals i per al 
públic. Les exposicions, el festival i els programes educatius estan pensats com a catalitzadors del procés 
creatiu per encoratjar l'experimentació, la xarxa de contactes, la innovació i les col·laboracions futures. 
 
El disseny escènic és presentat com un art preocupat per formar part dels entorns actius de la creació en 
les arts escèniques, això l'allunya de ser merament decoratiu o bonic,  el carrega d'emocionalitat i el situa 
en un espai on el disseny pot esdevenir recerca, pregunta, discussió, amenaça, resolució o agent de 
canvi. El disseny escènic és un camp de col·laboració on els artistes barregen, fusionen i desdibuixen 
diverses arts i altres disciplines per buscar nous acostaments i noves mirades. 
 
Des del 2007 la PQ organitza una àmplia varietat d'activitats que tenen lloc durant els esdeveniments 
principals de la quadriennal. S'hi inclouen actuacions, exposicions, simposis, workshops, residències i 
esdeveniments educatius que serveixen com a plataforma per explorar la pràctica, la teoria i 
l'ensenyament del disseny escenogràfic en les arts escèniques contemporànies i mostrar que és un camp 
per expandir.   
 
L’Institut del Teatre, conscient d'aquest fet i coneixedor de la tradició escenogràfica catalana i de la vàlua 
dels estudis d'escenografia que s'imparteixen a l'Escola Superior d’Art Dramàtic, hi ha participat des de 
l’any 1987 produint i comissariant la presència dels estudiants de l'escola però també la dels professionals 
catalans.  
 
La presència de l’Institut del Teatre en la propera edició del Quadriennal de Praga és una gran oportunitat 
de mostrar-se i alhora nodrir-se internacionalment a nivell professional, pedagògic i en recerca. Per 
aquests motius, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de 
data 14 de febrer de 2018, es va aprovar l’autorització per a la participació de l’Institut del Teatre en la XIV 
edició de l’exposició internacional anomenada “Quadriennal de Praga” que tindrà lloc del 6 al 16 de juny 
de 2019.  
 
La PQ’19 serà, per tant, la novena participació de l’Institut del Teatre en aquest esdeveniment. 

 
Es presenten 3 seccions en què es pot concursar: 

 
• Exposicions de països i regions 
• Perfomance Space Arquitecture Exhibition 
• Exposicions de l’estudiant 
 

L’Institut del Teatre participarà en diverses seccions entre les competitives:  en l’Exposició de països i 
regions i en l’Exposició d’estudiants. Per a aquesta segona iniciativa, com a institució educativa que és 
l’Institut del Teatre, es proposa obrir un concurs per a determinar quin grup d’estudiants de les seves 
escoles superiors s’encarregarà del disseny de la intervenció. 
 
Per tal d’establir uns criteris objectius per a la selecció d’un màxim de 4 alumnes de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de l’Institut del Teatre que formaran un grup de treball anomenat “Imagination Estudio”, per a la 
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participació a la Quadriennal de Praga 2019 en la secció “Exposicions de l’Estudiant” amb la presentació 
d’una candidatura-proposta, es proposa aprovar les seves bases reguladores. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Interventora Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR les bases reguladores de la convocatòria de l’Institut del Teatre per a la selecció d’un 
màxim de 4 alumnes de l’Escola Superior d’Art Dramàtic per a la participació en la Quadriennal de Praga 
2019 amb la presentació d’una candidatura-proposta,  i que es transcriuen a continuació: 
 

“ 
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE L’INSTITUT DEL TEATRE PER A LA 
SELECCIÓ D’UN MÀXIM DE 4 ALUMNES DE L’ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA QUADRIENNAL DE PRAGA 
2019 
 
 

1. ANTECEDENTS 
 
La Quadriennal de Praga (PQ) és una plataforma internacional per a l’educació en escenografia, 
exposicions, intercanvis, projectes encarregats, simposis,  residències, que es celebra cada 
quatre anys. És l’exhibició internacional més important d’escenografia, de caràcter competitiu, 
que explora en tota la seva extensió les arts escèniques, des del vestuari i el disseny 
d’il·luminació i so, fins als nous enfocaments per a l’escenografia. 
 
Enguany, la Quadriennal de Praga celebra la 14a edició, que tindrà lloc del 6 al 16 de juny de 
2019 a la República Txeca. En aquesta nova edició, les àrees d’interès de la PQ2019 són 
Imaginació, transformació i Memòria. La PQ 2019 inclourà tres exposicions competitives: 
 

g) L’exposició de països i regions 
h) L’exposició d’arquitectura especial performance i, 
i) L’exposició d’estudiants. 

 
L’Institut del Teatre, com a centre d’ensenyament superior de les arts escèniques, participa en la 
Quadriennal de Praga des de l’any 1987. Des d’aleshores ençà, la representació de l’Institut del 
Teatre ha servit per consolidar vincles internacionals a nivell artístic i acadèmic, a més de servir 
com a dispositiu de promoció per als escenògrafs i arquitectes.  En aquest temps, l’Institut del 
Teatre com a representant nacional ha rebut el reconeixement oficial a la seva trajectòria 
professional amb cinc guardons obtinguts fins ara: 
 

- Diploma d’honor a la participació catalana 
- Medalla d’or a les cerimònies olímpiques 
- Medalles d’or a La Fura dels Baus, a en Joan Guillén i a en Jon Berrondo 
- Medalla d’or al projecte de la nova seu del Teatre Lliure 
- Diploma d’honor a la creació de “Theatres at Risk”. 

 
De nou, en aquesta edició, l’Institut del Teatre té interès en participar en la Quadriennal de Praga 
perquè és una oportunitat única d’exhibició dels diversos conceptes en l’àmbit del disseny per a 
espectacles, així com de les recents tendències en el món del teatre. A més, és un punt de 
trobada entre professional de l’escenografia, docents, estudiants, arquitectes d’espais teatrals i 
professionals de l’espectacle en general. És tracta, doncs, d’una participació absolutament 
enriquidora, per tres motius fonamentals: la visibilitat professional de l’escenògraf i de 
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l’escenografia catalana, el lideratge a nivell català de l’Institut del Teatre en temes de formació i 
recerca, i l’ocasió d’aprenentatge, tant per als professionals com per als alumnes d’escenografia.  
 
Es presenten 3 seccions en què es pot concursar: 
 

• Exposicions de països i regions 
• Perfomance Space Arquitecture Exhibition 
• Exposicions de l’estudiant 

 
L’Institut del Teatre participarà en diverses seccions entre les competitives:  en l’Exposició de 
països i regions i en l’Exposició d’estudiants. Per a aquesta segona iniciativa, com a institució 
educativa que és, l’Institut del Teatre proposa obrir un concurs per a determinar quin grup 
d’estudiants de les seves escoles superiors s’encarregarà del disseny de la intervenció.  
 
 
2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris per a la selecció d’un màxim de 4 
alumnes de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre que formaran un grup de 
treball anomenat “Imagination Estudio”, per a la participació en la Quadriennal de Praga 2019 en 
la secció “Exposicions de l’Estudiant” amb la presentació d’una candidatura-proposta.  
 
 
3. DESTINATARIS I REQUISITS PER FORMAR PART DEL GRUP DE TREBALL 
“IMAGINATION STUDIO” 
 
Per poder optar a formar part del grup de treball “Imagination Studio” els interessats han de 
tenir els requisits següents: 
 

• Ser estudiants de 3r i 4rt curs de l’Institut del Teatre de qualsevol de les seves escoles 
superiors (ESAD  o CSD).  

• Estar matriculats l’any acadèmic 17-18 i/o ser estudiants pendents del TREBALL FINAL 
durant el curs 17-18.  

• Estar matriculats a l’Institut del Teatre durant l’any acadèmic 18-19, d’assignatures 
obligatòries de 4rt i/o TREBALL FINAL i/o crèdits d’optativitat i/o reconeixement de 
crèdits.  

• Els aspirants s’han de presentar en grups d’entre 3 i 4 estudiants. 
• Els equips de treball han d’estar conformats per un mínim de dos estudiants de 

l’especialitat d’Escenografia de l’Institut del Teatre. 
 
No s’acceptaran inscripcions individuals . 
 
 
4. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 
 
Els grups que optin a formar part de l’equip “Imagination Studio”  els integrants dels quals 
estiguin en possessió dels requisits esmentats a l’apartat anterior i vulguin participar en la XIV 
edició de la Quadriennal de Praga 2019 hauran de presentar una única instància per grup al 
Registre General de l’Institut del Teatre (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores), Plaça 
Margarida Xirgu, s/n de Barcelona (08004) fins al 19 de març de 2018 en la qual haurà de 
constar:  
  

• Noms i cognoms de tots els alumnes integrants del grup. 
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• 1 Document amb els noms i cognoms dels alumnes que integraran el grup de treball 
“Imagination Studio”, escola i especialitat que estan estudiant cadascun d’ells, 
assignatures matriculades el curs 2017-18 i proposta de matrícula per al curs 2018-19. 

• 1 Document amb el contingut de la proposta. Es presentarà el tipus de dossier i material 
que es consideri escaient per explicar-la.    

• Currículum Vitae de cadascun dels membres de l’equip. 
 
 
Cada equip sol·licitant podrà presentar un únic projecte. 
 
 
4. REQUISITS DELS PROJECTES 
 
La proposta que es presenti haurà d’explicar els objectius i línies de treball que el grup es 
plantegi d’acord amb les bases i els interessos artístics de l’organització de la PQ19 i del 
comissariat de l’Institut del Teatre que s’especifiquen en aquest mateix apartat. No es demana un 
projecte acabat sinó uns plantejaments i línies de treball argumentades que permetin al jurat 
veure possibilitats de desenvolupament d’un projecte real. 
 
Cal que contemplin els següents punts de partida: 
 

1. L’organització de la PQ19 proposa uns inputs que venen fonaments pel discurs a 
l’entorn del concepte Imagination: 

 
“La primera àrea d’interès [imaginació] estarà dedicada als inicis del procés creatiu, a la 
recerca d’una identitat artística, i als punts forts de l’energia de la formació i la imaginació. 
Aquesta és la fase en què el treball és cru, visceral i indemne. Junts explorarem el fràgil 
equilibri entre la individualitat aïllada i la habilitat de compartir fins i tot les idees més 
extremes amb els altres. Ens agradaria centrar-nos en projectes on la principal força fos la 
intuïció i l’instint il·limitat i no afectats per la rutina. Estem interessats en conceptes nous, 
experiments, descobriments, utopies i registres de l’invisible i fantàstic món interior de la 
imaginació humana” 
 
 
L’Institut del Teatre considera que el grup de creadors ha de ser capaç de general un discurs 
propi sobre el inputs que proposa el comissariat de Praga, sempre des de la seva veu 
d’estudiants i joves creadors. L’equip de comissariat de l’Institut del Teatre aposta per: 

 
2. Presentar instal·lacions immersives on la vivència escenogràfica provoqui una resposta 

en l’espectador i generi així una comunicació viva entre públic i estudiant, defugint del 
format de mostrari de les exposicions més convencionals. 

3. Projectes pensat pels i per als estudiants i joves creadors. Creats des de les seves 
necessitats, intuïcions i interessos creatius. 

4. Projectes interdisciplinars en l’equip dels quals hi hagi escenògrafs que treballin 
juntament amb estudiants d’altres especialitats potenciant així una visió més àmplia, 
crítica i transversal.  

5. Projectes representatius de l’activitat dels alumnes d’Escenografia dins el marc plural de 
l’Institut del Teatre. 

 

 
La presentació d'un projecte al concurs implica necessàriament: 
 

• La garantia per part del col·lectiu aspirant, amb total indemnitat per a l'lnstitut del Teatre 
de Barcelona, de I'autoria i originalitat del projecte, que no podrà ser una còpia o 
modificació parcial de cap altre. 
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• La garantia per part del grup de treball, amb total indemnitat per a l'lnstitut del teatre, del 

caràcter inèdit del projecte presentat i de titularitat en exclusiva, sense cap càrrega ni 
limitació, dels drets d'explotació sobre aquest projecte. 

 
El pressupost total per a dur a terme el projecte (producció, muntatge i desmuntatge) és de VUIT-
MIL EUROS (8.000,00) IVA inclòs, transports i assegurances no inclosos.  
 
La disponibilitat de recursos per executar el projecte anirà a càrrec del pressupost de l’Institut del 
Teatre.  
 
El projecte s’instal·larà a la PQ19 al complex firal de l’Industrial Palace. Els espais per a 
l’Estudents Exhibition seran els pavellons Krizikovy, on cada participant tindrà un espai (encara 
per definir). 
 
El calendari de treball és: 
 

• Inici dels treballs: 3 d’abril de 2018 
• Presentació avantprojecte: 29 de juny de 2018-01-21  
• Projecte executiu: 5 de novembre de 2018 
• PQ19: Juny 2019 

 

 
6. FUNCIONS DEL GRUP DE TREBALL IMAGINATION STUDIO 

 
La seva funció serà liderar el projecte que es presentarà a la Students Exhibition: 
 

• Dissenyar el projecte que l’Institut del Teatre presentarà a la secció dels estudiants 
(estètica, discurs i contingut) d’acord amb els plantejament que proposi el comissariat de 
PQ Catalunya. 

• Buscar, juntament amb el comissariat de la PQ Catalunya i d’acord amb la naturalesa 
del projecte presentat, vies de participació per part dels estudiants d’escenografia de 
l’Institut del Teatre. 

• Construcció, muntatge i seguiment durant l’exhibició i desmuntatge 
 

 
7. DRETS DEL GRUP DE TREBALL UN COP SELECCIONAT EL PROJECTE 

PRESENTAT 
 
El grup de treball el projecte presentat del qual hagi estat el seleccionat gaudirà de: 
 

• Locomoció i allotjament pagat durant la seva estància a Praga. 
• Inscripció gratuïta a la PQ19  per poder accedir a totes les exposicions i activitats 

programades. 
• Possible convalidació per crèdits de lliure elecció. 
 

 
7. JURAT PER A LA SELECCIÓ DEL PROJECTE IMAGINATION STUDIO 
 

El Jurat per a la selecció del projecte “Imagination Studio” estarà integrat per: 
 

• La Directora General de l’Institut del Teatre o la persona que la substitueixi. 
• El comissariat/da del Quadriennal de Praga 2019 o la persona que el/la substitueixi. 
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• 1 membre de l’equip de direcció de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del 
Teatre  

• 1 membre de l’equip de direcció del Conservatori Superior de Dansa (CSD) 
• El/la Cap de l’Especialitat d’Escenografia de l’Institut del Teatre  o la persona que el/la 

substitueixi. 
 
Actuarà com a Secretari, amb veu i sense vot, un professional del Servei de Graduats de I'lnstitut 
del Teatre. 
 
La designació de les persones que formaran part d'aquest jurat es publicarà al tauler d'anuncis i a 
la web de I'lnstitut del Teatre de Barcelona mitjançant resolució de la Direcció General d'aquest 
lnstitut. 
 
L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan seleccionador s’ha d’ajustar al que preveuen els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Els acord seran adoptats per majoria de vots. 
 
El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases o qualsevol dubte en la seva 
interpretació o en relació al procediment a seguir. 
 
 
8. ELEMENTS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES 
 
Els elements generals de valoració dels projectes presentats seran els següents: 
 

1) Integració dels membres que formen part del grup de 
treball.............................................................. FINS A 40 PUNTS. 
 
 
Es valorarà la transversalitat dels equips. Es reconeixeran especialment els equips de 
treball que, a més del mínim de dos alumnes d’Escenografia, integrin a alumnes de 
Direcció i Dramatúrgia, interpretació o Dansa. 
 

2) Proposta de projecte..................................... FINS A 50 PUNTS. 
 
Es valorarà el contingut del document que presentarà cada equip de treball. 

- Arqumentació del perquè d’aquest equip............. Fins a 14 punts. 
- Objectius i plantejaments artístics que exposen i adequació a les propostes de 

comissariat exposats........................Fins a 18 punts. 
- Línies de treball que proposen i adequació als interessos artístics de 

comissariat exposats.........................................Fins a 18 punts 
 

2) Currículums......................................................FINS A 10 PUNTS. 
 
Es valoraran els currículums de cadascun dels membres del grup. 
-  Mitjana ponderada dels currículums acadèmics............ Fins a 5 punts  
-  Es tindrà en compte els CV professionals............... Fins a 5 punts) 

 
 
9. VEREDICTE DEL JURAT  
 
El Jurat emetrà el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris de valoració 
establerts en aquestes bases.   
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El Jurat es reserva la facultat de declarar deserta la selecció si estima que cap obra presentada 
no n'és mereixedora.  
 
Una vegada emès el veredicte la Direcció General aprovarà la resolució amb la designació del 
grup de treball seleccionat per materialitzat el projecte proposat.  
 
La resolució es notificarà al representant del grup de treball i se’n farà difusió pública al tauler 
d'anuncis de I'lnstitut del Teatre. 
 
 
12. OBLIGACIONS DEL GRUP DE TREBALL SELECCIONAT 
 
El grup de treball seleccionat haurà de materialitzar en el calendari establert el projecte presentat 
amb el pressupost màxim consignat (8.000,00€). 
 
El grup de treball seleccionat es compromet a facilitar, en tot moment, la informació requerida 
respecte de l’execució del projecte. 
 
 
13. DRETS DE CAPTACIÓ I POSTERIOR ÚS I DIFUSIÓ D'IMATGES. 
ENREGISTRAMENT DEL PROJECTE. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. PROPIETAT 
DEL MATERIAL RESULTANT. 
 
L'lnstitut del Teatre podrà captar la imatge del projecte seleccionat tant durant la seva execució 
com durant l’exposició i podrà fer difusió amb finalitat culturals, artístiques, pedagògiques i 
d'investigació, principis que regulen I'activitat de I'lnstitut del Teatre, per qualsevol mitjà o sistema 
i el màxim de temps previst durant la seva exhibició en domini públic, i sense limitacions 
territorials. 
 
L'lnstitut del Teatre es reserva el dret d'enregistrar el projecte en qualsevol dels suports existents, 
així com el dret d'utilitzar tot el material gràfic  en les seves publicacions i en les accions de 
caràcter divulgatiu. Així mateix es reserva el dret d'arribar a acords amb els mitjans de 
comunicació que cregui oportuns per tal de fer reportatges, retransmissions o qualsevol altra 
acció que pugui fer visible el projecte guanyador, tot això sense cap finalitat lucrativa sinó 
únicament per assolir la divulgació pública de I'obra. 
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es faran sota el principi d'absència d'afany de lucre i amb 
l‘única finalitat de difondre les activitats que es porten a terme a I'lnstitut. 
 
L'lnstitut del Teatre podrà incorporar al fons del Centre de documentació i Museu de les Arts 
Escèniques (MAE) d'aquest lnstitut el projecte seleccionat. 
 
Les dades personals facilitades en la sol·licitud d'admissió que s'annexa a les presents bases, 
així com les recollides durant el desenvolupament del projecte seleccionat (captació d'imatge) 
seran incorporades en un fitxer titularitat del I'lnstitut del Teatre. La finalitat del tractament 
d'aquestes dades és gestionar la participació en el concurs dels sol·licitants i el posterior 
seguiment i difusió del projecte seleccionat, i només podran ser cedides a tercers amb aquesta 
finalitat. El participant accepta que en cas de resultar guanyador les seves dades siguin 
publicades. 
 
De conformitat amb allò previst per la Llei Orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal els participants poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició al tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, per mitjà 



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

 

 
 

d'un escrit que es podrà dirigir al registre de l'lnstitut del Teatre situat a la plaça Margarita Xirgu, 
s/n de Barcelona (08004). 
 
 
14. REVOCACIÓ O RENÚNCIA  
 
Un cop dictada la resolució, si l’equip guanyador renunciés, el projecte recauria en el segon equip 
amb major puntuació.  
 
Si un cop dictada la resolució un integrant del grup renunciés, seria potestat de l’òrgan avaluador 
escollir d’entre els alumnes presentats en altres grups un substitut. 
 
 
15. ACCEPTACIO DE LES BASES 
 
La presentació dels projectes comporta per part dels alumnes I'acceptació de les bases 
d'aquesta convocatòria i dels drets i obligacions que se'n deriven.” 

 
 
Segon.- PUBLICAR la convocatòria i les bases reguladores per a la selecció d’un màxim de 4 alumnes de 
l’Escola Superior d’Art Dramàtic per a la participació en la Quadriennal de Praga 2019 al tauler d’anuncis 
de l’Institut del Teatre i la seva intranet (intrait). 
 
Tercer.- INFORMAR que la despesa que comporta l’execució del projecte seleccionat s’ha aprovat per 
acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 14 de febrer de 2018. 
 
Quart.- FACULTAR a la Direcció General i a la Gerència de l’Institut del Teatre per a l’aprovació dels 
actes administratius que es derivin del procés per a la selecció d’un màxim de 4 alumnes de l’Escola 
Superior d’Art Dramàtic per a la participació en la Quadriennal de Praga 2019, així com d’altres actuacions 
adients per portar-lo a terme.” 
 
 
 
9. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores del procés selectiu per 

a la selecció d’un màxim de 12 titulats/des de l’Institut del Teatre que han de 
formar part del procés formatiu “IT-TEATRE” i la seva convocatòria. (Edició 
2018). 

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General,  senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, orientada a regular la selecció de 
destinataris d’un projecte destinat a professionalitzar. 
 
Amb l’objectiu d’impulsar la inserció dels alumnes titulats de l’ESAD en el món laboral i 
professional, l’any 2017 es va aprovar la primera edició del projecte pedagògic anomenat “IT-
TEATRE”. Aquest edició serà la segona. 
 
El projecte està concebut com una oportunitat de pràctica professional per a graduats/des 
de l’ESAD mitjançant la col·laboració amb teatres, per a la producció d’espectacles de nivell 
que es presentaran com a jove companyia de teatre de l’Institut del Teatre en el circuit teatral.  
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El projecte IT TEATRE ha de proporcionar a l’alumne la possibilitat de fer un aprenentatge 
professional i artístic participant en el procés complet de la creació i producció d’un 
espectacle, acompanyat d’un plantejament pedagògic específic adequat a cada proposta 
artística (aprendre mitjançant l’acció i la creació). 
 
Aquest projecte requereix de la col·laboració de teatres, festivals, mostres i empreses 
públiques i privades, nacionals i internacionals. 
 
El projecte estarà conduït per professionals de les arts escèniques en actiu amb la 
col·laboració dels docents especialitzats en les diverses àrees i un/una docent que 
coordinarà la totalitat del projecte.  
 
Per a aquesta edició es preveu la col·laboració, d’una banda, del Festival Temporada Alta, 
que coproduirà i estrenarà l’espectacle en la seva edició 2018, i de l’altra, de la Sala Beckett, 
que garantirà la posterior exhibició a Barcelona per un període de dues setmanes. 
Posteriorment, l’espectacle es mostrarà també al Centre Territorial del Vallès (Terrassa) i al 
Centre Territorial d’Osona (Vic) de l’Institut del Teatre.  
 
Amb l’objectiu de seleccionar un màxim de 12 graduats titulats de l’ESAD que han de formar 
part del projecte, es proposa l’aprovació de les bases reguladores. 
 
El projecte s’estructura en dues unitats formatives a fi de poder abastar els dos moments 
fonamentals de tot procés creatiu:  

• La gestació i desenvolupament del projecte artístic en tots els seus vessants i, 
• La seva posterior exhibició en públic. 

 
Aquestes dues unitats formatives estan, alhora, estructurades en diversos temes o 
continguts a desenvolupar a fi de donar raó específica i metodològica dels processos de 
treball implicats en cadascun dels dos moments de la creació. 
 
Les bases regulen, principalment,: 
 
- Els requisits dels aspirants 
- Els requisits de sol·licitud i d’admissió 
- La composició de l’òrgan seleccionador 
- Els criteris de valoració 
- Les assegurances i les beques a atorgar. 
 
El/la graduat/da seleccionat/da no abonarà cap import en concepte de matrícula. 
En coherència amb altres projectes de l’IT amb similars objectius i finalitats, es proposa una 
borsa d’ajut de 420,71 € per estudiant. 
 
 
Es proposa, doncs, autoritzar una despesa màxima de 63.720,97 € que s’imputarà al vigent 
pressupost de l’Institut del Teatre, amb el següent desglossament: 
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Concepte 

Aplicació 

Orgànic 

Import 

Pressupostària 
Beques 481.02 99003 17.669,82€ 

Quota SS 160.01 99600 1.845,15€ 

Projecte pedagògic 226.06 99001 44.206,00€ 

Total   63.720,97€ 

    
    

La valoració econòmica de la despesa relativa a la docència corresponent a aquest projecte 
pedagògic i que està inclosa en el POA del curs 2018-19 és de 48.695,12 € d’acord amb el 
següent desglossament: 

    

Concepte 

Aplicació 

Orgànic 

Import 

Pressupostària 
Docència 130.00 99001 18.502,18€ 

Docència 130.02 99001 16.987,18€ 

Docència 150.00 99001   1.515,00€ 

Quota SS 160.00 99001 11.690,76€ 

Total   48.695,12€ 

 
 
En aquest punt demana intervenir el Sr. Josep Altayó que recorda, de la mateixa 
manera que ja ho va advertir amb ocasió de l’aprovació d’IT DANSA.  que no 
comparteix el criteri de la quantia econòmica de les beques. Si tenim en compte el 
nombre d’hores totals de les quals n’hi ha que es dediquen a les representacions no 
s’assoleix el mínim del SMI o de la seva part proporcional. No obstant això es mostra 
d’acord amb el projecte i la seva realització. Pels motius exposats el Sr. Altayó anuncia 
la seva abstenció en aquest punt de l’ordre del dia.  
 
La Junta de Govern aprova, amb l’abstenció del Sr. Altayó, el dictamen de la 
Presidència i adopta els acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
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divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
Actualment, l’Institut del Teatre disposa de quatre escoles: l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), el 
Conservatori Superior de Dansa (CSD), l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
Professional de Dansa (EESA/CPD) i l’Escola Superior de Tècniques de l’Espectacle (ESTAE). 
L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), és un centre formatiu d'estudis superiors en art dramàtic, de 
caràcter públic, que valora i estimula la reflexió i la recerca, així com el compromís artístic i la llibertat de 
pensament i creació. 
 
L’ESAD atorga el títol superior en art dramàtic, corresponent al primer cicle o grau de l’espai europeu 
d’educació superior i ofereix formació professionalitzadora en l’àmbit de l’art dramàtic en tres especialitats:  
 

• Interpretació 
• Direcció Escènica i Dramatúrgia 
• Escenografia 

 
Els estudis que ofereix l'ESAD de l'Institut del Teatre proporcionen a l'alumne les competències generals 
bàsiques per al desenvolupament òptim de la professió, amb una gamma àmplia i oberta de coneixements 
i habilitats. 
 
L'ESAD ha de garantir la qualitat i l'excel·lència en la formació dels nostres alumnes i ha de liderar el 
panorama de la formació teatral nacional i internacional. Si la fita d'una escola d'art és la invenció i la re 
invenció, essència de qualsevol treball creatiu, l’escola es manifesta oberta i plural, amb una visió 
clarament multidisciplinar i integradora. 
 
D’altra banda, l’Institut del Teatre crea l’any 2004 el Servei de Graduats amb la voluntat contribuir a la 
inserció professional, i a l’excel·lència artística a través de la formació especialitzada dels/es graduats/es 
de les escoles superiors de l'lnstitut del Teatre.  
 
Amb l’objectiu d’impulsar la inserció dels alumnes titulats de l’ESAD en el món laboral i professional, l’any 
2017 es va aprovar la primera edició del projecte pedagògic anomenat “IT-TEATRE”.  
 
El projecte està concebut com una oportunitat de pràctica professional per a graduats/des de l’ESAD 
mitjançant la col·laboració amb teatres, per a la producció d’espectacles de nivell que es presentaran com 
a jove companyia de teatre de l’Institut del Teatre en el circuit teatral.  
 
Es tracta d’un model de formació en competències basat en la realització real d’una esdeveniment 
escènic entès com el darrer pas de la formació i com el primer contacte amb la realitat professional. El 
projecte IT TEATRE ha de proporcionar a l’alumne la possibilitat de fer un aprenentatge professional i 
artístic participant en el procés complet de la creació i producció d’un espectacle, acompanyat d’un 
plantejament pedagògic específic adequat a cada proposta artística (aprendre mitjançant l’acció i la 
creació). 
 
Aquest projecte requereix de la col·laboració de teatres, festivals, mostres i empreses públiques i 
privades, nacionals i internacionals, amb els què s’establiran els convenis de col·laboració pertinents per 
tal de dur a terme el projecte. 
 
El projecte estarà conduït per professionals de les arts escèniques en actiu amb la col·laboració dels 
docents especialitzats en les diverses àrees i un/una docent que coordinarà la totalitat del projecte. 
 
A la vista de l’èxit dels resultats obtinguts, l’Institut del Teatre ha considerat d’interès impulsar una nova 
edició (la segona) del projecte pedagògic “IT TEATRE”.  
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Per a aquesta segona edició (any 2018) es preveu la col·laboració, d’una banda,  del festival Temporada 
Alta, que coproduirà i estrenarà l’espectacle en la seva edició 2018, i de l’altra, de la Sala Beckett, que 
garantirà la posterior exhibició a Barcelona per un període de dues setmanes. Posteriorment, l’espectacle 
es mostrarà també al Centre Territorial del Vallès (Terrassa) i al Centre Territorial d’Osona (Vic) de 
l’Institut del Teatre.  
 
Amb l’objectiu de seleccionar un màxim de 12 graduats titulats de l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) 
que han de formar part de la segona edició del projecte “IT-TEATRE”, es proposa l’aprovació de les bases 
reguladores que regiran l’esmentat procés.  
 
Vist que al projecte de pressupost de l’Institut del Teatre per a l’any 2018 existeix consignació 
pressupostària per fer front a les despeses derivades d’aquest projecte. 
 
Vista la conformitat de la Gerència de l’Institut del Teatre. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General 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 el projecte pedagògic “IT-TEATRE” que s’especifica tot seguit: 
 
“ 

IT-TEATRE: PROJECTE PEDAGÒGIC 
 
 
El projecte pedagògic IT-TEATRE s’estructura en dues unitats formatives a fi de poder abastar els dos 
moments fonamentals de tot procés creatiu:  
 

• La gestació i desenvolupament del projecte artístic en tots els seus vessants i, 
• La seva posterior exhibició en públic. 

 
Aquestes dues unitats formatives estan, alhora, estructurades en diversos temes o continguts a 
desenvolupar a fi de donar raó específica i metodològica dels processos de treball implicats en cadascun 
dels dos moments de la creació. 
 
I.- UNITATS FORMATIVES DEL PROJECTE IT-TEATRE 
 

1. UNITAT FORMATIVA 1: EL PROCÉS CREATIU ARTÍSTIC I PROFESSIONAL 
 

1.1 Objectius: 
 

Ampliació dels coneixements artístics, tècnics i teòrics en un procés de recerca aplicat a 
la creació i representació de l’espectacle. 
Posar en pràctica tots els coneixements i competències adquirits al llarg dels seus 
estudis, comprovar-ne la utilitats i saber adaptar-los a les circumstàncies reals de la 
creació escènica professional.   
 

 
1.2 Continguts: 

 
a) Recerca contextual i documental teòrico-pràctica del projecte creatiu a desenvolupar. 
b) Formulació i experimentació pràctica del objectius tècnics, ètics i estètics, personals i de 

l’espectacle. 
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c) Assumpció de noves aportacions tècniques i creatives al procés d’assaig i de 
l’espectacle i aplicació dels coneixements adquirits  durant els estudis  

d) Adaptació a les diverses metodologies de treball  derivades o provocades  pel procés de 
creació 

e) Valoració dinàmica del procés d’assaig. 
 
 
 

2. UNITAT FORMATIVA 2:  LA REPRESENTACIÓ PROFESSIONAL: CREACIÓ, REPTETICIÓ, 
EXPERIÈNCIA I APRENENTATGE 
 
2.1. Objectius: 
 
  Experimentació i valoració de les capacitats tècniques i creatives a l’hora de la 

presentació de l’espectacle en públic 
 
2.2 Continguts  

 
a) Preparació per a la representació: escalfament, concentració, 
b) Relació amb tots els participants en l’espectacle: convivència professional i 

col·laboració.  
c) Els condicionants físics de l’espectacle: vestuari, maquillatge, llum so i imatge.  
d) La interacció amb el públic: anàlisi de l’experiència i valoració 

 
 
II.- LECTIVITAT (DEDICACIÓ D’ALUMNES, DIRECTORS/ES I PERSONAL DOCENT IMPLICAT EN EL 
PROJECTE IT-TEATRE 

 
1. Hores  lectives dels graduats participants en el projecte IT-TEATRE 
 

El procés de treball s’estendrà per un període de 3,5 mesos a raó d’una mitjana de treball de 
25 h/setmanals, cinc dies a la setmana. En aquestes 3,5 mesos queden incloses totes les 
representacions de l’espectacle resultant del projecte de treball desenvolupat per IT-
TEATRE. 

 
2. Hores lectives dels directors de l’espectacle i del personal docent de l’institut del teatre 
 

Es proposa una dedicació per a la direcció de l’espectacle a desenvolupar per IT-TEATRE 
de 300 hores per poder abastar el procés de creació, assaig i representació.  En cas que hi 
hagi més d’un director o directora, les hores s’hauran de repartir proporcionalment a la 
dedicació de cadascun dels artistes participants. 
 
Es proposa mantenir la figura de coordinació del projecte IT-TEATRE, que ha de 
correspondre a un encàrrec acadèmic de 135 hores de professorat de l’ESAD, consignat al 
Pla d’Ordenació acadèmica corresponent. 
 
Es proposa la participació de dos professors/es  de l’ESAD que faran la funció 
d’acompanyament dels alumnes en el desenvolupament del projecte. D’una banda, un 
professor de l’especialitat d’Escenografia, amb una dedicació de 90 hores. D’una altra, un 
professor de l’especialitat d’Interpretació, amb una dedicació de 45 hores. També en ambdós 
casos, consignades al Pla d’Ordenació acadèmica corresponent. 
 
Es proposa la programació de dues classes magistrals a càrrec d’experts professionals 
externs en les matèries requerides.” 
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Segon.- APROVAR les bases reguladores que regiran el procés selectiu de 12 titulats/des de l’Institut del 
Teatre que han de formar part del procés pedagògic “IT-TEATRE” (edició 2018), i que s’especifiquen tot 
seguit: 
 
 
"BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ D’UN MÀXIM DE 12 
TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE HAN DE FORMAR PART DEL PROCÉS 
FORMATIU "IT-TEATRE".  (EDICIÓ 2018) 
 
 
Primera.- Objecte de les bases  
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la selecció d’un màxim de 12 
graduats/des de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre per a formar part del procés 
pedagògic anomenat “IT-TEATRE”. 
 
Els graduats/des seran titulats/des superiors en Art Dramàtic en les especialitats d’Interpretació, 
Escenografia i/o Direcció i dramatúrgia. El nombre de graduats/des serà el que determinin les necessitats 
del projecte, fins a un màxim de 12 persones. 
 
Es seleccionaran els graduats/graduades següents: 
 
-8/10 graduats/graduades en l’especialitat d’Interpretació 
-1/2 graduats/graduades d’Escenografia 
-1/2 graduats/graduades de Direcció i Dramatúrgia 
 
Per a l’edició 2018 els graduats/graduades seleccionats/des participaran en un procès de creació dirigit 
pel reconegut director i investigador teatral belga Chokri Ben Chikha, creador contemporani que 
desenvolupa la seva activitat en diversos teatres nacionals belgues, prioritàriament a Ghent i Brussel·les i 
en altres teatres europeus, director de la companyia Action Zoo Humain. 
 
La seva activitat pedagògica (professor de moviment i perfomance) i de recerca post-doctoral (sobre la 
potencialitat de la ficció per revelar elements ocults de la realitat) es desenvolupa actualment a la KASK 
(Reial Acadèmica de Belles Arts)/HoGent. 
 
L’espectacle resultant d’aquest procés creatiu serà estrenat en el Festival Temporada Alta 2018 i, 
posteriorment, exhibit a Barcelona a la Sala Beckett. Finalment, l’espectacle es presentarà al Centre 
Territorial del Vallès (Terrassa) i al Centre Territorial d’Osona (Vic) de l’Institut del Teatre.   
 

Segona.- Requisit dels aspirants 
 
Per prendre part en aquest procés, caldrà que en la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, els/les interessats/des compleixen les condicions següents: 
 
a) Estar en possessió del Títol Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre en les especialitats a les 

quals s’aspira. 
b) Haver-se graduat en el curs acadèmic 2013-14, 2014-15, 2015-16 o 2016-17. 
c) No haver format part del projecte ITNC ni del projecte IT-TEATRE en edicions anteriors. 
 
L’Institut del Teatre garantirà la igualtat en la participació entre els/les graduats/des de l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre, la transparència i la publicitat de la convocatòria.  
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Tercera.-Presentació de sol·licituds 
 
Els graduats/graduades que desitgin prendre part en la selecció hauran de presentar una sol·licitud tipus 
(Annex I d’aquest dictamen) en el Registre General de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n de 
Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) sens perjudici de poder fer-ho també per qualsevol 
dels altres mitjans previstos a la normativa vigent. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 
dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB). La presentació de la sol·licitud fora d’aquest termini comporta l’exclusió 
de l’aspirant. 
 
La sol·licitud ha de ser un model normalitzat per aquesta convocatòria que es lliurarà en el Registre 
General de l’Institut del Teatre i es podrà descarregar en el web de l’Organisme (www.institutdelteatre.cat) 
 
A la sol·licitud s’acompanyarà: 
 
a) Fotocòpia del DNI o passaport o document oficial d’identitat corresponent en els supòsits de personal 

estranger. 
b) Currículum Vitae del sol·licitant. El currículum formatiu s’ha d’acreditar amb els títols i certificats 

corresponents. El currículum laboral s’ha d’acreditar amb contractes de treball, vida laboral, certificats 
de treball o programes de mà. 

 
En el cas que alguna de les sol·licituds tingués cap defecte esmenable, es comunicarà a la persona 
interessada, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, per a la seva esmena en el termini de 10 dies. 
 
Quarta.-Admissió d’aspirants 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de l’Institut del Teatre dictarà 
una resolució en el termini màxim d’un mes, per la qual es declararà aprovada la llista provisional de 
persones admeses i excloses. Aquesta resolució s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre i es 
podrà consultar igualment al web. 
 
Es concedirà un termini per presentar esmenes i possibles reclamacions. Si no s’hi presenten esmenes, 
es considerarà elevada a definitiva la llista provisional, sense que calgui la seva publicació. En cas 
d’estimar-se alguna reclamació, es publicarà l’esmena en els termes abans exposats, sens perjudici de 
notificar individualment les estimacions a les persones afectades. 
 
Posteriorment, la Secretaria General de l’Institut del Teatre convocarà als aspirants que reuneixen els 
requisits per a la realització de la selecció, concretant el lloc, dia i hora de la convocatòria.  
 
Un cop realitzades les proves l’òrgan seleccionador corresponent de l’Institut del Teatre farà difusió, a 
través del servei de graduats/des de l’Institut del Teatre,  dels aspirants seleccionats.  
 
Cinquena.- Òrgan seleccionador 
  
L’òrgan seleccionador estarà integrat per:  
 

- 2 Coordinadors del projecte IT-TEATRE o persones en qui deleguin  
- El/la Director/a de l’ESAD o persona en qui delegui 
- 2 Professionals externs designats per al desenvolupament pedagògic i artístic del projecte.  
- El/la Coordinador/a Acadèmic de l’IT o persona en qui delegui 
- El/la Responsable del Servei de Graduats que actuarà com a Secretari/a de l’òrgan 

seleccionador. 
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La designació de les persones que formin part d’aquest òrgan seleccionar es produirà per resolució de la 
Directora General i es publicarà al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre. 
 
Aquest òrgan no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels seus 
membres. 
 
Sisena.- Criteris de valoració  
 
Els candidats participants en les proves de selecció podran obtenir una puntuació màxima de 20 punts 
(criteris de valoració general + els criteris per a cada especialitat –interpretació o escenografia o 
escenificació i dramatúrgia-) d’acord amb els criteris següents: 
 
6.1. Avaluació / Valoració curricular general. 
 
L’avaluació del currículum de l’alumne importarà fins a un màxim de 5 punts, distribuïts de la manera 
següent: 
 

a) Valoració del currículum acadèmic a l’Institut del 
Teatre................................................................ Fins a 2 punts. 

b) Valoració de l’experiència artística en altres camps......... Fins a 2 punt. 
c) Valoració d’estudis complementaris al currículum de l’institut del 

teatre............................................................. Fins a 1 punt. 
 
6.2. Avaluació/ valoració   específica dels candidats de l’especialitat d’Interpretació. 
 
L’avaluació específica per als graduats de l’especialitat d’Interpretació importarà fins a un màxim de 15 
punts distribuïts de la manera següent: 

 
a) Imaginació creativa i capacitat d’aportar elements de llenguatge i metodològics al procés de 

treball... Fins a 5 punts 
 

b) Capacitat interpretativa: coneixement i domini de les tècniques d’interpretació adequades al 
projecte d’espectacle......  Fins a 4 punts 

 
c) Capacitat vocal.  Coneixement i domini de les tècniques de la veu adequades al projecte 

d’espectacle....................... Fins a 3 punts 
d) Capacitats físiques. Coneixement i domini de les tècniques corporals adequades al projecte 

d’espectacle..... Fins a 3 punts 
 

6.3. Avaluació específica dels candidats de l’especialitat d’Escenografia. 
 
L’avaluació específica per als graduats de l’especialitat d’Escenografia importarà fins a un màxim de 15 
punts distribuïts de la manera següent: 
 

a) Imaginació creativa i capacitat d’aportar elements de llenguatge i metodològics al procés de 
treball..... Fins a 5 punts. 

b) Capacitat de  recerca, documentació i conceptualització d’un projecte 
escenogràfic........................................ Fins a 4 punts. 

c) Domini dels procediments de  representació tècnica i d’ expressió 
artística............................................. Fins a 3 punts. 

d) Coneixement dels materials i processos constructius..... Fins a 3 punts. 
 
6.4. Avaluació específica dels candidats de l’especialitat d’Escenificació i Dramatúrgia. 

a) Imaginació creativa i capacitat d’aportar elements de llenguatge i metodològics al procés de 
treball..... Fins a 5 punts. 
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b) Capacitat de recerca, documentació i conceptualització d’un projecte 
d’escenificació..................................... Fins a 4 punts. 

c) Domini dels procediments de la direcció d’actors........ Fins a 3 punts. 
d) Capacitat de gestionar i planificar un procés creatiu...... Fins a 3 punts. 

 
Per a la confecció de la llista de graduat/des que han de formar part del projecte IT-TEATRE un cop 
aplicats els criteris de valoració, l’òrgan seleccionar tindrà en compte: 
 

a) La puntuació obtinguda aplicant els criteris de la base sisena. 
b) En cas d’igualtat en la puntuació, prevaldrà el candidat que més anys faci que ha obtingut la 

titulació requerida. 
c) Si persisteix la igualtat, prevaldrà la millor nota mitjana del seu expedient acadèmic a l’Institut del 

Teatre. 
 
En aquesta edició 2018 seran seleccionats: 
 
-Entre 8 i10 graduats/graduades en l’especialitat d’Interpretació 
-Entre 1 i 2 graduats/graduades de l’especialitat d’Escenografia 
-Entre 1i 2 graduats/graduades de l’especialitat de Direcció i Dramatúrgia 

 
Setena.- Llista del personal seleccionat 
 
Un cop finalitzat el procés de selecció, l’òrgan de selecció elevarà la llista de seleccionats a la Directora 
General de l’Institut del Teatre i la resolució es farà pública al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre 
(Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona) i al web (www.institutdelteatre,cat).  
 
Contra la resolució administrativa de la selecció es podrà interposar recurs d’alçada davant la Presidència 
de l’Institut del Teatre en el termini de 10 dies, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
En el supòsit de consultes realitzades per internet, i per tal de garantir el respecte i la confidencialitat de 
les dades dels/de les aspirants en el marc del dret fonamental a l’autodeterminació informativa, resultant 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, el número 
corresponent al Registre d’entrada de la sol·licitud presentada en el Registre General de l’Institut del 
Teatre per tal de participar en aquesta selecció, constituirà la referència per a cada aspirant als efectes de 
conèixer els resultats. 
 
Vuitena.-Inscripció al curs 
 
Les persones seleccionades hauran de realitzar la inscripció acadèmica al curs. La inscripció es 
formalitzarà a la Secretaria Acadèmica General de l’Institut del Teatre. 
 
La inscripció acadèmica es formalitzarà dins del període màxim de 7 dies posteriors a la publicació dels 
resultats del procés de selecció. 
 
El fet de no formalitzar la inscripció en el període indicat comportarà renúncia a la participació del projecte 
formatiu IT TEATRE. 
 
Novena.- Assegurances, i beques. 
 
Les persones que formin part en el projecte formatiu anomenat "IT-TEATRE", seran becades durant 
aquesta fase i estaran sota la cobertura obligatòria  de la Seguretat Social.   
 
L’import mensual de la beca s’estableix en 420,71 Euros mensuals que percebrà el/la graduat/da en 
concepte d’ajut i s’abonaran a mes vençut mitjançant transferència bancària. 
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A la percepció per part dels/les graduats/des d’aquestes beques, a causa del seu caràcter de 
perfeccionament professional, se’ls aplicarà els requisits legals regulats en la normativa vigent. 
  
Qualsevol càrrega o impost que pogués generar la beca seria a càrrec del/la beneficiari/a.  
El/la graduat/da que participi en el projecte formatiu "IT-TEATRE" i decideixi abandonar-lo un cop iniciat el 
projecte, serà objecte de la instrucció d’un expedient per, si escau, fer la devolució de la totalitat de l’ajut 
atorgat.  
 
Els/les participants es comprometen a una assistència del 100% en les activitats formatives  teòriques i 
pràctiques del projecte. 
 
La durada de la beca del projecte de l’edició 2018 serà d’un màxim de 3,5 mesos (setembre, octubre, 
novembre i 15 dies de desembre de 2018). 
 
Desena .- Cessió de drets de propietat intel·lectual i consentiment per a la captació de veu i imatge  
 
Els/les aspirants donen el seu consentiment per a la captació de la seva imatge i veu durant les activitats 
teòriques i pràctiques del curs, la fixació i emmagatzematge en suports o sistemes, i la comunicació en 
mitjans de difusió de les activitats realitzades a l’Institut del Teatre. 
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es faran sota el principi d’absència d’afany de lucre i amb l‘única 
finalitat de difondre les activitats que es porten a terme a l’Institut. 
  
L’Institut del Teatre no es fa responsable dels usos no autoritzats realitzats per terceres persones alienes 
a la institució, essent-ne únicament responsables els autors dels mateixos.  
 
L’autorització té caràcter gratuït sense que en cap cas pugui donar lloc a reclamació de quantitats en 
concepte dels permisos concedits a l’Institut del Teatre per a la difusió i comunicació dels espectacles.  
 
Els/les aspirants d’aquesta convocatòria, per tant, han estat informats en relació a la normativa 
d’aplicació:  
 
• Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril.  
• Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a 

la pròpia imatge.  
• Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i reglament de 

desenvolupament aprovat per RD 1720/2007.  
 
Onzena.- Incidències  
 
Aquestes bases, la seva convocatòria i els actes de tràmit que se’n derivin, si aquests últims decideixen 
directa o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, 
produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, poden ser objecte 
d’impugnació mitjançant la interposició de recurs d’alçada davant la Presidència de l’Institut del Teatre en 
el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 abans referida, a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
 
Els actes i les resolucions de l’òrgan de selecció s’han d’ajustar als criteris que estableix la normativa 
vigent.  
L’òrgan seleccionador actua sota la discrecionalitat tècnica que permeti un judici tècnic per seleccionar als 
titulats/titulades.  
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L’òrgan seleccionador està facultat per resoldre els dubtes i les discrepàncies durant el desenvolupament 
d’aquest projecte.” 
 
Tercer.- AUTORITZAR una despesa màxima de SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB 
NORANTA-SET CÈNTIMS (63.720,97€) que s’imputarà al vigent pressupost de l’Institut del Teatre, amb 
el següent desglossament: 

    

Concepte 

Aplicació 

Orgànic 

Import 

Pressupostària 
Beques 481.02 99003 17.669,82€ 

Quota SS 160.01 99600 1.845,15€ 

Despeses de 
producció 

En funció de la 
naturalesa de la 

despesa 

99001 44.206,00€ 

Total   63.720,97€ 

    
    

La valoració econòmica de la despesa relativa a la docència corresponent a aquest projecte pedagògic i 
que està inclosa en el Pla d’Ordenació Acadèmica del curs 2018-19 és de QUARANTA-VUIT MIL SIS-
CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (48.695,12€) d’acord amb el següent 
desglossament: 

    

Concepte 

Aplicació 

Orgànic 

Import 

Pressupostària 
Docència 130.00 99001 18.502,18€ 

Docència 130.02 99001 16.987,18€ 

Docència 150.00 99001   1.515,00€ 

Quota SS 160.00 99001 11.690,76€ 

Total   48.695,12€ 

    
    

Quart.- APROVAR la convocatòria per a l’inici del procés selectiu d’un màxim de 12 graduats/des d’art 
Dramàtic de l’Institut del Teatre que han de formar part del procés pedagògic IT-TEATRE (edició 2018).
  
Cinquè.- DISPOSAR que la publicació de la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per 
a la selecció d’un màxim de 12 graduats/des d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre que han de formar part 
de la segona edició del procés pedagògic IT-TEATRE s’efectuï en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu s/n, i a la pàgina web 
de l’Organisme. 
 
Sisè.- APROVAR la concessió de les beques als/les candidats resultants del procés selectiu, atenent als 
imports i conceptes següents: 
 

• El/la graduat/da seleccionat/da no abonarà cap import en concepte de matrícula. 
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• En coherència amb altres projectes de l’IT amb similars objectius i finalitats, es proposa una borsa d’ajut 
de 420,71 euros per estudiant. 
 
 
Setè.- FACULTAR  al Gerent de l’Institut del Teatre per a l’aprovació dels actes administratius que es 
derivin del procés selectiu d’un màxim de 12 titulats/des de l’Institut del Teatre que han de formar part de 
la segona edició del procés pedagògic IT-TEATRE, així com per a altres actuacions adients per portar-lo a 
terme. 
 
ANNEX I A L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA 
SELECCIÓ D’UN MÀXIM DE 12 TITULATS/DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE HAN DE FORMAR 
PART DEL PROCÉS FORMATIU “IT-TEATRE” I LA SEVA CONVOCATÒRIA. (EDICIÓ 2018). 
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10. Dictamen que proposa aprovar el Pla Estratègic 2018-2021 de l’Institut del 
Teatre. 

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyor Magda Puyo, i al Gerent, 
senyor Jordi Roig, per tal que exposin els antecedents de l’expedient, consistent en 
l’aprovació del nou Pla estratègic 2018/2021. 
 
Per acord de la Junta de Govern, en data 15 de gener de 2014, es va aprovar el Pla 
Estratègic de l’Organisme per al període 2014-2017. 
 
Un cop conclòs el període del Pla Estratègic corresponent al període 2014-17, s’està procedint 
a l’avaluació global del mateix, en base als informes d’avaluació semestral emesos durant 
cadascun dels anys de la seva vigència, i de la valoració que efectuï el Consell de Direcció. 
 
D’altra banda, i atès que durant la vigència del Pla estratègic 2014/2017 es va produir el 
nomenament d’una nova Direcció General, el projecte institucional de la qual ha incorporat 
nous eixos i perspectives d’actuació per als anys futurs, en un entorn que evoluciona cap a 
l’assoliment de nous reptes, l’Institut del Teatre vol dissenyar el marc de la seva presència 
acadèmica, pedagògica, cultural i social en l’àmbit de les arts escèniques, per la qual cosa 
impulsa nous objectius estratègics i noves línies d’actuació que a través del nou Pla Estratègic 
emmarquin el conjunt d’activitats, programes i projectes per al període 2018-2021. 
 
En aquest context, l’Institut del Teatre aspira a mantenir i augmentar el liderat de la institució 
tant a nivell nacional com internacional com a referent de l’ensenyament, la recerca, la 
innovació i la difusió de les arts escèniques catalanes. L’estratègia primordial i fonamental de 
l’Institut del Teatre és mantenir l’excel·lència, la recerca de qualitat, potenciant el talent, 
l’ambició artística i el risc, la professionalitat, la multidisciplinarietat i la innovació 
permanent en tots els àmbits de les arts escèniques. 
 
El Pla estratègic que es proposa defineix la seva actuació a quatre anys vista, de 2018 a 
2021, definint els aspectes següents: 
 

• Missió  
• Visió  
• Valors  
• Objectius estratègics  
• Objectius específics 
• Projectes, programes i activitats 
 

Correspon als diferents agents la definició, la redacció, l’execució i el seguiment i avaluació del 
Pla. La Direcció General i la Gerència enunciaran la Missió, la Visió i els Valors que 
vertebraran el conjunt del Pla. També determinaran la relació d’objectius estratègics que 
donaran pas al desenvolupament dels objectius específics de cada pla sectorial i de cada pla 
transversal. Finalment, la Direcció desplegarà les línies d’actuació que donaran concreció a 
les diferents activitats, programes i projectes, tant sectorials com transversals. 

 
El conjunt de les escoles, centres, departaments i unitats de l’Institut del Teatre es 
constitueixen en Actors del Pla estratègic, als efectes de desplegar els corresponents plans 
sectorials i els projectes transversals. 
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Als efectes de l’avaluació, es constituirà una Comissió de seguiment i avaluació del Pla 
estratègic, integrada pels membres següents: 
 

a) Els titulars de la Direcció, o persona /-es en qui deleguin. 
b) El titular, o persona en qui delegui, dels actors orgànics que participen en les 

tasques d’execució del Pla estratègic: 
 

• Titulars de les Direccions de les quatre escoles, o persones en qui 
deleguin. 

• Titulars de les Direccions dels Centres Territorials. 
• Direcció del MAE. 
• Coordinació acadèmica. 
• Cap del Servei de Gestió i Administració. 
• Direcció de Serveis Culturals. 
• Secretaria Acadèmica General. 
 

c) Un representant dels diversos actors transversals que participin o liderin els 
diversos projectes transversals del Pla Estratègic (responsable de Màsters i 
Postgraus, representant d’Arts Escèniques Aplicades, referent de Formació, 
referent de Prevenció de Riscos Laborals, Comissions amb encàrrecs de 
projecte, etc...) 

 
Al final del procés, la CSAPE elevarà al Consell de Direcció l’informe i el quadre de 
comandament concloents, per a la seva definitiva aprovació. 
 
Un cop aprovat el Pla estratègic, es desenvoluparà la relació d’indicadors i la proposta de 
Quadre de comandament, així com els instruments d’avaluació, dels quals es donarà 
compte a la Junta de Govern 

 
 
Demana la paraula el Sr. Josep Altayó que inicia la seva exposició fent un 
reconeixement de la feina feta, tant pel que fa a l’extensió en el nivell de concreció, 
com pels continguts. Tot seguit, apunta algunes reflexions i propostes que sotmet a la 
consideració de la Direcció per la seva incorporació al document. 
 
Proposa introduir una esmena, ja que si bé es fa esment a IT DANSA, no queden 
reflectits IT TEATRE i IT-TÈCNICA. 
 
La Sra. Puyo indica que la referència a IT-TEATRE i a IT-TÈCNICA s’ha situat dins 
l’àmbit de l’acompanyament, de la post-producció. 
 
El Sr. Altayó objecta que la consolidació de mecanismes d’avaluació de qualitat hauria 
d’incorporar-se totes les escoles CSD i ESSA-CPD i que només ho ha vist associat a 
una escola. 
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D’altra banda, segueix en la seva intervenció el Sr. Altayó, l’activitat de l’IT resulta molt 
adequada per a situar a les escoles tota classe d’iniciatives a favor de la igualtat i lluita 
contra expressions i manifestacions sexistes en la quotidianitat i la practica 
professional. Caldria situar això en el global de les escoles. 
  
Suggereix afegir als valors, en el document general, l’ètica, la igualtat i el compromís 
social tot afirmant que aquests es troben en el relat dels objectius i línies actuació.   
  
Afegeix el Sr. Josep Altayó que també caldria que formessin part del Pla Estratègic, si 
bé ja referit al contingut polític, els dos punts següents: 
 

a)     INNOVACIÓ I AGENT ACTIU DE DEBAT, REFLEXIÓ I POSICIONAMENT 
SOBRE ELS AFERS DE LES ARTS ESCENIQUES. 
Contingut dels estudis i problemàtica sobre contractació de professionals 
prestigi sense les titulacions, les lleis i normes, etcètera. Relació amb les 
entitats, organitzacions i actors de els arts i l’educació en els arts. L’Institut del 
Teatre es un espai propici per a rebre unes polítiques més innovadores, des de 
l’ensenyament artístic. Insisteix en la innovació 
Relacions amb els grups polítics i parlamentaris per traslladar necessitats i 
solucions a problemes que s’han de resoldre normativament.. 

 
b)    ADSCRIPCIÓ IT,  

La segon gran qüestió es la que es refereix a la titularitat de l’IT (servei impropi 
de la DB). Es refereix a la necessitat de pronunciar-se sobre un possible 
traspàs a altres administracions. I la revisió per tant del conveni amb la 
Generalitat treballant amb un horitzó progressiu de la seva partiicpació i 
específicament l’acord del Batxillerat artístic 

 
Finalitza amb dues qüestions que li agradaria un dia aprofundir: 
Informació i reflexió, pros i contres de la voluntat d’adscripció  a la Universitat. 
Treballar per resoldre els problemàtiques inherents a l’existència en un mateix edifici 
de l’ESSA-CPD i estudis superiors (convivència d’infants amb adults) 
 
 
 
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 15 de gener 
de 2014 (núm. registre 07/2014)  es va aprovar el Pla Estratègic de l’Organisme per al període 2014-2017, 
en el qual es van definir 7 objectius estratègics, 14 objectius generals i 5 vectors transversals amb 462 
actuacions concretes que s’havien de realitzar a través de 9 àmbits de treball o organitzatius/operatius. 
 
Un cop conclòs el període del Pla Estratègic corresponent al període 2014-17, s’està procedint a 
l’avaluació global del mateix, en base als informes d’avaluació semestral emesos durant cadascun dels 
anys de la seva vigència, i de la valoració que efectuï el Consell de Direcció. 
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D’altra banda, i atès que durant la vigència del Pla estratègic 2014/2017 es va produir el nomenament 
d’una nova Direcció General, el projecte institucional de la qual ha incorporat nous eixos i perspectives 
d’actuació per als anys futurs, en un entorn que evoluciona cap a l’assoliment de nous reptes, l’Institut del 
Teatre vol dissenyar el marc de la seva presència acadèmica, pedagògica, cultural i social en l’àmbit de 
les arts escèniques, per la qual cosa impulsa nous objectius estratègics i noves línies d’actuació que a 
través del nou Pla Estratègic emmarquin el conjunt d’activitats, programes i projectes per al període 2018-
2021. 
 
En aquest context, l’Institut del Teatre aspira a mantenir i augmentar el liderat de la institució tant a nivell 
nacional com internacional com a referent de l’ensenyament, la recerca, la innovació i la difusió de les arts 
escèniques catalanes. 
 
El Pla Estratègic 2018-2021 es basa en mantenir el punts forts de l’Institut del Teatre, que són molts, i 
intensificar els esforços on sigui necessari, però també en imaginar i inventar idees i programes que 
permetin assolir els seus objectius.  
 
Des de les diverses unitats, centres i escoles s’ha fet un gran esforç per revisar les fortaleses i les 
debilitats i en fer-ho s’han pogut identificar els focus que definiran el projecte comú i global de l’Institut del 
Teatre per als propers quatre anys.  
 
L’estratègia primordial i fonamental de l’Institut del Teatre és mantenir l’excel·lència, la recerca de qualitat, 
potenciant el talent, l’ambició artística i el risc, la professionalitat, la multidisciplinarietat i la innovació 
permanent en tots els àmbits de les arts escèniques. 
 
El Pla estratègic que es proposa defineix la seva actuació a quatre anys vista, de 2018 a 2021, definint els 
aspectes següents: 
 

• Missió  
• Visió  
• Valors  
• Objectius estratègics  
• Objectius específics 
• Projectes, programes i activitats 

 
Tota aquesta activitat es porta a terme a través d’una proposta metodològica que identifica els diferents 
rols i les funcions respectives. 
 
Correspon als diferents agents la definició, la redacció, l’execució i el seguiment i avaluació del Pla. La 
Direcció General i la Gerència enunciaran la Missió, la Visió i els Valors que vertebraran el conjunt del Pla. 
També determinaran la relació d’objectius estratègics que donaran pas al desenvolupament dels objectius 
específics de cada pla sectorial i de cada pla transversal. Finalment, la Direcció desplegarà les línies 
d’actuació que donaran concreció a les diferents activitats, programes i projectes, tant sectorials com 
transversals. 
 
El conjunt de les escoles, centres, departaments i unitats de l’Institut del Teatre es constitueixen en Actors 
del Pla estratègic, als efectes de desplegar els corresponents plans sectorials i els projectes transversals. 
 
Els agents avaluadors que determina la proposta metodològica seran els responsables de dur a terme el 
seguiment, control i avaluació del compliment del Pla Estratègic, a partir de la metodologia establerta.  
 
Als efectes de l’avaluació, es constituirà una Comissió de seguiment i avaluació del Pla estratègic (en 
endavant CSAPE), integrada pels membres següents: 
 

a) Els titulars de la Direcció, o persona /-es en qui deleguin. 
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b) El titular, o persona en qui delegui, dels actors orgànics que   participen en les tasques 
d’execució del Pla estratègic: 

 
• Titulars de les Direccions de les quatre escoles, o persones en qui 

deleguin. 
• Titulars de les Direccions dels Centres Territorials. 
• Direcció del MAE. 
• Coordinació acadèmica. 
• Cap del Servei de Gestió i Administració. 
• Direcció de Serveis Culturals. 
• Secretaria Acadèmica General. 
 

c) Un representant dels diversos actors transversals que participin o liderin els diversos projectes 
transversals del Pla Estratègic (responsable de Màsters i Postgraus, representant d’Arts 
Escèniques Aplicades, referent de Formació, referent de Prevenció de Riscos Laborals, 
Comissions amb encàrrecs de projecte, etc...) 

 
Al final del procés, la CSAPE elevarà al Consell de Direcció l’informe i el quadre de comandament 
concloents, per a la seva definitiva aprovació.  
 
Un cop aprovat el Pla estratègic, es desenvoluparà la relació d’indicadors i la proposta de Quadre de 
comandament, així com els instruments d’avaluació, dels quals es donarà compte a la Junta de Govern. 
 
En virtut de tot això, a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre, aquesta 
Presidència,  eleva  a la  Junta  de  Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR el Pla Estratègic de l’Institut del Teatre per al període 2018-2021 que s’adjunta com a 
annex I d’aquest dictamen. 
 
Segon.- DISPOSAR que els annexos que formen part del Pla Estratègic 2018-2021 es donarà compte en 
la propera Junta de Govern de l’Institut del Teatre. 
 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords, tant a la Diputació de Barcelona com a tots els serveis i seus de 
l’Institut del Teatre per al seu coneixement i col·laboració en la seva execució.”    
 
 
 
 
11. Informe de la Direcció General / Gerència: 

 
Pren la paraula la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa el seu informe 
dividit en els següents apartats: 
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Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, exposa el seu informe, que desglossa en el 
punt següent: 
 
1. Lliura als presents resum del calendari de les activitats més rellevants, així com de 

les actuacions previstes, que comenta punt per punt. 
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9. 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 President de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el Secretari que 
en dóna fe.  


