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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:  18 de setembre de 2018 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  13:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  14:00 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
President: 

Excm. Sr. Marc Castells Berzosa 
 
 
Vicepresident: 

Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
 
 
Vocals: 

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

 
 
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 
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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 17 de juliol de 
2018. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 1264 al 
1732 de l’any 2018.   
 

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

4. Dictamen que proposa declarar la caducitat del procediment per a la resolució de contractació del contracte 
relatiu al “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” 
(IT1847P16) incoat en data 24 de gener de 2018 i aprovar una nova incoació de resolució per incompliment 
de les obligacions contractuals per part de l’empresa contractista.  

 
5. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la contractació del “Servei de suport per a la realització 

d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”. Procediment obert. Dos LOTS.  
 

6. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de la contractació del “Servei de manteniment i conservació de 
les instal·lacions de protecció contra incendis de les seus de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre 
Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona”. Procediment obert. Pluralitat de criteris.  

 
7. Dictamen que proposa l’adhesió de l’Institut del Teatre a l’Acord marc de subministrament de gas natural 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya de la Central de Compres de l’ACM-CCDL. 
 

8. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Societat general 
d’Autors i Editors (SGAE).  
 

9. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació 
Teatre Lliure.  

 
10. Dictamen que proposa aprovar l’esmena d’error en les bases del Premi de Dansa 2018 de l’Institut del 

Teatre.  
 

11. Dictamen que proposa restar assabentat dels acords de la Junta General Ordinària de la Comunitat de 
Propietaris de l’immoble situat al carrer Marquesos de Villalonga, 13 de Sant Julià de Vilatorta; i, en 
conseqüència, autoritzar la derrama extraordinària per fer front a l’augment de despeses i  l’increment de la 
quota anual per veí per a l’any 2019.  

 
12. Dictamen que proposa aprovar els criteris per a la contractació d’especialistes de reconegut prestigi o 

professional que realitzin col·laboracions docents o prestacions de serveis de caire professional en el marc 
del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre.  

 
13. Informe de la Direcció General / Gerència: 

 
- “Informar de la modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, referit a les 

diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2018-2019 (1a modificació).” 
 

- “Informar de la visita a la Secretaria General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, el Sr. 
Xavier Grau. Adscripció a la Universitat. Projecte Universitat de les Arts. 

 
- “Desenvolupament de la Direcció de Producció i Serveis escènics.”  

 
14. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El President 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 17 de juliol 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 17 de juliol de 2018 amb la convocatòria de la 
sessió, es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva 
aprovació. 
 
El President 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 17 de juliol 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 1264 al 1732 de l’any 2018. 
 
A indicació del President, el Gerent, Sr. Roig, es remet al llistat lliurat als membres de 
la Junta de Govern, conjuntament amb la convocatòria, relatiu a la relació de tots els 
decrets dictats des de la darrera sessió de la Junta de Govern, que són els registrats 
amb els números 1264 al 1732 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 declarar la caducitat del procediment per a la 

resolució de contractació del contracte relatiu al “Projecte d’arranjament 
dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) 
incoat en data 24 de gener de 2018 i aprovar una nova incoació de resolució 
per incompliment de les obligacions contractuals per part de l’empresa 
contractista.  
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El President dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a declarar la caducitat del procediment per a la 
resolució de contractació del contracte relatiu al “Projecte d’arranjament dels 
desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) incoat en data 
24 de gener de 2018 i aprovar una nova incoació de resolució per incompliment de les 
obligacions contractuals per part de l’empresa contractista. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Des del Servei de Projectes i Obres de la Diputació de Barcelona, es va proposar la 
redacció del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre 
de Terrassa”. La contractació va ser adjudicada a l’arquitecte tècnic Francesc Xavier Esteve 
Fabrés. 
 
2. Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de data 15 de març de 2017 es va aprovar 
l’expedient de contractació de les obres mitjançant procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, per un import de 172.279,56 € IVA inclòs. 
 
3. A la licitació es van presentar 17 empreses i, entre elles, l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL, la qual va presentar l’oferta econòmica de 89.300,00 € més el 21% d’IVA que 
ascendeix a 18.753,00 €. 
 
4. La Secretària de la Mesa de Contractació va apreciar que l’oferta de l’empresa presentada 
per CONSTRUCCIONES TRULL, SL (per import de 108.053,00- IVA Inclòs-), resultava 
anormal o desproporcionada, per la qual cosa es va acordar concedir audiència a 
l’esmentada empresa perquè justifiqués la valoració de l’oferta i concretés les condicions de la 
mateixa. 
 
5. Dins el termini, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va presentar justificació. 
Arguments de l’empresa: 

 
“1. D’una banda, per a la totalitat de la durada de les obres disposarà de maquinaria 
pròpia amortitzada (camió elevador i Plataforma elevadora) que li permet executar 
l‘obra sense necessitar les partides destinades a aquest fi.  
2. Consideren que poden incrementar la seva capacitat de treball si és necessari fent 
ús d’aquestes partides amb un amidament del 20% respecte al projecte i a un cost molt 
inferior al justificat pel tècnic redactor del projecte.  
3. D’altra banda justifiquen que poden comprar una part del material d’obra a preus 
molt avantatjosos amb ofertes concretes dels seus proveïdors.  
4. Finalment justifiquen un rendiment important dels seus mètodes de treball basats en 
la seva experiència professional.”  
 

Un cop analitzat l’argumentari, l’Institut del Teatre constata que: 
 
- Pel que fa a la justificació de preus i rendiments dels punts 3 i 4 són raonables i no 
suposen un decrement important de la baixa.  
- La justificació dels punts 1 i 2 és poc ortodoxa però raonable.  
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- Al punt 1, l‘empresa justifica que disposa de maquinaria pròpia i considera que 
l’explotació d’aquesta maquinària no té cap cost, ni de manteniment, ni de combustible 
o mà d’obra.  
- Al punt 2 l‘empresa justifica que per al 20% de la durada total de les feines pot llogar 
maquinària a un preu molt reduït per millorar el ritme de producció. La baixa del preu de 
cost d’aquest servei  és força agosarada però acceptable vist que està recolzada per 
una oferta en peu. El fet menys ortodox és que s’ha modificant l’estat d’amidaments 
d’un servei auxiliar del projecte. Si aquesta modificació suposés un canvi a les partides 
a executar o construir, la justificació seria inacceptable sense discussió.  Tractant-se 
d‘un servei auxiliar a l’obra i tenint present l’argumentació prèvia, la justificació és poc 
ortodoxa però raonable des del punt de vista tècnic.” . 

 
6. Un cop realitzats tots els tràmits de la legislació vigent, per acord de la Junta de Govern de 
data 21 de juny de 2017 es va adjudicar el contracte d’obres a l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. per la quantitat ofertada per l’empresa. 
 
7. En data 7 de juliol de 2017 es va formalitzar el contracte.  
 
8. El contractista va presentar el Pla de seguretat i salut de l’obra, i aquest va estar informat 
favorablement pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, i aprovat per la 
Junta de Govern. 
 
9. El dia 4 de setembre de 2017, data en què s’havia de formalitzar la comprovació del 
replanteig, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va sol·licitar verbalment un increment 
del pressupost per fer front a les despeses derivades de l’execució del Pla de Seguretat i 
Salut per un import de 29.502,26 €, IVA exclòs i sense indicar si aquest import inclou les 
despeses generals i el benefici industrial.  
 
10. D’igual manera, el dia 5 de setembre de 2017 va formalitzar de manera escrita i per correu 
electrònic enviat a l’Institut del Teatre dita petició, fet que va suposar una dilatació dels 
tràmits administratius per poder iniciar les obres.  
 
11. A la vista de la petició, el dia 14 de setembre de 2017 l’IT va respondre manifestant que no 
s’accedia a la petició argumentant que els costos derivats de l’aplicació de les mesures de 
seguretat i salut fruit de l’aplicació i desenvolupament de l’estudi bàsic de seguretat i salut,  les 
despeses generals  i les d’administració estan incloses en el pressupost de la contractació.” 
 
12. A posterior, s’ha efectuat fins a quatre intents (via burofax) de procedir amb l’acta de 
replanteig, sense que hi hagi hagut compareixença de l’empresa, amb l’excepció de la darrera 
de les ocasions, en què ho va fer per formular un seguit d’objeccions i reivindicacions, que 
van ser replicades i contrastades pels tècnics corporatius, però a conseqüència de les quals 
van optar per abandonar la reunió i van demanar que es signés un document que acredités que 
havien comparegut a la reunió. L’acta de comprovació de replanteig, per tant, no es va 
efectuar.  
 
13. S’aprecien diferents incompliments contractuals imputables al contractista, com són: 
- La demora en la comprovació del replanteig. 
- L’incompliment de l’obligació essencial d’iniciar l’execució del contracte en el temps 

previst al plec. 
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- L’incompliment de l’obligació essencial del preu del contracte, amb la sol·licitud d’una 
modificació d’aquest abans d’iniciar-se la seva execució.  
 

14. Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 
24 de gener de 2018 es va aprovar INCOAR L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DEL 
CONTRACTE D’OBRES per a l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de 
l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16), per causa imputable a l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. 
 
15.Un cop notificat, en el tràmit d’audiència, CONSTRUCCIONES TRULL, SL va presentar 
al·legacions, per això, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de 18 d’abril de 
2018 es aprovar L’ACCEPTACIÓ A TRÀMIT LES AL·LEGACIONS FORMULADES en relació 
a la incoació de l’expedient de resolució del contracte d’obres per a l’execució del “Projecte 
d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) per 
incompliment de les obligacions contractuals per part de l’empresa contractista i ES VA 
SUSPENDRE EL TERMINI PER RESOLDRE FINS QUE LA COMISSIÓ JURÍDICA 
ASSESSORA DE LA GENERALITAT EMETI EL DICTAMEN PRECEPTIU CORRESPONENT. 
 
16. A més, es va incautar la garantia de forma provisional d’import 4.465,00€ fins que no es 
valorés per part de l’Institut del Teatre els danys i perjudicis causats per l’incompliment del 
contracte. Es va encarregar a la Secció de Gestió Econòmica la confecció de l’informe. 
 
17. Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de 16 de maig de 2018 es va 
aprovar l’informe de valoració econòmica dels danys i perjudicis causats per 
COSNTRUCCIONES TRULL, SL. La valoració va ser de 11.160,73 €. 
 
18. En data 13 de juny de 2018, va entrar un escrit d’al·legacions de l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL al Registre General de l’Institut del Teatre (núm. entrada 
960/2018) mitjançant el qual manifesta la seva disconformitat a la valoració econòmica 
 
19. Finalment, en data 27 de juliol de 2018 l’Institut del Teatre ha rebut el Dictamen 169/2018 
aprovat per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya mitjançant el qual 
DECLARA LA CADUCITAT de l’expedient atès que ha superat la suma del termini màxim 
de tres mesos per a resoldre el procediment i notificar-ne la resolució. 
 
PER TANT, S’HA DE TORNAR A INCOAR L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ INCORPORANT 
TOTES LES ACTUACIONS REALITZADES FINS AL MOMENT.  
 
Per tant, ara es PROPOSA: 
 

• DECLARAR la caducitat del procediment per a la resolució del contracte d’obres, 
d’acord amb el Dictamen 169/2018 aprovat per la Comissió Assessora Jurídica de la 
Generalitat de Catalunya, en sessió de 26 de juliol de 2018. 

 
• INICIAR, de nou,  L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ del contracte pel fet de no haver 

formalitzar l’acta de comprovació de replanteig,  TOT  INCORPORANT AL NOU 
EXPEDIENT TOTES LES ACTUACIONS que s’han efectuat en el marc de 
l’anterior expedient, en aplicació del principi d’economia procedimental.  
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• DONAR AUDIÈNCIA a l’empresa contractista, CONSTRUCCIONES TRULL, SL., i 
GENERALI ESPAÑA, SA, (assegurador pòlissa de caució) per a què, en un termini 
màxim de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació 
dels presents acords, pugui formular les al·legacions i aportar els documents i 
justificacions que consideri oportuns,  a excepció d’aquelles qüestions que ja hagin 
estat plantejades prèviament..   

 
• FORMULAR proposta de resolució del referit contracte, que es concreta en: 

 
- DESESTIMAR les peticions formulades per l’empresa CONSTRUCCIONES 

TRULL, SL. mitjançant escrit presentat en data 29 de novembre de 2017. 
- DESESTIMAR les al·legacions formulades per l’empresa CONSTRUCCIONES 

TRULL, SL relatiu a  la valoració econòmica pels danys i perjudicis causats. 
- RETENIR la garantia definitiva i dipositada per CONSTRUCCIONES TRULL, SL. 

per import de 4.465,00€ i RECLAMAR l’import de 6.695,73€ (SIS MIL SIS-CENTS 
NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) que és la diferència 
entre l’import del danys i perjudicis valorats i l’import de la garantia definitiva a 
incautar amb la resolució definitiva del contracte. 

- RESOLDRE EL CONTRACTE d’obres formalitzat amb l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL per incompliment de les obligacions contractuals 
per part de l’empresa contractista” 

 
Es tornarà a notificar a la Comissió Assessora Jurídica per tal que torni a emetre l’informe. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“CADUCITAT DE L’EXPEDIENT PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL “PROJECTE 
D’ARRANJAMENT DELS DESPERFECTES DE L’EDIFICI DE L’INSTITUT DEL TEATRE DE 
TERRASSA” 
 
En data 27 de juliol de 2018 l’Institut del Teatre ha rebut, mitjançant EACAT el Dictamen 169/2018 aprovat 
per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya relatiu al procediment per a  la 
resolució del contracte relatiu al “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del 
Teatre de Terrassa” (IT1847P16) incoat en data 24 de gener de 2018 mitjançant el qual DECLARA LA 
CADUCITAT de l’expedient atès que ha superat la suma del termini màxim de tres mesos per a resoldre 
el procediment i notificar-ne la resolució (primer apartat de la disposició final tercer del TRLCSP i article 
21.3 de l’LPAC) més el de tres mesos de suspensió (article 22.1.d) de l’LPAC).  
 
Davant d’aquest fet, l’Institut del Teatre PROPOSA INICIAR UN NOU EXPEDIENT per a  la resolució del 
contracte d’obres per a l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del 
Teatre de Terrassa” (IT1847P16), formalitzat entre l’Institut del Teatre i l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL. amb NIF B43047166, en data 7 de juliol de 2017, per causa imputable al contractista, 
consistent en l’incompliment de les seves obligacions contractuals, en no formalitzar l’acta de 
comprovació de replanteig d’acord els fets descrits a l’informe del Cap de la Unitat de Manteniment i 
Seguretat d’obres de l’Institut del Teatre de data 27 de novembre de 2017, transcrit en la part expositiva 
del present dictamen, i de conformitat amb el que disposa l’article 223 h) del TRCSP, en relació a la 
clàusula cinquena del contracte formalitzat. 
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Aquest nou expedient de resolució incorpora tots els actes i tràmits realitzats fins al dia d’avui i que 
es descriuen cronològicament per actuacions i pels apartats següents: 
 
1. ANTECEDENTS 

 
2.1. Aprovació del projecte d’obres i aprovació de l’expedient de contractació.  

 
Mitjançant memòria justificativa, des del Servei de Projectes i Obres de la Diputació de Barcelona, es va 
proposar la redacció del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de 
Terrassa”. La contractació va ser adjudicada a l’arquitecte tècnic Francesc Xavier Esteve Fabrés. 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de data 
15 de març de 2017 (núm. registre 8/2017) es va aprovar l’expedient de contractació de les obres 
d’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” 
(IT1847P16) -procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació-, per un import de CENT SETANTA-
DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (172.279,56€). IVA 
inclòs, amb càrrec al pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2017 i a les aplicacions pressupostàries 
següents: 

Aplicació pressupostària Import (IVA Inclòs) 

99005/212.00 150.030,00€ 

99020/212.00 22.249,56€ 
 
La licitació va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona en data 27 de març de 2017. 
 
A la licitació esmentada es van presentar 17 empreses i, entre elles, l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL la qual va presentar l’oferta econòmica de VUITANTA-NOU MIL TRES-CENTS EUROS 
(89.300,00€)   més el 21% d’IVA que ascendeix a DIVUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS  
(18.753,00€). 
 

2.2. Oferta anormal o desproporcionada presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL 

 
A la vista de les ofertes presentades, la Secretària de la Mesa de Contractació va apreciar que l’oferta de 
l’empresa presentada per CONSTRUCCIONES TRULL, SL (per import de 108.053,00- IVA Inclòs-),   
resultava 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, es va acordar concedir audiència a l’esmentada empresa 
perquè en el termini de déu dies hàbils justifiqués la valoració de l’oferta i concretés les condicions de la 
mateixa. 
 
Dins el termini, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va presentar justificació, i d’acord amb el que 
consta a l’acta de la Mesa de Contractació de data 31 de maig de 2017, l’empresa va argumentar el 
següent: 
 

“1. D’una banda, per a la totalitat de la durada de les obres disposarà de maquinaria pròpia 
amortitzada (camió elevador i Plataforma elevadora) que li permet executar l‘obra sense 
necessitar les partides destinades a aquest fi.  
2. Consideren que poden incrementar la seva capacitat de treball si és necessari fent ús 
d’aquestes partides amb un amidament del 20% respecte al projecte i a un cost molt inferior 
al justificat pel tècnic redactor del projecte.  
3. D’altra banda justifiquen que poden comprar una part del material d’obra a preus molt 
avantatjosos amb ofertes concretes dels seus proveïdors.  



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

 

 
 

4. Finalment justifiquen un rendiment important dels seus mètodes de treball basats en la 
seva experiència professional.  

 
Pel que fa a la justificació de preus i rendiments dels punts 3 i 4 són raonables i no suposen un 
decrement important de la baixa.  
La justificació dels punts 1 i 2 és poc ortodoxa però raonable.  
Al punt 1, l‘empresa justifica que disposa de maquinaria pròpia i considera que l’explotació 
d’aquesta maquinària no té cap cost, ni de manteniment, ni de combustible o mà d’obra.  
 
Al punt 2 l‘empresa justifica que per al 20% de la durada total de les feines pot llogar maquinària 
a un preu molt reduït per millorar el ritme de producció. La baixa del preu de cost d’aquest servei  
és força agosarada però acceptable vist que està recolzada per una oferta en peu. El fet menys 
ortodox és que s’ha modificant l’estat d’amidaments d’un servei auxiliar del projecte. Si aquesta 
modificació suposés un canvi a les partides a executar o construir, la justificació seria 
inacceptable sense discussió.  Tractant-se d‘un servei auxiliar a l’obra i tenint present 
l’argumentació prèvia, la justificació és poc ortodoxa però raonable des del punt de vista tècnic.” . 

 
2.3. Adjudicació i formalització del contracte 

 
Un cop realitzats tots els tràmits que en matèria de contractació assenyala la legislació vigent, per acord 
de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de data 21 de juny de 2017 (núm. 
registre 102/2017) es va adjudicar el contracte d’obres  del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de 
l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL, 
amb NIF núm. B43047166, i domicili fiscal al carrer Portal d’en Roca, 4, de Santa Coloma de Queralt CP 
43420 (Tarragona), per la quantitat de VUITANTA-NOU MIL TRES-CENTS EUROS (89.300,00€)   més el 
21% d’IVA que ascendeix a DIVUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS  (18.753,00€), d’acord 
amb la seva oferta. 
 
En data 7 de juliol de 2017, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL i l’Institut del Teatre van 
formalitzar el contracte abans esmentat.  
 

2.4. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
 

D’acord amb el que estableix l’apartat segon de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant RD 
1627/1997), en concordança amb la clàusula 36 del Plec de Clàusules Administratives Generals de 
Contractació de la Diputació de Barcelona, amb caràcter previ a l’inici de les obres caldrà aprovar el Pla 
de seguretat i salut elaborat pel contractista. 
 
El contractista va presentar el Pla de seguretat i salut de l’obra, i aquest va estar informat favorablement 
pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
 
A conseqüència d’aquest fet, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió 
ordinària de data 11 d’octubre de 2017 (núm. registre 134 /2017) es va aprovar el Pla de Seguretat i Salut 
relatiu a les obres de “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de 
Terrassa” (IT1847P16). 
 
L’Institut del Teatre va notificar dita aprovació del Pla de Seguretat i Salut a l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL en data 24 d’octubre de 2017 (núm. registre de sortida 2435/17). 
 

2.5. Presentació de la reclamació del contractista: 
 

En data 29 de novembre de 2017, l’empresa contractista presenta un escrit de reclamació que en la part 
que interessa sol·licita el següent: 
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1. Una indemnització equivalent al 3% del preu d’adjudicació. 
2. Una indemnització addicional de 1.320€ més l’IVA al 21% corresponen al cost dels treballs 

de redacció del Pla de Seguretat i Salut per part del contractista, atenent al temps dedicat 
pel nostre Cap d’Obra (55h) a raó de 24€/h (preu unitari BEDEC per hora de Cap d’obra). 

3. S’acordi la devolució integra al Contractista de la garantia definitiva de l’obra dipositada. 
 

4. Una indemnització addicional equivalent al 2% del preu d’adjudicació. 
 

2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL PER INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
CONTRACTUALS PER PART DE L’EMPRESA CONSTRUCCIONES TRULL, SL 

 
En data 27 de novembre de 2017, el Cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en obres de l’Institut 
del Teatre amb la conformitat de la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del Teatre 
va emetre un informe amb el següent tenor literal: 
 

“INFORME EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE LES 
OBRES D’EXECUCIÓ DEL “PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS DESPERFECTES DE 
L’EDIFICI DE L’INSTITUT DEL TEATRE DE TERRASSA” (IT1847P16). 
 
I. Antecedents 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL és adjudicatària del contracte d’obres per a 
l’execució “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de 
Terrassa” (IT1847P16) que va entrar en vigor el 7 de juliol de 2017. 
 
D’acord amb la clàusula 3.4. del Plec de Clàusules Administratives Particulars aplicable a la 
contractació de referència, dins del termini no superior a un mes des de la data de formalització 
del contracte es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i 
s’entendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa. 
 
D’acord amb aquestes premisses,  l’Institut del Teatre va convocar a CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL i a la Direcció facultativa a formalitzar l’acta de la comprovació del replanteig el dia 7 
d’agost de 2017 però ajornant l’emplaçament efectiu per al dia 4 de setembre de 2017 amb 
l’objectiu de conciliar les vacances d’estiu i considerant que l’objecte de les obres no es podia 
modificar durant el període estival. Aquest fet no va suposar cap inconvenient manifest per cap 
de les dues parts. 
 
No obstant, cal remarcar que l’acta de l’inici de les obres restaria condicionada a la llicència 
d’obres que en aquell moment no es disposava malgrat haver realitzat la petició a l’Ajuntament 
de Terrassa en temps i forma per part de l’Institut del Teatre en data 7 de juliol de 2017. 
 
El dia 4 de setembre de 2017, data en què s’havia de formalitzar la comprovació del replanteig, 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va sol·licitar verbalment un increment del pressupost 
per fer front a les despeses derivades de l’execució del Pla de Seguretat i Salut per un import de 
29.502,26 €, IVA exclòs i sense indicar si aquest import inclou  les despeses generals i  el 
benefici industrial. D’igual manera, el dia 5 de setembre de 2017 va formalitzar de manera escrita 
i per correu electrònic enviat a l’Institut del Teatre dita petició, fet que va suposar una dilatació 
dels tràmits administratius per poder iniciar les obres.  
 
A la vista de la petició de CONSTRUCCIONES TRULL, SL., el dia 14 de setembre de 2017 
l’Institut del Teatre va contestar pel mateix mitjà,   manifestant que no s’accedia a la petició 
argumentant que “....d’acord amb el que es disposa en el Real Decret 1627/97, de 24 
d’octubre el projecte objecte d’aquesta contractació no requereix la incorporació d’un 
estudi de seguretat i salut,  resultant preceptiva no obstant la incorporació d’un estudi 
bàsic de seguretat i salut, tal i com s’ha recollit en  aquest expedient. L’estudi bàsic de 
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seguretat i salut no precisa  un pressupost ni uns amidaments específics per al seu 
desenvolupament. Els costos derivats de l’aplicació de les mesures de seguretat i salut 
fruit de l’aplicació i desenvolupament de l’estudi bàsic de seguretat i salut,  les despeses 
generals  i les d’administració estan incloses en el pressupost de la contractació.” 

 
A partir d’aquest moment, l’Institut del Teatre insisteix en la formalització de l’acta de 
comprovació del replanteig per continuar amb la tramitació administrativa i, en aquest sentit, el 
dia 19 de setembre de 2017 l’Institut del Teatre envia un burofax a CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL requerint la concreció d’un dia per formalitzar dita acta. 
 
En resposta al burofax, el dia 20 de setembre de 2017,  l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL remet una rèplica per correu electrònic a la resposta al correu electrònic enviat per l’Institut del 
Teatre el dia 14 de setembre de 2017 esmentat en el paràgraf anterior. 
 
Paral·lelament, l’Institut del Teatre va sol·licitar un informe complementari al Coordinador de 
Seguretat i Salut i a la Direcció facultativa per constatar la idoneïtat del Pla de Seguretat i Salut a 
la vista de la petició insistent de l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL.  
 
En data 26 de setembre s’emet l’informe mitjançant el qual conté la següent informació “.....que 
la relació de mitjans sol·licitada al contractista és amb l’objectiu de comprovar la seva 
idoneïtat i NO comporten cap modificació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, de la 
mateixa manera que NO comporta cap increment del pressupost de l’obra adjudicada.....”. 
 
Aquest informe va ser adjuntat al Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. 
 
El Pla de Seguretat i Salut juntament amb l’informe complementari va ser aprovat per la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària de data 11 d’octubre de 2017. L’Institut del 
Teatre va notificar aquest fet a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL en data 24 d’octubre 
de 2017 (núm. registre de sortida 2435/17). 

 
De nou, en data 3 de novembre de 2017 l’Institut del Teatre va realitzar un segon intent per 
convocar a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL per a la formalització de la comprovació 
del replanteig i, en aquest sentit, va enviar un burofax per emplaçar-los el dia 7 de novembre de 
2017 a les 9:00h al Centre Territorial del Vallès (Terrassa). 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. no es va presentar i, com va tenir coneixement 
l’Institut del Teatre a posteriori, ni tan sols van recollir el burofax enviat.  
 
El dia 13 de novembre de 2017, l’Institut del Teatre va realitzar un tercer intent de convocatòria i 
va enviar un nou burofax emplaçant a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL a la realització 
de la comprovació del replanteig per al dia 17 de novembre de 2017 a les 12:30h al Centre 
Territorial del Vallès (Terrassa). 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. no es va presentar i, com va tenir coneixement 
l’Institut del Teatre a posteriori, ni tan sols van recollir el burofax enviat.  
 
Paral·lelament i per reforçar la comunicació, els dies 8, 13 i 16 de novembre, l’Institut del Teatre 
havia enviat correus electrònics  sense aconseguir que l’empresa comparegués a la reunió 
convocada el 17 de novembre. El correu electrònic del dia 16 amb còpies dels burofaxos 
anteriors va ser  contestat el dia 17 de novembre a les 10:57.  Finalment, en aquesta resposta, 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va sol·licitar que enviés un correu electrònic 
sol·licitant que la convocatòria fos realitzada amb l’antelació corresponent. 
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L’Institut del Teatre envia el darrer burofax de convocatòria (quart intent) i un correu electrònic el 
mateix dia 17 de novembre com a resposta directe al correu electrònic l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL, en aquest cas, per al dia 24 de novembre de 2017 a les 
12:30h al Centre Territorial del Vallès (Terrassa). 
 
El 24 de novembre de 2017 en el lloc indicat van assistir per part de l’Institut del Teatre, la Sra. 
Rosa Maria Canals García, arquitecte i Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics, el 
senyor Jordi Valls Planas, enginyer industrial i Cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat 
d’Obres, el senyor F. Xavier Esteve Fabrés, arquitecte tècnic, com a director de les obres, el 
senyor Antonio Martin Cruces, arquitecte tècnic de la Diputació de Barcelona, adscrit al Servei 
d’Edificació, com a coordinador de seguretat i  salut i, per part de l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL. el senyor David Alcalá Perez, com a cap de l’obra i el senyor Josep Trujolls Vidal, 
advocat.  

 
En iniciar la reunió es va proposar procedir amb la formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig, tal i com se’ls havia emplaçat. Els representants de l‘empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL. van manifestar que: 
 

- No havien estat convocats amb prou antelació i que per aquest motiu no havien 
comparegut en les anteriors convocatòries.  

- No s’havia donat resposta a les seves observacions respecte el possible augment del 
cost derivat de la seva interpretació de l‘execució del pla de seguretat redactat per 
l‘empresa.  

- No s’havia donat resposta a les seves observacions respecte del possible increment de 
cost derivat de la utilització d’una maquinària que en la seva opinió no estava  inclosa en 
el projecte.  

 
A més, en el transcurs de la reunió, els representants de l‘empresa CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL.  van manifestar que des del seu punt de vista el projecte licitat presentava errors i estava mal 
fet. En concret es referien: 
 

- A la seva observació respecte de la necessitat d’utilització de maquinària no prevista en 
el projecte per a donar compliment als requisits demanats  pels tècnics de via pública de 
Terrassa en el seu informe previ d’autorització d’ocupació de la via pública.  

- A la pretesa mancança de concreció en la gestió del desmuntatge d’unes peces que 
contenen amiant i que en la seva opinió representa un increment substancial de les 
mesures de seguretat i salut i una modificació del pla.  

 
Els tècnics que integren la direcció facultativa van respondre i justificar les solucions adoptades 
en el projecte des del punt de vista tècnic, corroborant que no calia canviar la maquinària per 
executar l‘obra i que hi ha previstes totes les mesures de seguretat necessàries respecte  del 
tractament de les peces d’amiant a desmuntar, i van posar de relleu el fet objectiu que tota 
l‘argumentació del representant de l‘empresa constructora anava encaminada a justificar 
increments del pressupost previst per a l ‘execució del projecte licitat.  
 
Després d’un debat, els representants de l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL.  insistien 
en els requeriments i disconformitat abans esmentat, per tant, a la vista de la situació,  l’Institut 
del Teatre va sol·licitar que qualsevol petició o disconformitat s’havia de efectuar pel canal 
administratiu adient, és dir, mitjançant instància presentada al Registre General de l’Organisme.  
 
Els representants de  l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. van optar per abandonar la 
reunió i van demanar que es signés un document que acredités que havien comparegut a la 
reunió. Aquest document resta arxivat a l’expedient. 
 
L’acta de comprovació de replanteig, per tant, NO ES VA EFECTUAR.  
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II. Fets constitutius que motiven la incoació de resolució del contracte amb l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL.   
 
La clàusula 2.6 del Plec de Clàusules Administratives que regeixen la contractació de les obres 
del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” 
(IT1847P16) estableix que són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als 
articles 223 i concordants del TRLCSP, les següents: 

 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb 
l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents Plecs durant 
l’execució del contracte, quan a criteri de l’Institut del Teatre puguin derivar-se perjudicis per 
a l’interès públic. 
 

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

 
- La no presentació, per part del contractista, del Pla de Seguretat i Salut en el treball, així 

com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions, se li facin 
avinents. 

 
En el marc de les causes que donen lloc a la resolució del contracte, cal fer les consideracions 
següents: 

 

a) Que d’acord amb l’article 145 del TRLCSP “Les proposicions dels interessats hauran 
d’ajustar-se al que es preveu en el plec de clàusules administratives particulars, i la seva 
presentació presumeix l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat 
de dites clàusules o condicions, sense salvetat o reserva” . 

 
Per tant, es considera que des del moment que l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL.  
participa en la licitació està acceptant de forma expressa els plecs que ha confeccionat 
l’Institut del Teatre, i per tant, vinculen a les parts implicades en el procediment, de forma 
que en el moment procedimental en què es troba l’Institut del Teatre (contracte formalitzat 
des del dia 7 de juliol) no procediria per part de l’empresa  CONSTRUCCIONES TRULL, SL.  
recorre el punt relatiu al Pla de Seguretat i Salut. 
 

b) Que l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. era coneixedor del “Projecte d’arranjament 
dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16)” fet que es 
presumeix quan ha concursat en la licitació, ha presentat la seva oferta econòmica i ha 
redactat i presentat el Pla de Seguretat i Salut. Aquest fet posa de manifest que era 
coneixedor de totes les característiques i requeriments per a la realització de l’obra. 
 

c) Que el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció contempla el contingut de l’Estudi de 
seguretat i salut i l’Estudi Bàsic de seguretat i salut que serà confeccionat pel tècnic designat 
pel promotor. En tot cas, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, en el seu defecte, de 
l’estudi bàsic, cada contractista elaborarà el Pla de Seguretat i Salut en el qual s’analitzin, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en funció 
del seu propi sistema d’execució de l’obra.  En cap cas, la presentació del Pla de Seguretat i 
Salut podrà ser l’instrument per sol·licitar un increment del preu del contracte.  
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Cal recordar que l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. ha estat adjudicatària del 
contracte per la seva oferta econòmica i, per tant, les pretensions d’incrementar el preu 
vulneraria l’element essencial que ha servit com a criteri per adjudicar-li el contracte. 
 
Així mateix, l’informe favorable del Coordinador de Seguretat i Salut és clar i estableix  
“.....que la relació de mitjans sol·licitada al contractista és amb l’objectiu de comprovar 
la seva idoneïtat i NO comporten cap modificació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, de la mateixa manera que NO comporta cap increment del pressupost de l’obra 
adjudicada.....”. 
 
d) Que cal fer una important menció al fet que CONSTRUCCIONES TRULL, SL. en el 
procés de licitació va presentar una oferta econòmica que va resultar temerària i, cal 
recordar que un cop fet el requeriment per tal que justifiqués la seva oferta va argumentar, 
d’acord amb l’acta de la Mesa de Contractació,  el següent: 

 
“1. D’una banda, per a la totalitat de la durada de les obres disposarà de 
maquinaria pròpia amortitzada (camió elevador i Plataforma elevadora) que li 
permet executar l‘obra sense necessitar les partides destinades a aquest fi.  
2. Consideren que poden incrementar la seva capacitat de treball si és 
necessari fent ús d’aquestes partides amb un amidament del 20% respecte al 
projecte i a un cost molt inferior al justificat pel tècnic redactor del projecte.  
3. D’altra banda justifiquen que poden comprar una part del material d’obra a 
preus molt avantatjosos amb ofertes concretes dels seus proveïdors.  
4. Finalment justifiquen un rendiment important dels seus mètodes de treball 
basats en la seva experiència professional.  

 
Pel que fa a la justificació de preus i rendiments dels punts 3 i 4 són raonables i no 
suposen un decrement important de la baixa.  
La justificació dels punts 1 i 2 és poc ortodoxa però raonable.  
Al punt 1, l‘empresa justifica que disposa de maquinaria pròpia i considera que 
l’explotació d’aquesta maquinària no té cap cost, ni de manteniment, ni de 
combustible o mà d’obra.  
 
Al punt 2 l‘empresa justifica que per al 20% de la durada total de les feines pot 
llogar maquinària a un preu molt reduït per millorar el ritme de producció. La baixa 
del preu de cost d’aquest servei  és força agosarada però acceptable vist que està 
recolzada per una oferta en peu. El fet menys ortodox és que s’ha modificant l’estat 
d’amidaments d’un servei auxiliar del projecte. Si aquesta modificació suposés un 
canvi a les partides a executar o construir, la justificació seria inacceptable sense 
discussió.  Tractant-se d‘un servei auxiliar a l’obra i tenint present l’argumentació 
prèvia, la justificació és poc ortodoxa però raonable des del punt de vista tècnic.” . 

 
Per tant, les pretensions d’increment del pressupost del Pla de Seguretat i Salut en 29.502,26 €, 
IVA exclòs i sense indicar si aquest import inclou  les despeses generals i  el benefici industrial 
no resulta procedent per que aquesta despesa esta incloses en el pressupost de projecte 
aprovat, tal i com s’especifica en els plecs administratius i el contracte. 
 
Dit això, les causes de resolució contractual invocades és l’incompliment del contractista, perquè 
no va formalitzar l’acta de comprovació de replanteig en la data convocada per l’Institut del 
Teatre (demora), l’incompliment de l’obligació essencial d’iniciar l’execució del contracte en el 
temps previst al plec i l’incompliment del preu del contracte atès que està sol·licitant un increment 
del preu abans d’iniciar-se la seva execució. Es proposa resoldre el contracte per causes 
imputables al contractista i retenir provisionalment, mentre no es resolgui la determinació de 
danys i perjudicis ocasionats, la garantia definitiva, la qual es va constituir mitjançant 
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assegurança de caució amb l’asseguradora GENERALI ESPANA, SA, per un import de 
4.465,00€, euros.” 

 
 
 
3. CAUSES DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL: INCOMPLIMENT DEL CONTRACTISTA: 
 
De conformitat amb l’informe transcrit precedent, es van apreciar diferents incompliments contractuals 
imputables al contractista, com són: 
 
- La demora en la comprovació del replanteig. 
- L’incompliment de l’obligació d’iniciar l’execució del contracte en el temps previst al plec. 
- L’incompliment de l’obligació del preu del contracte, amb la sol·licitud d’una modificació d’aquest 

abans d’iniciar-se la seva execució.  
 
Per tant, es va considerar convenient l’inici de l’expedient de resolució contractual per tal de determinar 
l’abast de l’esmentat incompliment i les causes de resolució previstes expressament en el contracte.  
 
D’acord amb esmentat informe, els incompliments en què ha incorregut l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL. són imputables a l’empresa contractista i suposen una de les causes de resolució prevista 
a la clàusula 2.6. del Plec de clàusules administratives particulars, en concordança amb els articles 
223.h) i 237.a) del TRLCSP i en concret, la següent:  

 
- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula 

següent, referida a les penalitats. 
- La demora en la comprovació del replanteig, conforme al article 229 del mateix text legal. 

 
Així mateix, cal fer palesa que la prerrogativa de modificació contractual té caràcter excepcional, en tant 
que suposa una alteració de l’objecte de la licitació i una excepció al principi d’inalterabilitat contractual 
que s’estableix a l’article 230 TRLCSP, pel contracte d’obres i dita prerrogativa tampoc pot exercitar-se 
per salvar possibles deficiències o imprevisions tècniques contingudes en el projecte (Dictamen núm. 
583/2001, de 29 de març de 2001, del Consell d’Estat). Així mateix, l’exigència legal de justificar la 
introducció de modificacions en els contractes administratius, respon a l’objectiu de no desvirtuar el 
principi de licitació pública que regeix la contractació pública.  
 
Vist que el contractista va resultar adjudicatari en concurrència amb altres licitadors en base a la seva 
proposta presentada i a la justificació presentada en haver resultat incursa la seva oferta en baixa 
desproporcionada, la seva petició d’increment pressupostari no només suposa un incompliment manifest 
de les condicions del contracte acceptades mitjançant la seva oferta, sinó també una infracció de 
l’esmentat principi de licitació pública.  
 
Finalment, cal tenir en compte que en tractar-se d’un incompliment imputable a l’empresa contractista, 
l’Institut del Teatre disposa de la legitimació requerida per l’article 224.2, segon paràgraf del TRLCSP per 
a instar la resolució del contracte. 
 
Per tot l’exposat, va resultar procedent iniciar el procediment de resolució del contracte de referència, 
formalitzat en data 7 de juliol de 2017, amb l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. per causes 
previstes en el mateix contracte, les quals li són imputables, i consisteixen en l’incompliment de les seves 
obligacions contractuals pel fet de no haver formalitzat l’acta de comprovació de replanteig en la data 
requerida per l’Institut del Teatre tal i com s’ha exposat en l’informe emès en data 27 de novembre de 
2017 pel Cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en obres de l’Institut del Teatre.  
 
4. RESOLUCIÓ DE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PER L’EMPRESA CONSTRUCCIONES 

TRULL, SL. MITJANÇANT EL QUAL SOL·LICITA LA RESOLUCIÓ DE CONTRACTE I 
INDEMNITZACIÓ.  
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Dies posteriors a la data convocada per a la formalització de l’acta de comprovació de replanteig, en 
concret, el dia 29 de novembre de 2017 (relació amb l’apartat 2.5 del present dictamen) va entrar un 
escrit de l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. al Registre General de l’Institut del Teatre (núm. 
entrada  1784/2017) mitjançant correu postal, mitjançant el qual manifesta un seguit de fets que, d’acord 
amb la seva valoració, suposen un incompliment de contracte per part de l’Institut del Teatre.  
 
Ateses les pretensions de l’empresa  CONSTRUCCIONES TRULL, SL. escau efectuar les 
corresponents consideracions, ordenades per apartats: 
 
a) En relació a la afirmació realitzada “....que en data 07/07/2017 vam haver d’explicar-los que vostès 
havien de demanar llicències d’obres a l’Ajuntament de Terrassa, sinó no podríem començar les 
obres. I no ens va fer arribar la llicència d’obres (concedida a 05/10/2017) fins al seu correu 
electrònic de 16/11/2017, tot i que els l’havíem requerit en múltiples ocasions, la última en el nostre 
Burofax de 24/10/2017” 
  
Examinada aquesta manifestació cal deixar constància que no correspon a la realitat. L’Institut del Teatre 
és una Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, que disposa dels recursos humans necessaris i 
amb la qualificació professional i tècnica per porta a terme les seves funcions amb la màxima 
professionalitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona, entitat que compta amb el Servei de Projectes i 
Obres i qui va encarregar el “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de 
Terrassa” també disposa dels tècnics amb la qualificació professional i tècnica necessària per portar a 
termes les seves funcions. No té cabuda l’afirmació feta per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL.  
en relació al desconeixement per part de l’Institut del Teatre i de la Diputació de Barcelona per a la 
sol·licitar la llicències d’obres. La Diputació de Barcelona gestiona un volum important d’obres i l’Institut 
del Teatre en menor quantia també. En tot cas, l’Institut del Teatre no cal que cap empresa li expliqui que 
s’han de demanar la llicències corresponents per començar les obres.  
 
De fet, la llicències d’obres es va tramitar el mateix dia 7 de juliol de 2017 aprofitant la visita a Terrassa 
amb motiu de la primera reunió de coordinació d’activitats amb l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL.  Amb les dificultats prèvies per adjudicar el contracte, l’institut del Teatre va considerar que  no tenia 
sentit avançar la sol·licitud de llicència d’obres abans de la signatura efectiva del contracte. 
 
La llicència d’obres resta dipositada a l’expedient de la contractació. 
 
Pel que fa al punt “... i no ens van fer arribar la llicència d’obres ( concedida a 05/10/2017) fins al seu 
correu electrònic de 16/11/2017, tot i que els l’havíem requerit  en múltiples ocasions, la ultima en 
el nostre Burofax de 24/10/2017”, cal observar que:  
 

- La llicència es tramita el 7 de juliol de 2017.  
- El 16 d’agost de 2017 es requereix per correu electrònic al Sr David Alcalà que 

aporti la informació relativa a la maquinària que té previst utilitzar per donar 
resposta a les preguntes que formula l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de Terrassa 
per poder emetre el informe preceptiu relatiu a l‘ocupació de la via pública. No es 
rep cap resposta. Resta a l’expedient el mail al Sr. David Alcalà i el document que 
acredita la sol·licitud de via pública a l’Institut del Teatre. 

- La informació i resposta la prepara la direcció facultativa. Es lliura a l’Ajuntament a 
finals d’agost i es fa una visita conjunta (tècnics de via pública de l’Ajuntament de 
Terrassa i representants de l’Institut del Teatre ) per aclarir els punts que poden 
generar confusió i resoldre’ls. Resta a l’expedient els plànols de resposta.  

- El 31 d’agost de 2017 es recorda per escrit a l’empresa CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL.  que el dia 4 de setembre hi ha convocada d’una banda la segona 
reunió de coordinació d’activitats empresarials i de l’altra  la primera reunió tècnica 
on es vol procedir a la Comprovació de Replanteig. Com ja s’ha explicat es va 
justificar que la formalització de l’acta d’inici d’obra que s’hauria d’haver fet i signat 
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com a molt tard el 7 de d’agost, no es va  signar en aquesta data i restava  
condicionada a la concessió de la llicència d’obres per part de l’Ajuntament de 
Terrassa, tal i com s’especificava en la proposta d’acta de replanteig.  

- En el moment d’iniciar la reunió el 4 de setembre Construcciones Trull no va voler 
formalitzar l’acta de replanteig després de comunicar  verbalment que volia 
sol·licitar un increment del pressupost d’obra per fer front a les despeses derivades 
de l‘execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que van exposar 
posteriorment per correu electrònic el dia 5 de setembre.(Observar que aquesta 
circumstància o fet deriva en una dilatació dels terminis de tots els tràmits 
administratius en curs).  

- A partir d’aquest punt, la comunicació amb la empresa va encaminada a aclarir, 
argumentar i respondre la petició d’increment del pressupost adjudicat primer.  

 
b) En relació a l’afirmació “....Segons el Projecte (Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Apartat 6), els 
materials a emmagatzemar per a l’execució de l’obra (material de construcció, runes, caseta d’obra 
i serveis) s’han de situar ocupant la via pública. No obstant, la llicència d’obres concedida indica 
“CONDICIÓ 19 (...) A la via publica no es podrà dipositar ni acumular material d’obra”. Per tant, 
l’obra projectada no es troba autoritzada per l’Ajuntament de Terrassa”. 
 
Cal realitzar les següents observacions:  
 

- És una afirmació errònia. L‘empresa fins a data d’avui disposa de la resolució de 
llicència, però no disposa de la documentació tècnica annexa 

- L‘empresa no ha donat l‘oportunitat de revisar-la amb un enfocament constructiu.   
- De fet, els plànols lliurats als Tècnics de l’Ajuntament per la tramitació de la llicència 

d’obres contemplen que les casetes d’obra i els serveis provisionals s’ubicaran al 
passatge fora de via pública entre el carrer Gaudí i el carrer de la Rasa, davant la 
prolongació del passatge Montoliu. 

- En el document de concessió de la llicència d’obres, el concepte via pública 
s’utilitza per als carrers amb trànsit rodat o pas de servitud de trànsit rodat (Plaça 
Ezequiel Didó i Passatge Montoliu ).  

 

d) En relació a l’afirmació .... “ També els hem posat de manifest en diverses ocasions, les últimes 
en el nostre Burofax de 24/10/2017 i correu electrònic de 17/11/2017 que el projecte deixa sense 
resoldre la forma d’evacuació de les runes dels enderrocs de la cornisa de la coberta (principal 
part de l’obra), i que cal acordar-ho entre les parts. El propi projecte indica que les qüestions 
no previstes al projecte s’acordaran entre les parts; diu (pàg. 15): NOTES: totes les qüestions 
que quedin pendents de resoldre a la memòria s’efectuaran d’acord amb la direcció tècnica”.  

 
Cal realitzar les següents consideracions:  

 
- Els medis auxiliars que s’utilitzen per a baixar els elements desmuntats a l‘obra, segons 

projecte van a càrrec del contractista i els costos que se’n deriven formen part dels costos 
indirectes del projecte. Cal acordar entre les parts, tal i com especifica el projecte, les 
solucions a executar per validar-ne el procés d’execució des del punt de vista tècnic i de 
seguretat en les obres. El cost no forma part d’aquesta negociació.  
 

e) En relació a l’afirmació ...... “El projecte preveu l’elevació dels obrers mitjançant plataforma 
elevadora telescòpica articulada (cistella), autopropulsada diesel, de dimensions 700x245x245 
cms en repòs, i càrrega útil de 227 Kgs. El Coordinador de Seguretat  Sr. Antonio Martin Cruces 
ha proposat acumular i baixar les runes amb la mateixa cistella d’elevació dels obrers. No 
obstant, això no és factible, ja que incompliria el propi Projecte (EBSS Annex 7.20): “ Normes 
d´ús i manteniment: Queda prohibit utilitzar la plataforma de treball per a finalitats diferents del 
desplaçament de persones, eines i equips al lloc de treball. (...) Cal mantenir la plataforma de 
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treball neta i sense elements que es puguin despendre mentre es treballa. Aquesta qüestió 
segueixi pendent d’acordar i resoldre, i suposa la falta de viabilitat del projecte”  

 
Cal realitzar les següents consideracions:  

 
- Les consideracions fetes respecte a la maquinaria prevista en projecte per a la elevació dels 

obrers són correctes. 
- La conclusió a que s’arriba respecte a la viabilitat del correcte no és correcte.  
- La transcripció de la proposta del Sr Antonio Martin Cruces no s’ajusta a la realitat. La 

empresa constructora manifestava en la reunió que no sabia com baixar la runa o peces del 
desmuntatge i argumentava que no estava resolta aquesta qüestió en el projecte. La direcció 
facultativa va expressar que és feina del constructor definir el procediment per baixar la 
possible runa i que en el projecte licitat hi ha partides de desenrunatge manual destinades a 
aquesta fi. El Sr Antonio Martin Cruces va enumerar diferents alternatives per ajudar a la 
empresa a buscar solucions i va  matissar que s’ha treballar respectant la normativa d’ús de 
la maquinaria que es faci servir.  

  

f) En relació a l’afirmació: ....“També es troba pendent de resoldre la qüestió de que al C./ de la Rasa 
i al C./ Gaudí  hi ha elements de la via pública que impedeixen el pas i treball de la plataforma 
elevadora projectada. (fanals, font pública, arbres, bancs, pivots, semàfors...)”  

 
Cal realitzar les següents consideracions:  

 
- Es va comprovar in situ amb el director facultatiu que és tècnicament viable fer les obres amb els 

medis inclosos en el projecte. 
 

g) En relació a l’afirmació:..... ” Segons ha exposat el Sr. Jordi Valls Planas de l’Institut del Teatre, 
no es disposa d’autorització municipal per arrancar tots aquests elements, lo que fa concloure 
que el mitjà projectat (camió cistella diesel)..) no era el mitja més idoni per a l’execució dels 
treballs i, en el seu cas, caldria modificar el projecte per a executar-lo íntegrament amb bastida, 
o bé amb plataforma de tisora vertical com ha va utilitzar recentment l’Institut del Teatre a 
col·locar una xarxa de protecció de la cornisa objecte de l’obra i quina fotografia apareix, 
curiosament tot i no estar projectada, al Projecte (EBSS Annex x 7:20) junt a la fotografia de la 
plataforma projectada.  S’adjunten fotografies. 

 
Cal realitzar les següents consideracions:  

 
- No es disposa de permís per arrancar elements perquè no està previst fer-ho, i per tant no s’ha 

sol·licitat.  
- S’especifica en l’informe del Servei de Via pública que si les branques dels arbres del carrer 

Gaudí suposen un impediment durant l‘execució de les feines, es comuniqui al mateix Servei 
que se’n farà càrrec.  

 

h) En relació a l’afirmació:..... “En quant al Pressupost de Seguretat i Salut aprovat per Coordinador 
de Seguretat i Salut de l’obra, estem a l’espera de què l’Institut del Teatre de Terrassa ens 
indiqui de quina manera pensa fer-hi front ...”  

 
Cal realitzar les següents consideracions 
 

- En aquest punt cal remetre’s als arguments detallats a l’informe transcrit del Cap de la Unitat de 
Manteniment i Seguretat en obres de l’Institut del Teatre. 

- El Coordinador de Seguretat i Salut va aprovar el Pla  de Seguretat i Salut i no pas un pressupost 
de seguretat i salut, tal i com es vol fer entendre.  
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- S’ha justificat prèviament que d’acord amb el que es disposa en el Real Decret 1627/97, de 24 
d’octubre el projecte objecte d’aquesta contractació no requereix la incorporació d’un estudi de 
seguretat i salut,  resultant preceptiva no obstant la incorporació d’un estudi bàsic de seguretat i 
salut, tal i com s’ha recollit en  aquest expedient. L’estudi bàsic de seguretat i salut no precisa  un 
pressupost ni uns amidaments específics per al seu desenvolupament. Els costos derivats de 
l’aplicació de les mesures de seguretat i salut fruit de l’aplicació i desenvolupament de l’estudi 
bàsic de seguretat i salut,  les despeses generals  i les d’administració estan incloses en el 
pressupost de la contractació.  

 

i) En relació a l’apartat..... “Sobre la convocatòria pel 24/11/2017 per a formalització de l’acta de 
comprovació del replanteig” que afirma...”CONSTRUCCIONES TRULL, SL va comparèixer a la 
convocatòria pel 24/11/2017, a les 12:30h a la seu de l’Institut del Teatre, per a la formalització 
de l’acta de comprovació del replanteig, va exposar les qüestions referides en l’Apartat I 
anterior, manifestant la nostra voluntat de formular RESERVES a l’acta de comprovació del 
replanteig sobre la viabilitat del projecte i sobre la disponibilitat dels terrenys. No obstant, els 
representats de l’Institut del Teatre van contestar que segons instruccions del seu advocat 
l’acta de comprovació del replanteig només es podia firmar si era sense reserves, i que en cas 
de tenir reserves el contractista no es firmaria i només es deixaria constància de la reunió 
sense acord –com es va fer- 
En conseqüència, l’Administració contractant ha infringit els art. 139 i 140 de la LCSP, impedint 
al contractista formular reserves a l’acta de comprovació del replanteig del projecte, i 
provocant una nova demora “sine die” de la comprovació del replanteig del projecte –pendent 
des del 07/08/2017- i de l’inici de les obres“. 

 
Cal realitzar les següents consideracions: 
 
En l‘exposició que realitza CONSTRUCCIONES TRULL, SL s`obvia gairebé tot el contingut de la reunió. 
Cal remetre’s a l’informe del Cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en obres de l’Institut del Teatre 
que es detalla els fets i tal com es van succeir, i que divergeix en les formes i en el contingut del resum fet 
per l’empresa. 
 

j) En relació a l’apartat..... “I per part del Director Facultatiu se’ns va respondre que la forma de 
baixar la runa era cosa nostra”. 

 
Cal realitzar les següents consideracions: 
 

• Hi ha previstes al projecte partides de desenrunatge amb medis manuals.    
• I a més, efectivament, és feina del constructor definir el procediment per baixar la possible runa, i 

en tot cas és competència de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat i salut validar-
ho.      

 
A més, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL sol·licita en el seu escrit: 
 

1. Una indemnització equivalent al 3% del preu d’adjudicació. 
2. Una indemnització addicional de 1.320€ més l’IVA al 21% corresponen al cost dels 

treballs de redacció del Pla de Seguretat i Salut per part del contractista, atenent 
al temps dedicat pel nostre Cap d’Obra (55h) a raó de 24€/h (preu unitari BEDEC 
per hora de Cap d’obra). 

3. S’acordi la devolució integra al Contractista de la garantia definitiva de l’obra 
dipositada. 

 
Per l’altra banda, conforma al Plec de Clàusules administratives particulars Ap. 3.4. i Art. 229 del 
TRLSCP, l’execució del contracte havia de començar amb l’acta de comprovació del replanteig que 
s’havia d’efectuar en el termini màxim d’1 mes des de la formalització del contracte de 07/07/2017. 
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La demora en el replanteig, imputable a l’Institut del Teatre, és causa de resolució del contracte 
d’obres (art. 237 a) TRLCSP, Clàusula 77 del Plec de general), motiu pel qual CONSTRUCCIONES 
TRULL, SL també insta la resolució del contracte atenent a la concurrència de dita causa i reclama 
a l’Institut del Teatre. 

 
4. Una indemnització addicional equivalent al 2% del preu d’adjudicació. 

 
Ca fer les següents consideracions: 
 

a) Es PROPOSA DESESTIMAR la petició d’indemnització equivalent al 3% del preu 
d’adjudicació atès que l’Institut del Teatre no ha incomplert en cap moment el contracte 
formalitzat per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. Es considera que l’Institut 
del Teatre ha actuat de bona fe insistint en la signatura –fins a quatre vegades- de la 
formalització de l’acta de replanteig. 
 

b) Es PROPOSTA DESESTIMAR la petició de una indemnització addicional de 1.320€ 
més l’IVA al 21% corresponen al cost dels treballs de redacció del Pla de Seguretat i 
Salut per part del contractista, atenent al temps dedicat pel nostre Cap d’Obra (55h) a 
raó de 24€/h (preu unitari BEDEC per hora de Cap d’obra). Es considera, d’igual 
manera, que l’Institut del Teatre incomplit en cap moment el contracte formalitzat per 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. 

 
c) Es PROPOSA DESESTIMAR PROVISIONALMENT la petició de la devolució integra al 

Contractista de la garantia definitiva de l’obra dipositada. Atenent a què l’Institut del 
Teatre, en aquest mateix acte administratiu, ha iniciat un expedient de resolució de 
contracte per incompliment de contracte de l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL., s’ha considerat incautar la garantia definitiva fins que es resolgui definitivament el 
contracte realitzant la valoració econòmica dels danys i perjudicis que ha comportat a 
l’Institut del Teatre l’incompliment de contracte per part de l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL.  

 
5. INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 24 de gener 
de 2018 (núm. registre 5/2018) es va aprovar incoar l’expedient de resolució del contracte d’obres per a 
l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” 
(IT1847P16), per causa imputable a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL, amb NIF B43047166, el 
qual fou notificat, amb peu de recurs d’alçada per tractar-se d’un acte de tràmit qualificat, i rebut per 
l’empresa contractista en data 12 de febrer de 2018. 
 
En el mateix acord es va aprovar el següent: 
 

“Primer.- INICIAR L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ del contracte d’obres per a l’execució del 
“Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” 
(IT1847P16), formalitzat entre l’Institut del Teatre i l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. 
amb NIF B43047166, en data 7 de juliol de 2017, per causa imputable al contractista, consistent 
en l’incompliment de les seves obligacions contractuals, en no formalitzar l’acta de comprovació 
de replanteig d’acord els fets descrits a l’informe del Cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat 
d’obres de l’Institut del Teatre de data 27 de novembre de 2017, transcrit en la part expositiva del 
present dictamen, i de conformitat amb el que disposa l’article 223 h) del TRCSP, en relació a la 
clàusula cinquena del contracte formalitzat. 
 
Segon.- DONAR AUDIÈNCIA a l’empresa contractista, CONSTRUCCIONES TRULL, SL., per a 
què, en un termini màxim de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de la recepció de la 
notificació dels presents acords, pugui formular les al·legacions i aportar els documents i 
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justificacions que consideri oportuns en relació a la proposta per a la resolució del contracte de 
referència, de conformitat amb el que disposa l’article 211.1. del TRLCSP, en relació amb l’article 
109.1a) del RGLCAP. 
 
Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA a l’entitat GENERALI ESPAÑA, SA, (assegurador pòlissa de 
caució) per a què, en un termini màxim de DEU DIES NATURALS, a comptar des de l’endemà de 
la recepció de la notificació dels presents acords, pugui formular les al·legacions i aportar els 
documents i justificacions que consideri oportuns en relació a la incautació de la garantia 
constituïda a conseqüència de la resolució del contracte de referència, de conformitat amb el que 
preveuen els articles 97.2 del TRLCSP i 109.1 b) del RGLCAP. 
 
Quart.- FORMULAR proposta de resolució del referit contracte, que es concreta en: 
 
“ 

1. DESESTIMAR les peticions formulades per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. 
mitjançant escrit presentat en data 29 de novembre de 2017 al Registre General de 
l’Institut del Teatre (núm. entrada  1784/2017, d’acord amb els motius adduïts a la part 
expositiva d’aquest dictamen.  

2. INCAUTAR PROVISIONALMENT la garantia definitiva i dipositada per 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. per import de 4.465,00€ fins a la quantificació dels 
danys i perjudicis causats. 

3. RESOLDRE EL CONTRACTE d’obres per a l’execució del “Projecte d’arranjament dels 
desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) formalitzat en 
data 7 de juliol de 2017 amb l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL per 
incompliment de les obligacions contractuals per part de l’empresa contractista” 

 
Cinquè- INCAUTAR PROVISIONALMENT la garantia definitiva dipositada per 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. per import de 4.465,00€ fins a la quantificació dels danys i 
perjudicis causats. 
 
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. i a l’entitat 
asseguradora GENERALI ESPAÑA, SA, amb indicació dels recursos que siguin procedents.” 

 
Dins el termini concedit de deu dies naturals, concretament en data 20 de febrer de 2018 (data d’entrada 
al Registre General de l’Institut del Teatre, 21 de febrer de 2018), l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL. va presentar en temps i forma un escrit formulant al·legacions, on també el qualifica, a més, com a 
recurs d’alçada,  malgrat que aquesta qualificació, en realitat es tracta d’al·legacions respecte de l’acord 
d’incoació de resolució del contracte. 
 
6. ACCEPTACIÓ A TRÀMIT DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES PER CONSTRUCCIONES 

TRULL, SL I SUSPENSIÓ DEL TERMINI PER RESOLDRE FINS QUE LA COMISSIÓ JURÍDICA 
ASSESSORA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EMETI EL DICTAMEN PRECEPTIU. 

 
A la vista de les al·legacions presentades per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL per acord de la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió ordinària de data 18 d’abril de 2018, es va 
aprovar l’acceptació a tràmit les al·legacions formulades en relació a la incoació de l’expedient de 
resolució del contracte d’obres per a l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici 
de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) per incompliment de les obligacions contractuals per part 
de l’empresa contractista i suspendre el termini per resoldre fins que la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat emeti el dictamen preceptiu corresponent. 
 
Es transcriu la part essencial del dictamen: 
“ 

1. FETS 
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1.1  ANTECEDENTS 
 
1.1.1 Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de 

data 15 de març de 2017 (Núm. registre 8/2017) es va aprovar l’expedient de 
contractació de l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici 
de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16), -procediment obert amb un únic 
criteri d’adjudicació-, per un import de CENT SETANTA-DOS MIL DOS-CENTS 
SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (172.279’56 €) IVA inclòs, 
amb càrrec al pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2017. 

1.1.2 Mitjançant acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de data 21 de juny 
de 2017 (Núm. registre 102/2017) es va acordar l’adjudicació del contracte a favor de 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL, per un import de VUITANTA-NOU MIL TRES-CENTS 
EUROS (89.300’00 €) més el 21 % d’IVA, i amb un termini d’execució de sis mesos, que 
ascendeix a DIVUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS (18.753’00 €), 
d’acord amb la seva oferta, incursa inicialment en baixa temerària, que va ser 
considerada degudament justificada pel contractista. 

1.1.3 Aquest contracte es va formalitzar en data 7 de juliol de 2017.  
1.1.4 La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de data 11 d’octubre de 

2017 (Núm. registre 134/2017) va aprovar el Pla de Seguretat i Salut del projecte de 
referència i així ho va notificar al contractista, en data 24 d’octubre de 2017. L’aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut va anar precedida d’una reclamació efectuada per correu 
electrònic en data 5 de setembre, per part de l’empresa contractista, d’increment del 
pressupost per a les despeses derivades de l’execució d’aquest Pla, per import de 
29.502’26 € (IVA exclòs), que fou desestimada tècnicament i pel mateix mitjà, en data 
14 de setembre, mitjançant informe de la coordinació en matèria de seguretat i salut en 
fase d’execució. 

1.1.5 Mitjançant escrit presentat en data 29 de novembre de 2017 al Registre General de 
l’Institut del Teatre (núm. entrada  1784/2017) l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL., va formular una petició demanant la rescissió del contracte d’obres per a 
l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre 
de Terrassa” (IT1847P16), formalitzat entre l’Institut del Teatre i l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. amb NIF B43047166, en data 7 de juliol de 2017, per 
causa imputable al contractista, consistent en l’incompliment de les seves obligacions 
contractuals, en no formalitzar l’acta de comprovació de replanteig d’acord els fets 
descrits a l’informe del Cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat d’obres de l’Institut 
del Teatre de data 27 de novembre de 2017, transcrit en la part expositiva del present 
dictamen, i de conformitat amb el que disposa l’article 223 h) del TRCSP, en relació a la 
clàusula cinquena del contracte formalitzat. En dita incoació es van desestimar totes les 
peticions formulades fins aleshores per l’empresa contractista, d’acord amb l’informe 
tècnic emès pel Cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en obres de l’Institut del 
Teatre, en data 27 de novembre de 2017, al qual es fa remissió. 

1.1.6 Dins el termini concedit de deu dies naturals, concretament en data 20 de febrer de 
2018 (data d’entrada al Registre General de l’Institut del Teatre, 21 de febrer de 2018), 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. va presentar en temps i forma un escrit 
formulant al·legacions, on també el qualifica, a més, com a recurs d’alçada. Tot i 
aquesta qualificació, en realitat es tracta d’al·legacions respecte de l’acord d’incoació de 
resolució del contracte. 

 
1.2  RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES PER L’EMPRESA EN EL SEU 

ESCRIT DE DATA 20 DE FEBRER DE 2018. 
 
Atès que l’escrit d’al·legacions presentat pel contractista duplica i reitera en diverses ocasions els 
mateixos arguments, s’ha optat per agrupar els diferents conceptes que exposa en els epígrafs 
següents. 
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1.2.1 Sobre l’incompliment i causa de resolució imputats al contractista (Al·legació 
primera i motius primer i segon de l’escrit del contractista) 
 
Sobre la base de que l’acta de comprovació del replanteig s’ha de signar en el termini d’un mes 
des de la data de formalització del contracte, tal i com s’estableix a l’article 229 del TRLCSP, el 
contractista sosté que l’acta de comprovació del replanteig no es va signar perquè l’Institut del 
Teatre impedia formalitzar l’acta amb reserves. Per aquest motiu, CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL planteja un incompliment del contracte imputable a l’Institut del Teatre i, per tant, insta a 
la resolució de contracte i reclama una indemnització addicional equivalent al 2% del preu 
d’adjudicació conforme al que disposa l’article 239.2 de TRLCSP. Es qüestiona la legitimitat 
de l’informe, per raó dels tècnics, i dels seus càrrecs, que el subscriuen.  
 
Davant aquesta al·legació, i partint de l’informe tècnic subscrit el 27 de novembre de 2017, pel 
cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en obres de l’Institut del Teatre, amb la conformitat 
de la cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics, es considera: 
 

a) Que el contractista ara invoca la possibilitat de signar l’acta de comprovació de replanteig amb 
reserves i observacions relatives únicament a la viabilitat del projecte i sobre la disponibilitat 
dels terrenys, raons que no coincideixen a les sol·licitades inicialment i en reiterades ocasions 
(verbalment, el dia 4 de setembre de 2017 i per correu electrònic en data 5 de setembre de 2017) 
, en concret el contractista sol·licitava inicialment: 

• L’augment del cost derivat de la seva interpretació de l’execució del 
pla de seguretat redactat per l’empresa, en concret, sol·licitava un 
augment de 29.502,26€. Aquesta informació ha estat omesa pel 
contractista en aquesta al·legació.  

• L’augment del cost derivat de la utilització d’una maquinària que en la 
seva opinió no estava inclosa en el projecte. 

 
Cal fer constar que l’acta de comprovació de replanteig sí que es pot signar amb 
reserves, però tal i com tècnicament s’acredita en l’informe emès pel cap de la Unitat de 
Manteniment i Seguretat en obres abans al·ludit, la voluntat de l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL era incloure-les com a acceptació tàcita dels 
increments econòmics sol·licitats. És per aquest motiu que es va indicar que calia 
subscriure l’acta però calia fer constar els condicionants econòmics en un document a 
part atès que es considerava que la signatura de l’acta és una prova de voluntat 
expressa de l’execució de l’obra i no pas un document que dones lloc a legitimar la 
petició d’augment de pressupost o bé a instar la resolució contractual a favor del 
contractista.  

 
Cal mantenir els arguments tècnics esgrimits en l’inici de l’expedient, en concret, les 
reserves que el contractista proposa, les quals comportarien una alteració de l’objecte 
de la licitació i una excepció al principi d’inalterabilitat contractual que s’estableix a 
l’article 230 del TRLCSP, pel contracte d’obres i dita prerrogativa tampoc pot exercitar-
se per salvar possibles deficiències o imprevisions tècniques contingudes en el projecte 
(Dictamen 583/2001, de 29 de març de 2001, del Consell d’Estat). Així mateix, 
l’exigència legal de justificar la introducció de modificacions en els contractes 
administratius, respon a l’objectiu de no desvirtuar el principi de licitació pública que 
regeix la contractació pública.  
 
El contractista va resultar adjudicatari en concurrència amb altres licitadors en base a la 
seva proposta presentada i a la justificació presentada en haver resultat incursa la seva 
oferta en baixa desproporcionada, la seva petició d’increment pressupostària no només 
suposa un incompliment manifest de les condicions del contracte acceptades mitjançant 
la seva oferta, sinó també una infracció de l’esmentat principi de licitació pública.  
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L’Institut del Teatre ha informat en tot moment al contractista de la impossibilitat 
d’acceptar les seves pretensions que, com s’ha al·ludit anteriorment, vulneren el principi 
de concurrència competitiva, per tant, es considera que no ara no resulta procedent que 
el contractista al·legui que volia signar l’acta de comprovació de replanteig amb reserves 
quan ja disposava de la resposta amb les pretensions d’increment de pressupost.  

 
b) Que el Pla de Seguretat i Salut presentat pel contractista va ser informat favorablement pel 

coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. El Pla de Seguretat i Salut va ser 
aprovat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària del dia 11 d’octubre de 
2017 (núm. registre 134/2017). Tal i com consta a l’expedient el Pla de Seguretat adjuntava un 
informe complementari del Coordinador de seguretat i salut que expressa literalment la següent: 

 
 “.....que la relació de mitjans sol·licitada al contractista és amb l’objectiu de 
comprovar la seva idoneïtat i NO comporten cap modificació de l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, de la mateixa manera que NO comporta cap increment del 
pressupost de l’obra adjudicada.....”. 

 
D’igual manera, i tal com consta a l’informe del Cap de la Unitat de Manteniment i 
Seguretat en obres de data 27 de novembre de 2017, el dia 14 de setembre de 2017 
també se li va donar resposta al contractista davant les seves pretensions, en concret, el 
següent text literal: 
 
“....d’acord amb el que es disposa en el Real Decret 1627/97, de 24 d’octubre el 
projecte objecte d’aquesta contractació no requereix la incorporació d’un estudi 
de seguretat i salut,  resultant preceptiva no obstant la incorporació d’un estudi 
bàsic de seguretat i salut, tal i com s’ha recollit en  aquest expedient. L’estudi 
bàsic de seguretat i salut no precisa  un pressupost ni uns amidaments específics 
per al seu desenvolupament. Els costos derivats de l’aplicació de les mesures de 
seguretat i salut fruit de l’aplicació i desenvolupament de l’estudi bàsic de 
seguretat i salut,  les despeses generals  i les d’administració estan incloses en el 
pressupost de la contractació.” 
 
Els fets són prou significatius com per qüestionar-se les pretensions del contractista en 
intentar formular reserves (cosa que en realitat les reserves es traduïen en una petició 
d’increment de pressupost) en el dia convocat per a la formalització de l’acta de 
comprovació, quan ja disposava de l’informe favorable del Coordinador de seguretat i 
salut i de la resposta a les seves pretensions.  

 
La comprovació del replanteig es configura legalment com un acte unilateral de 
l’administració. De conformitat amb l’article 229 del TRLCSP és l’Administració qui 
comprova, a través del servei encarregat de les obres, i tal comprovació ha ser 
efectuada en presencia del contractista, constituent per tant una obligació essencial atès 
que el seu compliment dependrà que el contractista pugui iniciar o no les obres. Atenent 
al mateix precepte legal ha d’assenyalar-se que dita obligació essencial de la 
Administració es correspon al dret del contractista a assistir,  i la demora comporta una 
càrrega amb diversos efectes. Se suposa que ambdues parts són interessades en el 
compliment del contracte, i per tant en col·laborar en l’acte a partir del qual –mitjançant 
l’acta- se li donarà inici a les obres. Cal recordar que malgrat l’article 229 del TRCSP 
estableix un termini màxim d’un mes des de la signatura del contracte per a la 
formalització de l’acta, han concorregut circumstàncies excepcionals i s’han comunicat 
en tot moment al contractista; d’altra banda coneixedor de les mateixes per tal com ha 
estat ell qui les ha instat. 
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A més, un cop efectuada l’acta de comprovació del replanteig, l’Institut del Teatre pot 
preveure el termini d’execució del contracte, i amb això, la satisfacció dels interessos 
generals que motiven la celebració del contracte públic. 

 
L’article 237 a) del Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (en endavant 
TRLCSP), aprovat per Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, contempla la 
demora en la comprovació del replanteig com a causa de resolució de contracte d’obres. 
Cal remarcar i recordar que l’Institut del Teatre va requerir fins a quatre ocasions al 
contractista formalitzar l’acta de replanteig.  
 
A la vista de les actuacions que consten a l’expedient pot concloure’s que el que s’ha 
intentat per part del contractista és endarrerir la data de comprovació del replanteig 
reclamant de manera insistent una modificació del contracte per incrementar el preu 
quan, d’una banda ja s’havia aprovat el Pla de Seguretat i Salut que confirmava la 
viabilitat tècnica, en els propis termes del projecte i desestimava les pretensions del 
contractista. 
 
 Per últim, recordar que el contracte és essencialment un contracte de resultat, que 
consisteix en què el contractista s’obliga a realitzar l’obra determinada per un preu alçat i 
la seva característica essencial és que es realitzarà a risc i ventura del contractista 
(article 215 TRLCSP), per tant, la petició insistent d’un increment de pressupost per part 
de CONSTRUCCIONES TRULL, SL  impliquen un incompliment evident del contracte.  
 
Atès que ja s’ha constatat i motivat que no hi ha cap causa de resolució imputable a 
l’institut del Teatre, la pretensió indemnitzatòria de CONSTRUCCIONES TRULL, 
S.L. decau per si mateixa. 
 

c) D’altra banda, en aquesta al·legació el contractista sol·licita que es practiquin unes proves 
addicionals en posar en dubte l’informe emès en data 27 de novembre de 2017 pel cap de la 
Unitat de Manteniment. Aquesta sol·licitud resulta inadmissible ja que el dit informe ha estat 
emès per un funcionari públic de carrera i conformat per la responsable del contracte, també 
funcionària de carrera i figura a l’expedient. 
 

En aquest sentit cal tenir present que l’article 77.5 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques estableix: 

 
“Els documents formalitzats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i 
en els quals, observant-se els requisits legals corresponents, es recullin els fets 
constatats per aquells, han de fer prova d’aquests llevat que s’acrediti el contrari.” 

 
1.2.2 Sobre la infracció de l’article 211.2 en relació amb la disposició addicional segona 
Ap. 8 del TRCSP (Al·legació segona i motiu cinquè de l’escrit del contractista) 
 
Es qüestionen tres aspectes per part del contractista: 
 

- En primer lloc es torna a qüestionar la legitimitat de l’informe tècnic emès pel Cap de la 
Unitat de Manteniment, la qual cosa ja ha estat objecte de tractament en l’anterior 
al·legació. 

- En segon lloc, es considera la responsable del contracte un càrrec polític, cosa que 
també ha estat tractada en l’al·legació anterior. 

- Que l’Institut del Teatre va notificar l’inici de l’expedient de resolució del contracte 
referenciat tant a la Direcció Facultativa de l’obra, com a la Direcció Tècnica. No s’ha 
produït cap comunicació per part de les persones esmentades. 

- Finalment, en relació a la pretesa vulneració de l’article 211.2 en relació a la disposició 
addicional segona, Ap. 8 del TRLCSP, a que fan referència les al·legacions, en relació a 
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la manca d’emissió de l’informe jurídic del Secretari i/o assessor, cal recordar que per 
acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió adoptada en data 24 de 
gener de 2018 és va aprovar  l’inici de l’expedient de resolució del contracte i per tant, 
no es va adoptar l’acord de resolució de contracte. En haver-se formulat 
al·legacions per part del contractista, s’ha de donar trasllat de l’expedient a la Comissió 
Jurídica Assessora. Quan aquest òrgan emeti el preceptiu dictamen, s’haurà de 
sotmetre a la Junta de Govern de l’institut del Teatre, l’acord de resolució del contracte, 
que haurà d’anar acompanyat de l’informe jurídic esmentat.  

- La mateixa qüestió es reitera en el motiu cinquè, raó per la qual per a la seva resposta 
cal remetre’s al que s’ha fet constar en els anteriors paràgrafs, així com a la resolució 
d’inici del present expedient, respecte de la qual el contractista no ha al·legat res de 
nou, més enllà d’haver posat de manifest novament la seva real intenció d’aconseguir 
un augment del preu inicialment ofert, per a procedir a l’execució. 

 
1.2.3 Sobre la incautació provisional de la garantia definitiva de l’obra per import de 

4.465,00€ fins a la quantificació dels danys i perjudicis efectivament causats 
(Al·legació tercera i motius tercer i quart de l’escrit del contractista) 

 
Tècnicament ha quedat confirmada la culpabilitat del contractista, com a causant de la resolució, 
motiu pel qual no procedeix el retorn de la garantia. 
 
Sobre els aspectes que ja es van enunciar en el dictamen d’aprovació de la incoació de 
l’expedient de resolució contractual, apartat 3.2 de la part expositiva i que, d’advers, en les 
al·legacions s’indica que es tracta de “diversos aspectes genèrics que relaciona sense 
quantificar”, cal dir que la seva quantificació es durà a terme per la Secció Econòmica de l’Institut 
del Teatre, mitjançant un informe de valoració dels danys i perjudicis causats, estrictament basat 
en la relació dels conceptes identificats. A partir de la quantificació caldrà la tramitació del 
corresponent expedient a que es refereix l’article 113 del Reglament de la LCAP, dins el qual se li 
donarà el preceptiu tràmit d’audiència al contractista. 
 
De conformitat amb el que es disposa a l’article 225.3 del TRLCSP la indemnització es farà 
efectiva en primer terme sobre la garantia, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat 
del contractista pel que fa a l’import que excedeixi de la garantia incautada. Per tant procedeix 
pronunciar-se en aquest dictamen sobre la incautació de la garantia i, a partir de la resolució del 
contracte per culpa del contractista, caldrà tramitar l’expedient oportú per a la quantificació del 
perjudici causat a l’administració i la corresponent reclamació al contractista. 
 
Pels mateixos motius indicats no resulta procedent l’al·legació inclosa en el motiu quart, 
d’inexistència de l’incompliment d’obligacions contractuals per part del contractista. A més 
l’escrit d’al·legacions es reitera en que els aspectes que donen lloc a la quantificació del 
perjudici causat a l’Institut del Teatre són genèrics, no concretats, ni quantificats. En 
conseqüència no pot prosperar l’afirmació de que la resolució no és ajustada a dret per 
indeguda aplicació de l’article 225 del TRLCSP, ni la pretesa devolució a 
CONSTRUCCIONES TRULL, S.L. de la garantia definitiva.  
 
1.2.4. Sobre la resolució del contracte instada pel contractista, per infracció dels 
articles 223 g) i 225 del TRLCSP, i clàusula 76 del Plec de Clàusules Generals del 
contracte (Motiu segon de l’escrit del contractista) 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL sol·licita la resolució contractual imputable a 
l’administració, en base al que es disposa a l’article 223 g) i 225 del TRLCSP i clàusula 76 
del Plec de Clàusules Generals del contracte, articles que preveuen la causa de resolució 
per impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, així com els seus 
efectes. 
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Aquesta al·legació ja va ser desestimada motivadament en l’apartat quart de la part 
expositiva de l’acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 24 de gener de 
2018, pel qual s’incoava l’expedient de resolució del contracte, el qual va ser notificat a 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL en data 12 de febrer de 2018.  
 
Per tant, la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats que invoca 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL, per a resoldre el contracte, és una causa que no té 
fonament tècnic ni jurídic. I novament palesa la manca de voluntat de complir un contracte al 
qual n’estava obligat, si no era amb un augment de 35.697’73 € del seu preu, pel suposat 
concepte d’increment del pressupost per a fer front a les despeses derivades de l’execució 
del Pla de Seguretat i Salut PSS). Cal recordar que el preu de licitació era de 172.279’56 € 
(IVA inclòs) i que el contracte fou adjudicat, d’acord amb la seva oferta, per 108.053’00 € 
(IVA inclòs), el que va representar una baixa de més del 37 %. El contractista amb la seva 
sol·licitud pretenia un augment del preu que ascendeix a un 20’72 % la qual cosa evidencia 
que la seva voluntat era únicament neutralitzar l’incompliment que li resulta imputable, amb 
els corresponents perjudicis econòmics derivats. I això es percep amb la simple observació 
del quadre resum dels imports indicats. 
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 172.279’56 € 

PREU D’ADJUDICACIÓ 108.053’00 € 

BAIXA OFERTA 64.226’56 € 

IMPORT SOL·LICITAT PEL CONTRACTISTA 35.697’73 € 

 
Abundant en la pretensió del contractista, cal afegir que un cop va ser desestimada la seva 
petició d’increment del pressupost de 35.697’73 €, suposadament per a fer front a les 
despeses derivades de l’execució del PSS, i en veure que amb la seva oferta econòmica no 
podia atendre l’execució del projecte, en lloc de renunciar a l’execució, acció que 
comportava la pèrdua de la garantia dipositada, va canviar d’estratègia. Efectivament, 
aquesta va derivar en evitar primer, fent cas omís a les convocatòries efectuades, i negar-se 
després, a signar l’acta de comprovació del replanteig amb diferents motius suposadament 
tècnics (errors en el projecte) tots ells desvirtuats en l’informe tècnic recollit en l’acord 
d’incoació de l’expedient. El més inversemblant de tots els motius fa referència a la 
necessitat d’utilització d’una maquinària no prevista en el projecte, l’aportació de la qual fou 
un dels fonaments de justificació de la baixa temerària que va utilitzar el contractista.  
 
En conseqüència, CONSTRUCCIONES TRULL, SL no pot invocar que la resolució no és 
ajustada a dret per manca de motivació i la creació d’indefensió. 
 
1.2.5 Sobre la suspensió de la iniciació de les obres durant més de 6 mesos per part 

de l’Administració, com a causa de resolució del contracte d’obres d’acord 
l’article 237 b) del TRLCSP. 

 
A la vista del contingut de l’escrit d’al·legacions cal constatar que la única causa que invoca, 
i que no hagi estat analitzada i desestimada anteriorment, es basa en l’apartat b) de l’article 
237 del TRLCSP, quan  indica que és causa de resolució la suspensió de la iniciació de les 
obres durant més de sis mesos per part de l’administració.  
 
Els arguments de l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL no es consideren procedents 
atès que l’Institut del Teatre ha impulsat el tràmit i ha volgut donar celeritat a l’inici de les 
obres tal i com s’ha descrit en apartats precedents. Recordar al respecte que fins a quatre 
cops va estar citada l’empresa, sense que aquesta es personés, a subscriure l’acta de 
comprovació del replanteig i, per tant, en cap cas són dilacions imputables a l’administració. 
D’altra banda i ja des de la formalització del contracte, amb l’aprovació del Pla de Seguretat i 
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Salut, l’empresa va travar l’impuls de l’inici de l’execució reproduint i reiterant l’exigència 
d’obtenir un import complementari al de l’adjudicació com ha quedat palès en els fets 
(apartat 1.1.4) adduint els motius tècnics inexistents que qualificava com a determinants per 
considerar la inviabilitat del projecte. 
 
Per tant, aquesta causa, consistent en el transcurs dels sis mesos des de la formalització del 
contracte, no se li pot imputar a l’institut del Teatre. L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL ha estat l’única part interessada en posar impediment en l’inici de les obres sol·licitant de 
manera reiterada un augment de costos per fer front a les obres i no comparèixer en les 
primeres convocatòries per formalitzar l’acta de comprovació de replanteig.  Cal recordar 
que el termini d’execució del contracte era de sis mesos (clàusula 1.5) PCAP), justament els 
que han transcorregut. L’obra estaria executada sense la obstaculització del contractista. 

 
2. FONAMENTS DE DRET   
 

2.1. Règim transitori d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic 
 
El contracte objecte de la incoació de l’expedient de resolució contractual es va adjudicar el 21 de 
juny de 2017 i es va formalitzar el 7 de juliol de 2017. En conseqüència, la normativa de 
contractes aplicable és, en primer lloc, el TRLCSP, en la versió vigent des de l’1 de gener de 
2016, que incorpora les modificacions efectuades per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del 
sector públic, i les derivades de l’Ordre HAP/2846/2015, de 29 de desembre, per la qual es 
publiquen els límits dels diversos tipus de contractes a l’efecte de la contractació del sector públic 
a partir de l’1 de gener de 2016.  
 
Cal tenir en compte que a partir del 9 de març de 2018 ha entrat en vigor la nova Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 2017).  
 
La disposició transitòria única (primera) disposa que els expedient de contractació iniciats i els 
contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor del present Reglament es regiran per la 
normativa anterior. A aquests efectes, s’entén que el contracte que es pretén resoldre relatiu al 
contracte d’obres per a l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de 
l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) es regirà per Text Refós de la Llei de Contractes de 
Sector Públic (TRLCSP), aprovat per Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 

2.2 Fonaments jurídics de la resolució 
 
Els fets analitzats comporten una sèrie d’incompliments en què ha incorregut l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL.. Els efectes dels fets són imputables a l’empresa contractista i 
suposen una de les causes de resolució prevista a la clàusula 2.6. del Plec de clàusules 
administratives particulars, en concordança amb els articles 223.h) i 237.a) del TRLCSP. En 
concret, els següents:  

 
- “L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la 

clàusula següent, referida a les penalitats”. 
- La demora en la comprovació del replanteig, 

conforme l’article 229 del mateix text legal. 
 
El que en definitiva ha comportat aquesta demora es que ni tan sols s’hagi iniciat l’execució del 
contracte, i tot el perjudici que ha produït per a l’administració.  
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En tractar-se d’incompliments imputables a l’empresa contractista, l’Institut del Teatre disposa de 
la legitimació requerida per l’article 224.2, segon paràgraf del TRLCSP per a instar la resolució 
del contracte. 
 
Així mateix, cal tenir en compte el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció; el Reial decret 817/2009, 
de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic; el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP), en la part que 
continua vigent, és a dir, en allò que no contradigui la Llei de contractes del sector públic –LCSP–
, i que ha estat modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d’agost; altres normes reglamentàries 
que despleguen la Llei de contractes del sector públic; i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atenent a que el motiu que ha comportat la proposta de resolució del contracte, com ja s’ha dit, 
resulta imputable al contractista, com és la manca de formalització de l’acta de comprovació de 
replanteig, de conformitat amb l’art. 225.3 del TRLCSP, i en definitiva la no realització de la 
prestació a que venia obligat, quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del 
contractista, aquest haurà d’indemnitzar a l’Administració els danys i perjudicis ocasionats; 
indemnització que es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituïda, sense perjudici 
de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es refereix a l’import que 
excedeixi del de la garantia incautada, respecte del que caldrà donar compliment al que es 
preveu en l’article 113 del Reglament de la LCAP. Així mateix d’acord amb l’article 225.4 del 
TRLCSP, resulta procedent fer un pronunciament exprés en relació a la procedència o no de la 
pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia definitiva constituïda. 
 
Finalment, cal constatar que de la incoació de l’expedient de resolució del contracte s’ha donat el 
preceptiu tràmit d’audiència a l’entitat avaladora, tal i com es preveia en la part dispositiva de 
l’acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de data 24 de gener de 2018.  
 

2.3 Informe del Consell d’Estat o òrgan consultiu de la CC AA, d’acord amb 
l’article 211.3 del TRLCSP 

 
L’article 211 del Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (TRLCSP), aprovat per 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l’article 8.3 de la Llei 5/20058, de 2 
de maig, de la Comissió Jurídica Assessora (LCJA), i amb l’article 109.1.d), del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) aprovat per Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, estableix que serà preceptiu el dictamen de l’òrgan consultiu 
en els casos de resolució contractual sempre i quan s’hagi formulat oposició per part del 
contractista. 
 
L’article 21.3a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, estableix que en els procediments iniciats d’ofici l’Administració haurà 
de resoldre en un termini de 3 mesos, comptats de la data d’incoació de l’expedient. 
 
L’article 11 de la LCJA, en relació amb l’article 22.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que l’òrgan que 
tramita el procediment, si el dictamen té caràcter preceptiu i és determinant per a la resolució del 
procediment, pot suspendre el termini de resolució fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti 
el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini per a la seva emissió. 
 

2.4 Suspensió del termini per a resoldre, fins al pronunciament de la Comissió 
Jurídica Assessora. 
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D’acord amb l’article 211 del Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (TRLCSP), 
aprovat per Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i davant la necessitat que la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya emeti un dictamen preceptiu abans de 
resoldre el contracte i perquè no caduqui el procediment de resolució és necessari SUSPENDRE 
el termini per a resoldre fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el seu pronunciament.  

 
2.5  Competència per a aprovar la suspensió del termini per a resoldre el 

contracte. 
 
Atenent al fet que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre és l’òrgan competent per aprovar i 
adjudicar els expedients de contractació d’obres d’import superior a 150.253,00 € d’acord l’article 
12.a.1 dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre i és l’’òrgan que va iniciar l’expedient de 
resolució, és procedent que sigui el mateix òrgan qui aprovi la suspensió del termini per resoldre 
el contracte fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen indicat en el punt anterior. 
 

2.6  Informe previ de la Secretaria 
 

Vist el que disposa l’article 211.2 del TRLCSP, en relació amb la Disposició addicional segona, 
apartat 8è del mateix text legal, en el moment en que es disposi del preceptiu dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora i es proposi a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, la resolució 
del contracte referenciat requerirà l’informe del servei jurídic corresponent.  
 
2.7  Competència per a la resolució del contracte 
 
Atenent al fet que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre és l’òrgan competent per aprovar i 
adjudicar els expedients de contractació d’obres d’import superior a 150.253,00 € d’acord l’article 
12.a.1 dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre i és l’òrgan que va iniciar l’expedient de 
resolució, és procedent que sigui el mateix òrgan qui aprovi la resolució de la contractació. 
 
D’acord amb l’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol 
que hagi estat la forma de la seva iniciació, podrà disposar, d’ofici o a instància de part, la seva 
acumulació amb altres que guardin identitat substancial o íntima connexió, sempre que sigui el 
mateix òrgan qui hagi de tramitar o resoldre el procediment. 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ informe de la Intervenció 
Delegada, s’eleven a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- TENIR per formulades, en el tràmit d’audiència, les al·legacions presentades pel 
representant de l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL., amb NIF B43047166, en front 
l’acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, d’incoació  d’expedient administratiu de 
resolució del contracte d’obres per a l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes 
de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16). 
 
Segon.- MANTENIR, en els termes formulats, la proposta de resolució aprovada per la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de 24 de gener de 2018, d’incoació de 
l’expedient de resolució de contracte. 
 
Tercer.- MANTENIR la incautació provisional de la garantia definitiva dipositada per 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL,  per import de 4.465’00 €, fins la finalització de l’expedient de 
resolució del contracte. 
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Quart.- TRASLLADAR aquests acords, juntament amb l’expedient de contractació, a la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el dictamen preceptiu 
corresponent. 
 
Cinquè.- SUSPENDRE el termini per resoldre el contracte de referència fins que la Comissió 
Jurídica Assessora emeti el dictamen indicat en el punt anterior. 
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL i a l’entitat 
asseguradora GENERALI ESPAÑA, S.A.” 

 
7. INDEMNITZACIÓ PELS DANYS I PERJUDICIS CAUSATS A L’INSTITUT DEL TEATRE I 

PRONUNCIAMENT SOBRE LA PÈRDUA O NO DE LA GARANTIA DEL CONTRACTE (ARTICLE 
225.4 TRLCSP).  
 
7.1. Incautació de la garantia definitiva 

 
De conformitat amb l’article 225.3 del TRLCSP quan el contracte es resolgui per incompliment culpable 
del contractista, aquest haurà d’indemnitzar a l’Administració els danys i perjudicis ocasionats. La 
indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, en el seu cas, s’hagués constituït, 
sens perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es refereix a l’import que 
excedeixi del de la garantia incautada. 
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 225.4 del TRLCSP resulta procedent fer un pronunciament exprés 
en relació a la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia definitiva constituïda 
per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. 
 
El precepte esmentat disposa que “en tot cas l’acord de resolució contindrà pronunciament exprés en 
relació a la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia que, en el seu cas, 
hagués estat constituïda...(...)..”. 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL, ha constituït la garantia definitiva per import de QUATRE 
MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (4.465,00€), equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, 
IVA exclòs, dins el termini que estableix la normativa mitjançant assegurança de caució amb l’entitat 
GENERALI ESPANA, SA, 
 
Atenent al motiu que ha comportat la proposta de resolució del contracte amb l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL. i que és imputable a aquesta, sustentada per la manca de formalització 
de l’acta de comprovació de replanteig per la seva part, l’Institut del Teatre valorarà els danys i perjudicis 
que li ha ocasionat la resolució contractual atenent als següents aspectes: 
 

• Pèrdua del crèdit autoritzat en el pressupost de l’any 2017. 
• Quantitats liquidades a l’Ajuntament de Terrassa en concepte d’impostos i taxes corresponents a 

la llicències d’obres. 
• Hores dedicades pel personal de l’Institut del Teatre a la confecció de l’expedient de contractació 

(actes administratius i plecs), a la resolució del contracte, a la gestió de la llicència i d’altres 
gestions administratives. 

• Hores dedicades dels membres de la Mesa de Contractació al procés de licitació i adjudicació de 
l’expedient. 

• Hores dedicades pels arquitectes, direcció de l’obra i coordinador. 
• Quantitats abonades en concepte de locomoció des de Barcelona a Terrassa per intentar 

formalitzar l’acta de replanteig i per a la gestions d’altres tramitacions (llicències d’obres, visites, 
etc.). 

• Impacte negatiu per a la ciutat de Terrassa de dilatar l’arranjament de la façana. 
• Impacte negatiu de la paralització de la inversió. 
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• Despeses dels burofaxs enviats per realitzar la convocatòria de la formalització de l’acta de 
comprovació del replanteig. 

• Indemnització derivades de la resolució del contracte. 
 
No obstant, en el moment d’incoar-se l’expedient de resolució previ a què es declarés la caducitat, 
l’Institut del Teatre no li va ser possible quantificar econòmicament de manera exacta els danys i 
perjudicis causats per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. atenent a la circumstància que no 
disposava de tota la informació. És per aquest motiu que va considerar procedent INCAUTAR 
PROVISIONALMENT la garantia definitiva dipositada per CONSTRUCCIONES TRULL, SL. per import de 
4.465,00€ fins a la quantificació dels danys i perjudicis causats.  
 
Aquesta valoració va ser encarregada a la Secció de la Gestió Econòmica de l’Institut del Teatre per que 
emeti el seu informe.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 211.1 del TRLCSP i 109.1 a) del Reglament de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en 
endavant RGLCAP), i als efectes de donar compliment al preceptiu tràmit d’audiència al contractista en 
els expedients de resolució contractual, es va donar trasllat del present dictamen a l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL, per a què en un termini màxim de DEU DIES NATURALS, a comptar 
des de l’endemà de la recepció de la notificació, pogués formular les al·legacions i aportar els documents i 
justificacions que consideri adients. 
 
Tenint en compte que de la relació de fets exposats en l’informe de data 27 de novembre de 2017, abans 
transcrit, resulta que l’incompliment en què ha incorregut l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. en 
relació al contracte de referència són imputables a l’empresa contractista, l’acord de resolució haurà de 
pronunciar-se sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
(225.4 del TRSCSP). 
 
És per això que, en compliment d’allò que preveuen els articles 97.2 del TRLCSP i 109.1 b) del RGLCAP, 
amb caràcter previ a l’acord de resolució del present contracte, es va donar audiència a l’entitat 
asseguradora (GENERALI ESPANA, SA, amb NIF A28007268) per a què, en el mateix termini de DEU 
DIES NATURALS formuli les al·legacions i presenti els documents i les justificacions que estimi pertinent, 
en relació a la incautació de la garantia constituïda, la qual es podrà acordar per tal de fer efectiva la 
indemnització a l’Administració dels danys i perjudicis ocasionats, sens perjudici de la subsistència de la 
responsabilitat del contractista respecte de l’import que excedeixi de la garantia incautada (article 100 i 
225.4 de la LCSP). 
 
Consta a l’expedient els acusaments de rebuda de la notificació a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL i l’entitat asseguradora GENERALI ESPAÑA, S.A de data 12 de febrer de 2018 i 8 i 13 de febrer de 
2018 respectivament. 
 
7.2. Informe de valoració econòmica dels danys i perjudicis ocasionats a l’Institut del Teatre per 
l’incompliment del contracte 
 
En data 27 d’abril de 2018, el Cap de la Secció Econòmica de l’Institut del Teatre va emetre l’informe 
econòmic sol·licitat que es transcriu literalment a continuació: 
 

“INFORME DE VALORACIÓ ECONÒMICA DELS DANYS I PERJUDICIS OCASIONATS PER 
INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTRACTUALS  PER PART DE L’EMPRESA 
CONSTRUCCIONS TRULL, SL EN EL MARC DE LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
RESOLUCIÓ CONTRACTUAL DEL “PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS DESPERFECTES DE 
L’EDIFICI DE L’INSTITUT DEL TEATRE DE TERRASSA”  
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Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del teatre en sessió ordinària de data 15 de març de 
2017 es va aprovar l’expedient de contractació de les obres d’execució del “Projecte 
d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa”, per un import de 
172.279,56 € IVA inclòs, amb càrrec al pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2017. 
 
Un cop realitzats tots els tràmits que en matèria de contractació assenyala la legislació vigent, es 
va adjudicar l’esmentat contracte per acord de la Junta de Govern  de l’Institut del Teatre en data 
21 de juny de 2017 a l’empresa Construcciones Trull, SL per la quantitat de 89.300 € més 21 % 
d’IVA.  El contracte es va formalitzar en data 7 de juliol de 2017. 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió 
ordinària de data 11 d’octubre de 2017, es va aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les 
esmentades obres, que es va notificar a l’empresa en data 24 d’octubre de 2017. 
 
En data 27 de novembre de 2017 el cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en obres de 
l’Institut del Teatre emet un informe en relació a la proposta de resolució del Contracte de les 
obres d’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’IT de Terrassa” 
amb la conformitat de la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’IT. 
 
A la vista de la proposta formulada, resulta procedent l’inici de l’expedient de resolució del 
contracte de referència, formalitzat en data 7 de juliol de 2017, amb l’empresa Construcciones 
Trull SL, per incompliment de les seves obligacions contractuals en no haver formalitzat l’acte de 
comprovació de replanteig en la data requerida per l’Institut del Teatre, tal i com està exposat en 
l’esmentat informe del cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en Obres de l’Institut del 
Teatre. 
 
Donat que la empresa Construccions Trull, SL va constituir la garantia definitiva per un import de 
4.465 € equivalent al 5% de l’import d’adjudicació mitjançant assegurança de caució amb l‘entitat 
Generali España, SA. 

 
Atenent el motiu que ha comportat  la proposta de resolució del contracte amb l’empresa 
Construcciones Trull i que és imputable a aquesta, sustentat en la manca de formalització de 
l’acta de comprovació de replanteig per la seva part, i de conformitat amb l’art. 225.3 del 
TRLCSP, quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, aquest haurà 
d’indemnitzar a l’Administració pels danys i perjudicis ocasionats.  
 
Aquesta indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, en el seu cas, 
s’hagués constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el 
què es refereix a l’import que excedeixi del de la garantia incautada. Així mateix segons l’article 
225.4 del TRLCSP resulta procedent fer un pronunciament exprés en relació a la procedència o 
no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia definitiva constituïda. 
 
Atès que l’Institut del Teatre considera procedent confiscar provisionalment la garantia definitiva 
dipositada per Construcciones Trull, SL per import de 4.465,00 € fins a la quantificació dels danys 
i perjudicis causats i que aquesta valoració ha estat encarregada a la Secció de Gestió 
Econòmica de l’Institut del Teatre per tal que emeti el seu informe, es procedeix a fer l’esmentada 
valoració, sense perjudici que mitjançant audiència al contractista, aquest formuli les al·legacions 
que consideri oportunes en el tràmit d’audiència per procedir a la incautació de l’esmentada 
quantitat. 
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Valoració econòmica 
 
La Secció de Gestió Econòmica valora els danys i perjudicis ocasionats per la resolució 
contractual atenent als següents aspectes: 
 

• Pèrdua del crèdit autoritzat en el pressupost de l’any 2017. 
 

• Quantitats liquidades a l’Ajuntament de Terrassa en concepte d’impostos i taxes corresponents a 
les llicències d’obres. 

 
• Hores dedicades pel personal de l’IT a la confecció de l’expedient de contractació (actes 

administratius i plecs), a la resolució del contracte, a la gestió de la llicència i a d’altres gestions 
administratives. 

 
• Hores dedicades pels arquitectes, direcció de l’obra i coordinador. 

 
• Quantitats abonades en concepte de locomoció des de Barcelona a Terrassa per intentar 

formalitzar l’acta de replanteig i per a la gestió d’altres tramitacions (llicències d’obres, visites, 
etc.). 

 
• Impacte negatiu de la paralització de la inversió. 

 
• Despeses dels burofaxos enviats per realitzar la convocatòria de la formalització de l’acte de 

replanteig. 
 

• Indemnització derivada de la resolució del contracte. 
 

1) Pèrdua del crèdit autoritzat en el pressupost de l’any 2017. 
 
El crèdit per a la realització de les esmentades obres estava previst inicialment en el Pressupost 
de Despeses de l’Institut del Teatre de l’any 2017. En no disposar-se d’aquest crèdit, el seu 
import ha anat a acumular-se a fi d’exercici al romanent líquid de tresoreria, per la qual cosa no hi 
ha hagut una pèrdua del crèdit.  
 
En aquest sentit, no procedeix la realització de cap valoració econòmica 
 

2) Quantitats liquidades a l’Ajuntament de Terrassa en concepte d’impostos i taxes 
corresponents a les llicències d’obres. 

 
L’Institut del Teatre té la concessió administrativa de l’ús privatiu de l’edifici Catex o “Vapor Amat” 
de l’Ajuntament de Terrassa. Aquest ús està exempt del pagament dels impostos corresponents 
segons el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, per la qual cosa no s’ha satisfet cap import per aquest concepte.  
 
En aquest sentit, no procedeix la realització de cap valoració econòmica. 
 

3) Hores dedicades pel personal de l’IT a la confecció de l’expedient de contractació (actes 
administratius i plecs), a la resolució del contracte, a la gestió de la llicència i a d’altres 
gestions administratives. 

 
El cost que ha suposat la dedicació del personal de l’Institut del Teatre en funció de les hores 
dedicades i el cost per hora d’acord amb el càlcul realitzat amb la taula salarial, codi de lloc de 
treball, jornada i calendari laboral de la Diputació de Barcelona per l’any 2017 ha estat el 
següent: 
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• 66 hores de treball de la Cap de la Secció de Desenvolupament i Processos dedicades a la 

confecció dels Plecs de Clàusules Administratives, al dictamen d’aprovació de l’expedient de 
contractació, a la incoació de l’expedient de resolució, al dictamen de suspensió de terminis i a 
d’altres actes administratius, el que suposa un cost de 2.720,52 € 

 
• 2 hores de treball de l’Auxiliar Administrativa adscrita a la Unitat Jurídica i Procedimental de 

l’Institut del Teatre per a la confecció i enviament de les notificacions derivades dels actes 
administratius relatius a l’aprovació de l’expedient de contractació, a l’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, a l’aprovació de l’adjudicació, a l’inici de l’expedient de resolució, i al dictamen 
de suspensió de terminis, el que suposa un cost de 33,70 € 

 
• 35 hores de treball de la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics per a visites tècniques a 

la seu de Terrassa i per a la revisió dels informes tècnics corresponents, el que suposa un cost 
de 1.665.65 € 

 
• 6 hores de treball de la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics per a les gestions amb la 

Mesa de Contractació  corresponents a la documentació del concurs, a l’obertura del sobre 
corresponent als criteris avaluables i a la valoració de la baixa anormal o desproporcionada i 
proposta d’adjudicació dels dies 26 d’abril, 3 de maig i 31 de maig de 2017 respectivament, el 
que suposa un cost de 285,54 € 

 
• 70 hores de treball del cap de la Unitat de Manteniment i Seguretat en Obres per a la realització 

de 4 visites tècniques a Terrassa a més de la gestió de les llicències i la redacció dels informes 
tècnics corresponents. Aquestes hores han estat motivades, en molts casos, per incidències 
derivades de les circumstàncies sobrevingudes durant la vida de l’expedient i que no estaven 
contemplades inicialment, el que suposa un cost de 2.527,70 € 

 
• Un total de 24 hores de treball dels altres 4 membres del personal de la Diputació de Barcelona 

assistents a les sessions de la Mesa de contractació dels dies 26 d’abril, 3 de maig i 31 de maig, 
el que suposa un cost de 1.200 € 

 
4) Hores de treball dedicades pels arquitectes, per la direcció de l’obra, pel coordinador i d’ 

per altre personal de la Diputació 
 
Valorem tot seguit el cost que ha suposat la dedicació de l’arquitecte tècnic contractat per la 
Diputació de Barcelona, més la dedicació del tècnic de la Secció de Seguretat en Obres i 
Autoprotecció de la Diputació de Barcelona i del Secretari delegat de l’Organisme Autònom de 
l’Institut del Teatre: 
 

- L’arquitecte tècnic ha dedicat un total de 20 hores en les 5 visites a Terrassa dels dies 4 de juliol, 
4 de setembre, 7 de setembre, 18 de setembre i 24 de novembre de 2017. El cost ho valorem en 
funció del preu hora PEM més un 13% de benefici industrial segons l’ITEC (Institut Tecnològic de 
la Construcció), el que suposa un preu hora de 49,25 €. Això suposa un cost total de 985 €. A 
aquest import hem d’afegir les despeses de quilometratge: 0,19 €/km x 411 km= 78,09 €. 

 
- El personal de la Diputació de la Secció de Seguretat en Obres i Autoprotecció ha dedicat un 

total de 33 hores x 29 €/h= 957 €. A aquest import hem d’afegir les despeses per desplaçaments, 
les dades dels quals ens ha proporcionat l’esmentada Secció i que ascendeixen a 55 €. 

 
- El Secretari delegat ha dedicat un total de 7 hores de treball per a la confecció de l’informe jurídic 

i per a la revisió dels dictàmens,  el que suposa un cost de 350 € 
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5) Quantitats abonades en concepte de locomoció des de Barcelona a Terrassa per 
intentar formalitzar l’acta de replanteig i per a la gestió d’altres tramitacions (llicències 
d’obres, visites, etc.). 

 
El cap de la Unitat de Manteniment va realitzar un total de 6 visites a Terrassa. L’import total en 
concepte de comissions de serveis amb dret a indemnització per despeses de viatge ascendeix a 
166,95 €. 
 

6) Impacte negatiu per a la ciutat de Terrassa per dilatar l’arranjament de la façana. 
 
Es podria considerar que el fet de demorar la realització de l’obra genera un impacte negatiu 
vinculat a possibles riscos i responsabilitats associats. Si bé una part de l’edifici Catex (la cornisa) 
està protegida des de fa 2 anys, una altra part, la de paraments verticals en concret, s’ha anat 
deteriorant sense possibilitat de protecció. Per aquest motiu cal iniciar les obres amb una certa 
urgència. 
 
En cas d’accident, això afectaria de forma negativa a la imatge de la ciutat de Terrassa, així com 
la del propi Institut del Teatre.  
 

7) Impacte negatiu de la paralització de la inversió. 
 
A banda del risc d’accident esmentat a l’apartat anterior, caldrà convocar novament concurs. En 
aquest cas, també es tracta d’un apartat que no es valora per manca de referències de situacions 
similars. 
 

8) Despeses dels burofaxs enviats per realitzar la convocatòria de la formalització de l’acta 
de replanteig. 

 
L’Institut del Teatre va enviar uns burofaxs a l ‘empresa Construccions Trull, SL en les següents 
dates: 
 

- 19/9/2017: l’Institut insisteix en la formalització de l’acta de comprovació del replanteig, requerint 
la concreció d’un dia per a formalitzar dita acta. La despesa del burofax ascendeix a 29,43 €. 

 
- 3/11/2017: Segon intent per convocar l’empresa per a la formalització de la comprovació del 

replanteig. El cost del burofax ascendeix a 30,42 €. 
 

- 13/11/2017: Tercer intent de convocatòria de comprovació de replanteig. El cost del burofax 
ascendeix a 15,71 €. 

 
- 17/11/2017: Quart i darrer intent de convocatòria. El cost del burofax ascendeix a 15,71 €. 

 
- 19/04/2018: Notificació de dictamen d’acceptació a tràmit de les al·legacions i suspensió del 

termini per resoldre. El cost del burofax ascendeix a 44,31 € 
 

En total, les despeses derivades dels burofaxos enviats a Construccions Trull per a la 
convocatòria de l’acta de replanteig ascendeix a 135,58 € . 
 

9) Indemnització derivades de la resolució del contracte. 
 
No procedeix cap tipus d’indemnització sobre el preu d’adjudicació derivada de la resolució del 
contracte 
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Resum de la valoració econòmica 
 
Els danys i perjudicis ocasionats per la resolució de l’esmentat contracte es poden quantificar en 
resum de la següent manera: 
 
A ) Quantificables 
 

• Per les despeses del personal de l’Institut del Teatre: 7.233,11 € 
• Per les despeses del personal de la Diputació (membres de la Mesa de Contractació): 1.200 € 
• Per les despeses del personal de la Diputació de Barcelona  

(personal tècnic) : 2.075,09 € 
• Per les despeses d’altre personal de la Diputació (Secretari delegat de l’Institut del Teatre): 350 € 
• Per despeses de locomoció del personal de l’IT: 166,95 € 
• Per despeses en burofaxs: 135,58 € 

 
Tots els conceptes anteriors suposen un cost total valorat en 11.160,73 € 
 
B) No quantificables 
 

• Impacte negatiu de la paralització de la inversió pels probables augments de preus derivats de 
l’increment de l’IPC (Índex de Preus al Consum) i probable deteriorament de la façana pel 
transcurs del temps. 

 
• Impacte negatiu, en cas d’accident, en la imatge de la ciutat de Terrassa i del propi Institut del 

Teatre.” 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de 16 de maig de 
2018 es va aprovar l’informe de valoració econòmica de danys i perjudicis ocasionats per 
incompliment de les obligacions contractuals per part de l’empresa Construcciones Trull, SL. en el 
marc de l’inici de l’expedient de resolució contractual del “Projecte d’arranjament de l’edifici de 
l’Institut del Teatre de Terrassa” que s’ha transcrit anteriorment.  
 
L’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL va constituir garantia definitiva de 4.465,00€, equivalent 
al 5% de l’import d’adjudicació, i per tant, davant la valoració econòmica dels danys i perjudicis 
causats, es proposa la incautació DEFINITIVA de la garantia per import de 4.465,00€ i reclamar al 
contractista l’import de 6.695,73€ (SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-
TRES CÈNTIMS) que és la diferència entre l’import del danys i perjudicis valorats i l’import de la 
garantia definitiva incautada provisionalment. No obstant, aquesta incautació restarà sotmesa a 
l’emissió de l’informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Institut del Teatre va notificar l’aprovació de l’informe de valoració econòmica esmentat a l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL i l’entitat asseguradora GENERALI ESPAÑA, S.A als efectes que en 
termini màxim de 10 dies a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació dels presents acords, 
puguin presentar les al·legacions que considerin adients en relació a la valoració econòmica efectuada 
pels danys i perjudicis causats. 
 
Consta a l’expedient els acusaments de rebuda de la notificació a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, 
SL i l’entitat asseguradora GENERALI ESPAÑA, S.A de data 31 de maig de 2018 i 23 i 30 de maig, 
respectivament. 
 
7.3. Al·legacions del contractista contra l’informe de valoració econòmica pels danys i perjudicis 
ocasionats a l’Institut del Teatre per l’incompliment del contracte 
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Com s’ha referit anteriorment, en data 27 d’abril de 2018, el Cap de la Secció Econòmica de l’Institut del 
Teatre va emetre l’informe de valoració econòmica pels danys i perjudicis que l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL ha ocasionat a l’Institut del Teatre per l’incompliment del contracte i va 
ser aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària de data 16 de maig 
de 2018 (núm. Registre 87/2018).   
 
Un cop notificat tant a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL com a l’entitat asseguradora 
GENERALI ESPAÑA, S.A, en data 13 de juny de 2018, va entrar un escrit d’al·legacions de l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL al Registre General de l’Institut del Teatre (núm. entrada 960/2018) 
mitjançant el qual manifesta la seva disconformitat a la valoració econòmica. En concret, formula les 
al·legacions següents:  
 

a) Que la valoració econòmica de danys i perjudicis imputats infringeix, per indeguda aplicació de la 
clàusula de la clàusula sisena del contracte, així com l’article 223 del TRLCSP i l’article 113 del 
RD 1098/2001, ja que el contractista no és responsable de cap inconvenient de les seves 
obligacions contractuals i tampoc existeix acte administratiu definitiu de resolució que declari la 
culpabilitat del contractista, ja que l’expedient es troba suspès. L’informe econòmic s’extralimita a 
les previsions de les clàusules 77 i 78 del PCAG aplicables al contracte subscrit.   

b) Que la valoració econòmica peca de rigor i de detall i especificació dels conceptes pels que 
imputa i pretén reclamar danys i perjudicis al contractista. Manca justificació i motivació suficients 
dels conceptes que pretén reclamar, a més de la seva acreditació, amb la conseqüent infracció 
que mancant aquestes suposa dels articles 113 del RD 1098/2001 i l’article 35 de la Llei 39/2015 
de 01.10, PACAP i, per tant, l’informe econòmic i el dictamen aprovat no són ajustats a dret i 
procedeix deixar-los sense efecte en virtut de l’article 47.1. a) i e). 

c) Que el Cap de la Secció de Gestió Econòmica de l’Institut del Teatre no és competent per a 
sostenir l’informe econòmic de presumptes danys i perjudicis ocasionats pel presumpte 
incompliment d’obligacions contractuals del contractista, derivant també en la nul·litat de ple dret 
del dictamen aprovat(art. 47.1. b) PACAP. 

d) Que la valoració econòmica corresponent al concepte per l’elaboració dels plecs és improcedent 
atès que es desconeix si estaven elaborats de contractes anteriors i que també es podrien fer 
servir per a la nova contractació, excepte que l’obra es continuï pel pròpia contractista i davant la 
manifestació d’urgència. D’igual manera, no entraria en joc la Mesa de Contractació. 

e) Que la valoració pels desplaçaments i comissions de serveis per tal que el personal propi de 
l’Institut del Teatre acudeixi a la seva seu de Terrassa no té justificació en cap cas. 

f) Que la gestió de llicències mai pot ser un concepte reclamable, ja que la llicència d’obres –si fos 
apta per a la realització de l’obra- seria aprofitable per a la continuació de l’obra, i si no és apta 
com és el cas, no és per causa imputable al contractista, qui no era responsable de la seva 
sol·licitud. 

g) Que l’informe es refereix a personal que suposadament haurien intervingut en la preparació, 
supervisió i execució del contracte, quan en realitat ni van intervenir ni la seva intervenció seria 
preceptiva conforme a la normativa aplicable al contracte administratiu d’obres, ni s’ajusta a les 
previsions del contracte al respecte. 

h) Que la decisió unilateral de l’Institut del Teatre de comunicar-se amb el contractista mitjançant 
costosos burofaxos, en comptes de comunicar-ser via correu administratiu o electrònic, com seria 
procedent, impedeix que la reclamació per aquest concepte pugui prosperar, en tant que es 
tracta de costos innecessaris. 

 
Finalment, atenent a les al·legacions formulades, l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL sol·licita que 
s’estimin les seves al·legacions i que es declari l’informe de valoració econòmica no ajustat a dret i deixar-
lo sense efecte. 
 
Examinades les al·legacions formulades, l’Institut del Teatre considera escaient efectuar les 
corresponents consideracions amb el mateix ordre en què se n’han fet constar: 
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a) En relació a l’apartat a) abans descrit: “Que la valoració econòmica de danys i perjudicis 
imputats infringeix, per indeguda aplicació de la clàusula de la clàusula sisena del 
contracte, així com l’article 223 del TRLCSP i l’article 113 del RD 1098/2001, ja que el 
contractista no és responsable de cap inconvenient de les seves obligacions contractuals 
i tampoc existeix acte administratiu definitiu de resolució que declari la culpabilitat del 
contractista, ja que l’expedient es troba suspès. L’informe econòmic s’extralimita a les 
previsions de les clàusules 77 i 78 del PCAG aplicables al contracte subscrit.”   
 
L’Institut del Teatre s’ha limitat a confeccionar un informe de valoració econòmica pels danys i 
perjudicis causat per l’incompliment de les obligacions contractuals per concretar i determinar 
l’import que proposa reclamar en relació a la procedència o no de la pèrdua, devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva constituïda per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL i,  
en cas de que superi l’import de la garantia dipositada, reclamar mitjançant els procediments 
normatius vigents. Cal recordar l’article 225.3 del TRLCSP que estableix: 

 
“Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se 
hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo 
que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.” 

 
Evidentment, aquesta incautació de la garantia restarà supedita a la definitiva resolució del 
contracte que alhora resta condicionada a l’informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, 
per la qual cosa l’Institut del Teatre no s’ha extralimitat en les previsions de les clàusules 77 i 78 
del PCAG aplicable al contracte subscrit tal i com el contractista maniffesta.  
 
En aquest sentit i donades les argumentacions corresponents, es DESESTIMA l’al·legació 
precedent.  

 
b) En relació a l’apartat b) abans descrit: “Que la valoració econòmica peca de rigor i de detall i 

especificació dels conceptes pels que imputa i pretén reclamar danys i perjudicis al 
contractista. Manca justificació i motivació suficients dels conceptes que pretén reclamar, 
a més de la seva acreditació, amb la conseqüent infracció que mancant aquestes suposa 
dels articles 113 del RD 1098/2001 i l’article 35 de la Llei 39/2015 de 01.10, PACAP i, per 
tant, l’informe econòmic i el dictamen aprovat no són ajustats a dret i procedeix deixar-los 
sense efecte en virtut de l’article 47.1. a) i e).” 

 
L’Institut del Teatre considera que els conceptes identificats per fer la valoració econòmica resten 
àmpliament descrits. No obstant, tal i com consta a l’informe emès,  només s’han procedit a 
valorar aquells que han estat possible la seva quantificació i que resten acreditats a l’expedient. 
 
En aquest sentit i donades les argumentacions corresponents, es DESESTIMA l’al·legació 
precedent. 

 
c) En relació a l’apartat c) abans descrit: “Que el Cap de la Secció de Gestió Econòmica de 

l’Institut del Teatre no és competent per a sostenir l’informe econòmic de presumptes 
danys i perjudicis ocasionats pel presumpte incompliment d’obligacions contractuals del 
contractista, derivant també en la nul·litat de ple dret del dictamen aprovat(art. 47.1. b) 
PACAP” 

 
D’acord amb l’estructura organitzativa de l’Institut del Teatre i la seva  relació de llocs de treball, 
el Cap de la secció de gestió econòmica té assignada la funció, entre d’altres, de coordinar i 
supervisar totes les actuacions que puguin afectar al pressupost econòmic de l’Organisme 
(despeses i ingressos) i la realització de qualsevol valoració econòmica i/o indicador que li 
encomanin. Cal recordar que l’informe de valoració econòmica ha estat aprovat per la Junta de 
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Govern de l’Institut del Teatre en data 16 de maig de 2018, òrgan competent en matèria de la 
contractació de referència.  

 
En aquest sentit i donades les argumentacions corresponents, es DESESTIMA l’al·legació 
precedent. 

 
d) En relació a l’apartat d) abans descrit: “Que la valoració econòmica corresponent al 

concepte per l’elaboració dels plecs és improcedent atès que es desconeix si estaven 
elaborats de contractes anteriors i que també es podrien fer servir per a la nova 
contractació, excepte que l’obra es continuï pel pròpia contractista i davant la 
manifestació d’urgència. D’igual manera, no entraria en joc la Mesa de Contractació.” 
 
Cal recordar, d’igual manera que ho ha fet constar en diverses ocasions el contractista,  el 
contracte de l’obra per al “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del 
Teatre de Terrassa” (IT1847P16), no s’ha resolt de forma definitiva per la qual cosa no és 
possible iniciar una nova licitació. Així mateix, cal recordar que l’expedient de contractació va ser 
aprovat en data 15 de març de 2017 i, en concret, el 9 de març de 2018 va entrar en vigor la 
nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 2017),  en virtut 
del seu article 9.2., per tant, en cas que l’Institut del Teatre opti per iniciar una nova licitació 
caldrà confeccionar els plecs d’acord amb la normativa vigent abans esmentada i no serà 
possible fer servir els plecs anteriors.  
 
No té fonament la manifestació del contractista relativa al desconeixement sobre si els plecs 
estaven elaborats prèviament atès que el plecs de prescripcions administratives es basen en el 
projecte aprovat de manera prèvia i seguint els procediments que corresponen en un contracte 
d’obres.   

 
En aquest sentit i donades les argumentacions corresponents, es DESESTIMA l’al·legació 
precedent. 

 
e) En relació a l’apartat e) abans descrit: “Que la valoració pels desplaçaments i comissions de 

serveis per tal que el personal propi de l’Institut del Teatre acudeixi a la seva seu de 
Terrassa no té justificació en cap cas.” 
 
Aquesta manifestació és un judici de valor que realitza el contractista de forma unilateral i es 
considera que no té fonament atès que en cas d’haver-se signat l’acta de comprovació de 
replanteig el primer dia que va concretar l’Institut del Teatre no s’hauria comportat les despeses 
de desplaçament per intentar signar l’acta en els diverses ocasions.   

 
En aquest sentit i donades les argumentacions corresponents, es DESESTIMA l’al·legació 
precedent. 

 
f) En relació a l’apartat f) abans descrit:  “Que la gestió de llicències mai pot ser un concepte 

reclamable, ja que la llicència d’obres –si fos apta per a la realització de l’obra- seria 
aprofitable per a la continuació de l’obra, i si no és apta com és el cas, no és per causa 
imputable al contractista, qui no era responsable de la seva sol·licitud.” 

  
La valoració econòmica realitzada fa un còmput general d’hores dedicades pel Cap de la Unitat 
de Manteniment i Seguretat en obres per a la realització de 4 visites tècniques a Terrassa i que 
inclou la gestió de les llicències i la redacció dels informes tècnics corresponents. Es considera 
que la despesa per la gestió de la llicència és objecte de valoració atès que en cas de finalitzar la 
seva vigència cal tornar-se a sol·licitar o demanar una pròrroga, cosa que comportaria noves 
hores de dedicació per aquest tràmit.  
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En aquest sentit i donades les argumentacions corresponents, es DESESTIMA l’al·legació 
precedent. 

 
g) En relació a l’apartat g) abans descrit.... “Que l’informe es refereix a personal que 

suposadament haurien intervingut en la preparació, supervisió i execució del contracte, 
quan en realitat ni van intervenir ni la seva intervenció seria preceptiva conforme a la 
normativa aplicable al contracte administratiu d’obres, ni s’ajusta a les previsions del 
contracte al respecte.” 

 
D’igual manera, l’Institut del Teatre considera que aquesta manifestació és una judici de valor 
que no té fonament. Totes les actuacions administratives que ha comportat l’expedient de 
referència, incloent la preparació de plecs, actes administratius, tramitació administrativa i suport 
jurídic, ha estat efectuades gràcies a diversos empleats públics que les ha portat a terme i, per 
tant, s’han invertit un nombre considerable d’hores que podrien haver-se evitat en cas de no 
produir-se el conflicte i dedicar-les a altres expedients.   

 
En aquest sentit i donades les argumentacions corresponents, es DESESTIMA l’al·legació 
precedent. 

 
h) En relació a l’apartat h) abans descrit.... “Que la decisió unilateral de l’Institut del Teatre de 

comunicar-se amb el contractista mitjançant costosos burofaxos, en comptes de 
comunicar-se via correu administratiu o electrònic, com seria procedent, impedeix que la 
reclamació per aquest concepte pugui prosperar, en tant que es tracta de costos 
innecessaris.”. 

 
L’Institut del Teatre utilitza com a praxis habitual en cas de conflicte amb el contractista el burofax 
atès que és el mitjà que té validesa legal per poder justificar l’enviament i recepció, si 
posteriorment resulta necessari, en cas de reclamació davant un procés judicial. Efectivament, és 
una decisió unilateral que forma part dels propis procediments de l’Administració Pública. 
 
En aquest sentit i donades les argumentacions corresponents, es DESESTIMA l’al·legació 
precedent. 

 
Finalment, examinades totes les al·legacions formulades pel contractista i les consideracions efectuades 
per a cadascuna d’elles, l’Institut del Teatre estima que la valoració econòmica pels danys i perjudicis que 
l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL ha ocasionat a l’Institut del Teatre per l’incompliment del 
contracte i que va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària 
de data 16 de maig de 2018 (núm. Registre 87/2018) és ajustat a dret, i en conseqüència es 
DESESTIMEN.   
 
8. FONAMENTS DE DRETS 
 
8.1. Règim transitori d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic 
 
El contracte objecte de la incoació de l’expedient de resolució contractual es va adjudicar el 21 de juny de 
2017 i es va formalitzar el 7 de juliol de 2017. En conseqüència, la normativa de contractes aplicable és, 
en primer lloc, el TRLCSP, en la versió vigent des de l’1 de gener de 2016, que incorpora les 
modificacions efectuades per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, i les derivades de l’Ordre HAP/2846/2015, de 29 de desembre, per la qual es publiquen els 
límits dels diversos tipus de contractes a l’efecte de la contractació del sector públic a partir de l’1 de 
gener de 2016.  
 
Cal tenir en compte que a partir del 9 de març de 2018 ha entrat en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
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Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 2017).  
 
La disposició transitòria única (primera) disposa que els expedient de contractació iniciats i els contractes 
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor del present Reglament es regiran per la normativa anterior. 
A aquests efectes, s’entén que el contracte que es pretén resoldre relatiu al contracte d’obres per a 
l’execució del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” 
(IT1847P16) es regirà per Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (TRLCSP), aprovat per 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
8.2 Fonaments jurídics de la resolució 
 
Els fets analitzats comporten una sèrie d’incompliments en què ha incorregut l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL.. Els efectes dels fets són imputables a l’empresa contractista i suposen 
una de les causes de resolució prevista a la clàusula 2.6. del Plec de clàusules administratives particulars, 
en concordança amb els articles 223.h) i 237.a) del TRLCSP. En concret, els següents:  
 

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

• La demora en la comprovació del replanteig, conforme l’article 229 del mateix text legal. 
 
El que en definitiva ha comportat aquesta demora es que ni tan sols s’hagi iniciat l’execució del contracte, 
i tot el perjudici que ha produït per a l’administració.  
 
En tractar-se d’incompliments imputables a l’empresa contractista, l’Institut del Teatre disposa de la 
legitimació requerida per l’article 224.2, segon paràgraf del TRLCSP per a instar la resolució del contracte. 
 
Així mateix, cal tenir en compte el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció; el Reial decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; el 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques (RLCAP), en la part que continua vigent, és a dir, en allò que no 
contradigui la Llei de contractes del sector públic –LCSP–, i que ha estat modificat pel Reial decret 
773/2015, de 28 d’agost; altres normes reglamentàries que despleguen la Llei de contractes del sector 
públic; i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Atenent a que el motiu que ha comportat la proposta de resolució del contracte, com ja s’ha dit, resulta 
imputable al contractista, com és la manca de formalització de l’acta de comprovació de replanteig, de 
conformitat amb l’art. 225.3 del TRLCSP, i en definitiva la no realització de la prestació a que venia 
obligat, quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, aquest haurà 
d’indemnitzar a l’Administració els danys i perjudicis ocasionats; indemnització que es farà efectiva, en 
primer terme, sobre la garantia constituïda, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del 
contractista en el que es refereix a l’import que excedeixi del de la garantia incautada, respecte del que 
caldrà donar compliment al que es preveu en l’article 113 del Reglament de la LCAP. Així mateix d’acord 
amb l’article 225.4 del TRLCSP, resulta procedent fer un pronunciament exprés en relació a la 
procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia definitiva constituïda. 
 
9. COMPETÈNCIA PER INICIAR L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE 
 
Atenent al fet que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre és l’òrgan competent per aprovar i adjudicar 
els expedients de contractació d’obres d’import superior a 150.253,00 € d’acord l’article 12.a.1 dels vigents 
Estatuts de l’Institut del Teatre, és procedent que sigui el mateix òrgan qui aprovi l’inici d’expedient de 
resolució de la contractació. 
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Vist el que disposa l’article 211.2 del TRLCSP, en relació amb la Disposició addicional segona, apartat 8è 
del mateix text legal. 
 
D’acord amb l’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi 
estat la forma de la seva iniciació, podrà disposar, d’ofici o a instància de part, la seva acumulació amb 
altres que guardin identitat substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de 
tramitar o resoldre el procediment. 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ informe de la Intervenció Delegada, 
s’eleven a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DECLARAR la caducitat del procediment per a la resolució del contracte d’obres per a l’execució 
del “Projecte d’arranjament dels desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16), 
formalitzat entre l’Institut del Teatre i l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. amb NIF B43047166, en 
data 7 de juliol de 2017, d’acord amb el Dictamen 169/2018 aprovat per la Comissió Assessora Jurídica 
de la Generalitat de Catalunya, en sessió de 26 de juliol de 2018. 
 
Segon.- INICIAR, de nou,  L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ del contracte pel fet de no haver formalitzar 
l’acta de comprovació de replanteig d’acord amb els fets descrits a l’informe del Cap de la Unitat de 
Manteniment i Seguretat d’obres de l’Institut del Teatre de data 27 de novembre de 2017, transcrit en la 
part expositiva del present dictamen, i de conformitat amb el que disposa l’article 223 h) del TRCSP, en 
relació a la clàusula cinquena del contracte formalitzat, TOT  INCORPORANT AL NOU EXPEDIENT 
TOTES LES ACTUACIONS que s’han efectuat en el marc de l’anterior expedient, en aplicació del principi 
d’economia procedimental.  
 
Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA a l’empresa contractista, CONSTRUCCIONES TRULL, SL., per a què, en 
un termini màxim de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació dels 
presents acords, pugui formular les al·legacions i aportar els documents i justificacions que consideri 
oportuns,  a excepció d’aquelles qüestions que ja hagin estat plantejades prèviament en haver estat 
incorporades a l’expedient, en relació a la proposta per a la resolució del contracte de referència, de 
conformitat amb el que disposa l’article 211.1. del TRLCSP, en relació amb l’article 109.1a) del RGLCAP.   
 
Quart.- DONAR AUDIÈNCIA a l’entitat GENERALI ESPAÑA, SA, (assegurador pòlissa de caució) per a 
què, en un termini màxim de DEU DIES NATURALS, a comptar des de l’endemà de la recepció de la 
notificació dels presents acords, pugui formular les al·legacions i aportar els documents i justificacions que 
consideri oportuns, a excepció d’aquelles qüestions que ja hagin estat plantejades prèviament, en relació 
a la incautació de la garantia constituïda a conseqüència de la resolució del contracte de referència, de 
conformitat amb el que preveuen els articles 97.2 del TRLCSP i 109.1 b) del RGLCAP. 
 
Cinquè.- FORMULAR proposta de resolució del referit contracte, que es concreta en: 
 
“ 

1. DESESTIMAR les peticions formulades per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. 
mitjançant escrit presentat en data 29 de novembre de 2017 al Registre General de l’Institut del 
Teatre (núm. entrada  1784/2017, d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva d’aquest 
dictamen.  

2. DESESTIMAR les al·legacions formulades per l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL 
mitjançant escrit rebut en data 13 de juny de 2018 (núm. entrada 960/2018) al Registre d’entrada 
de l’Institut del Teatre contra l’informe emès pel Cap de la Secció de Gestió Econòmica emès en 
data 27 d’abril de 2018 relatiu a  la valoració econòmica pels danys i perjudicis que l’empresa 
CONSTRUCCIONES TRULL, SL ha ocasionat a l’Institut del Teatre per l’incompliment del 
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contracte i va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió 
ordinària de data 16 de maig de 2018 (núm. Registre 87/2018).   

3. RETENIR la garantia definitiva i dipositada per CONSTRUCCIONES TRULL, SL. per import de 
4.465,00€ i RECLAMAR l’import de 6.695,73€ (SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS 
AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) que és la diferència entre l’import del danys i perjudicis 
valorats i l’import de la garantia definitiva a incautar amb la resolució definitiva del contracte. 

4. RESOLDRE EL CONTRACTE d’obres per a l’execució del “Projecte d’arranjament dels 
desperfectes de l’edifici de l’Institut del Teatre de Terrassa” (IT1847P16) formalitzat en data 7 de 
juliol de 2017 amb l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL per incompliment de les 
obligacions contractuals per part de l’empresa contractista” 

 
Setè.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa CONSTRUCCIONES TRULL, SL. i a l’entitat 
asseguradora GENERALI ESPAÑA, SA,. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR a la Comissió Assessora Jurídica de la Generalitat de Catalunya els presents acords 
per al seu coneixement i DONAR TRASLLAT de l’expedient, un cop incorporades les actuacions 
derivades del tràmit d’al·legacions,  als efectes d’allò que es disposa a l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 
de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.”  
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la contractació del “Servei 

de suport per a la realització d’activitats programades als espais escènics de 
l’Institut del Teatre”. Procediment obert. Dos LOTS.  
 

El President dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la modificació de la contractació del “Servei de 
suport per a la realització d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del 
Teatre”. Procediment obert. Dos LOTS. 
 

Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 19 de juliol de 2017, es va 
aprovar l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert, 
no subjecte a regulació harmonitzada, del “Servei de suport per a la realització d’activitats 
programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”, amb un pressupost màxim de 
licitació anual de NORANTA-DOS MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-
TRES CÈNTIMS (92.928,83€), IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix 
a la quantitat de DINOU MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS 
(19.515,06€), desglossat en dos LOTS i de la manera següent: 
 

• LOT 1:  SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ACTIVITATS ESCÈNIQUES 
• LOT 2: SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU PER A LES ACTIVITATS 

ESCÈNIQUES  
 
Aquesta expedient de modificació només es referirà al LOT1.  
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de data 22 
de novembre de 2017 es va adjudicar el LOT 1: SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE 
D’ACTIVITATS ESCÈNIQUES a l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, amb 
NIF A58116369, per un import màxim anual de VUITANTA-DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-



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

 

 
 

SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (82.997,33€) IVA exclòs, més DISSET MIL 
QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (17.429,44€) en 
concepte d’IVA al 21%, que ascendeix a un total de CENT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS 
EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (100.426,77€) IVA inclòs, desglossat en els següents 
conceptes, d’acord amb la seva oferta: 

 
Proposició econòmica: 

 
Servei Preu unitari 

ofertat  
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari ofertat 

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

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

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

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

 
En data 1 de gener de 2018 es va formalitzar la signatura del contracte amb vigència des de l’1 
de desembre de 2018 fins al 30 de novembre de 2018.  
 
La clàusula 2.3) del Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regeix la 
contractació de referència estableix textualment:  
 

“2.3) Modificació del contracte 
 
El contracte de cada LOT només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els 
supòsits i en la forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb 
l’article 219 del dit text legal i la resta de normativa aplicable. 
 
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les 
condicions, l’abast i els límits següents: 
 
Quan es produeixi un increment de celebracions d’actes, congressos, conferències, 
seminaris i diverses actuacions escèniques que requereixin la prestació del servei per 
motius d’activitats escèniques. Aquestes activitats hauran d’estar previstes en la 
formalització de convenis, modificacions curriculars, col·laboracions amb diverses 
entitats, etc.  
 
En haver-se formulat el pressupost màxim de licitació en termes de preus unitaris, la 
modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, a l’alça, al 20% del dit 
pressupost..” 

 
En els darrers mesos l’Institut del Teatre ha vist incrementada la celebració d’activitats 
culturals i artístiques que han requerit els serveis corresponents de muntatge i desmuntatge 
escènic i que inicialment no estaven previstes, com són ara: 
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a) Dia Internacional de la Dona 
b) Homenatge Ma. Aurèlia Campany 
c) Jornades de Teatre Medieval 
d) Jornades policials 
e) Masterclass Workcenter 
f) Microrrelats violència masclista 

 
I, a més, es preveu altres activitats escèniques per al darrer trimestre de l’any 2018 no 
previstes inicialment i que és del tot necessari disposar dels serveis de muntatge i desmuntatge 
escènic per poder ser realitzades amb la màxima qualitat. Les noves activitats previstes són: 
 

a) Simposi Teatre i Ciutat 
b) Festival RBLS 
c) Jornades IF-Barcelona 
d) Presentació Rosa Victoria Gras 

 
Per tant, es preveu que serà necessari incrementar la despesa en 20.085,35€) IVA inclòs, 
per fer front a les activitats escèniques que resten programes als espais escènics de l’Institut 
del Teatre fins a la finalització de la vigència del contracte, quantia que sumada a la inicialment 
aprovada no supera en cap cas el 20%. 
 
Es proposa doncs MODIFICAR el contracte, en el sentit d’augmentar el pressupost màxim 
aprovat en 16.599.46€  (IVA Exclòs), més el corresponent IVA al 21% que representa un import 
de 3.485,89€, en termes de preus unitaris que s’estableixen pels imports següents: 
 

Servei Preu unitari 
ofertat  

IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari ofertat 

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

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

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

 

 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 19 de juliol de 2017, es va aprovar 
l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert, no subjecte a 
regulació harmonitzada, del “Servei de suport per a la realització d’activitats programades als espais 
escènics de l’Institut del Teatre”, amb un pressupost màxim de licitació anual de NORANTA-DOS MIL 
NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (92.928,83€), IVA exclòs, més el 
21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de DINOU MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS 
AMB SIS CÈNTIMS (19.515,06€), desglossat en dos LOTS i de la manera següent: 
 

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

Servei/producte Import preu 
unitari/ hora 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total import preu 
unitari/ hora  

màxim IVA inclòs 

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

Oficial de segona 19,61 € 
21% 

4,12 € 23,73 € 

Auxiliar i porter 15,69 € 
21% 

3,29 € 18,98 € 

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

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

Servei/producte Import preu 
unitari/ hora 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total import preu 
unitari/ hora  
màxim IVA 

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

 
D’acord amb l’ l’Acta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, reunida el dia 27 de setembre de 2017, i 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 169/2017) es va 
adjudicar: 
 
LOT 1: SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ACTIVITATS ESCÈNIQUES, d’acord amb la seva 
oferta: 
 
L’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, amb NIF A58116369, per un import màxim anual 
de VUITANTA-DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 
(82.997,33€) IVA exclòs, més DISSET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS (17.429,44€) en concepte d’IVA al 21%, que ascendeix a un total de CENT MIL 
QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (100.426,77€) IVA inclòs, 
desglossat en els següents conceptes, d’acord amb la seva oferta: 

 
Proposició econòmica: 

 
 



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

 

 
 

Servei Preu unitari 
ofertat  

IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat 

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

Oficial de segona 17,80€ 
21% 

3,74€ 21,54€ 

Auxiliar i porter 14,23€ 
21% 

2,99€ 17,22€ 

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

 
Vist que en data 1 de gener de 2018 es va formalitzar la signatura del contracte esmentat amb l’empresa 
SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA, amb vigència des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de 
desembre de 2018.  
 
Atès que a la clàusula 2.3) del Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regeix la 
contractació de referència estableix textualment:  
 

“2.3) Modificació del contracte 
 

El contracte de cada LOT només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i 
en la forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text 
legal i la resta de normativa aplicable. 
 
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les 
condicions, l’abast i els límits següents: 
 
Quan es produeixi un increment de celebracions d’actes, congressos, conferències, seminaris i 
diverses actuacions escèniques que requereixin la prestació del servei per motius d’activitats 
escèniques. Aquestes activitats hauran d’estar previstes en la formalització de convenis, 
modificacions curriculars, col·laboracions amb diverses entitats, etc.  

 
En haver-se formulat el pressupost màxim de licitació en termes de preus unitaris, la modificació 
del contracte podrà afectar, com a màxim, a l’alça, al 20% del dit pressupost..” 

 
Vist que la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del Teatre, en data 25 de juliol de 
2018 ha emès un informe, la part del qual que interessa es transcriu a continuació: 
 

“Vist que en els darrers mesos l’Institut del Teatre ha vist incrementada la celebració d’activitats 
culturals i artístiques que han requerit els serveis corresponents de muntatge i desmuntatge 
escènic i que inicialment no estaven previstes, com són ara: 
 
a) Dia Internacional de la Dona 
b) Homenatge Ma. Aurèlia Campany 
c) Jornades de Teatre Medieval 
d) Jornades policials 
e) Masterclass Workcenter 
f) Microrrelats violència masclista 
 
Vist que d’acord amb el programa previst d’activitats escèniques per al darrer trimestre de l’any 
2018 s’ha observat que han emergit noves necessites no previstes inicialment i que és del tot 
necessari disposar dels serveis de muntatge i desmuntatge escènic per poder ser realitzades 
amb la màxima qualitat. Les noves activitats previstes són: 
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a) Simposi Teatre i Ciutat 
b) Festival RBLS 
c) Jornades IF-Barcelona 
d) Presentació Rosa Victoria Gras 
 
Vist, per tant, que d’acord amb la despesa màxima inicialment aprovada es preveu que serà 
necessari incrementar la despesa en VINT MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC 
CÈNTIMS (20.085,35€) IVA inclòs, per fer front a les activitats escèniques que resten programes 
als espais escènics de l’Institut del Teatre fins a la finalització de la vigència del contracte, 
quantia que sumada a la inicialment aprovada no supera en cap cas el 20% previst a la clàusula 
2.3 del PCAP que regeix la contractació de referència” 
 

Vist l’article 12 a.2 dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre (publicats al BOPB núm. 192 de 11.8.2004) 
relatiu a la competència de la Junta de Govern de l’Organisme per a l’aprovació i adjudicació dels 
expedients de contractació de serveis l’import dels quals siguin més de 60.101,00€, per la qual cosa, 
s’entén que la  modificació de la contractació correspondrà al mateix òrgan que la va aprovar.  
 
Vist que la despesa derivada d’aquesta modificació anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
99020/227.13 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció, s’eleva a la 
Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- MODIFICAR el contracte del LOT 1 corresponent al “Servei de suport al muntatge i desmuntatge 
escènic i servei de funció de les activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”, 
adjudicat a l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA 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 169/2017), 
en el sentit d’augmentar el pressupost màxim aprovat en SETZE MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU 
EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (16.599.46€)  (IVA Exclòs), més el corresponent IVA al 21% 
que representa un import de TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-
NOU CÈNTIMS (3.485,89€), en termes de preus unitaris que s’estableixen pels imports següents: 
 

Servei Preu unitari 
ofertat  

IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat 

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

Oficial de segona 17,80€ 
21% 

3,74€ 21,54€ 

Auxiliar i porter 14,23€ 
21% 

2,99€ 17,22€ 

 
I tot això, d’acord amb l’informe emès per la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut 
del Teatre, de data 25 de juliol de 2018 i de conformitat amb la clàusula 2.3. del PCAP que regeix la 
contractació de referència.  
 
Segon.- APLICAR la despesa generada per la modificació de referència, de VINT MIL VUITANTA-CINC 
EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (20.085,35€) IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
99020/227.13 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA.” 
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6. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de la contractació del “Servei 
de manteniment i conservació de les instal·lacions de protecció contra 
incendis de les seus de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre 
Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona”. Procediment obert. 
Pluralitat de criteris.  

 
El President dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient relatiu a l’adjudicació de la contractació del “Servei de 
manteniment i conservació de les instal·lacions de protecció contra incendis de les 
seus de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre Territorial del Vallès i Centre 
Territorial d’Osona”. Procediment obert. Pluralitat de criteris. 
 
Antecedents 
 
- Per acord de la Junta de Govern de 16 de maig de 2018 es va aprovar l’expedient de 
contractació del “Servei de manteniment i conservació de les instal·lacions de protecció 
contra incendis de les seus de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre 
Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona”, per un pressupost base de licitació 
biennal de QUARANTA VUIT MIL EUROS (48.000,00€), IVA exclòs, més el 21% d’IVA per 
import de DEU MIL VUITANTA EUROS (10.080,00€). 
No es divideix en LOTS. 
 
Proposta: 
 
- Un cop oberta la licitació, la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació 
de Barcelona, reunida el dia 25 de juliol de 2018, va assignar la següent puntuació als 
licitadors presentats: 
 

EMPRESES Preu ofertat, 
IVA exclòs 

Diferència Punts 
criteri 1 

Criteri 2 TOTAL 
PUNTS 

Ordre 

SEGUFOC SL 26.752,32 21.247,68 90,00 10,00 100,00 1 
SURIS SL 31.700,00 16.300,00 69,04 10,00 79,04 2 

IMAN SEGURIDAD SA 36.628,00 11.372,00 48,17 10,00 58,17 3 

COFELY ESPAÑA SA 39.247,39 8.752,61 37,07 10,00 47,07 4 
EIVAR OBRAS E 
INGENIERIA SAU 39.828,84 8.171,16 34,61 10,00 44,61 5 
COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT SAU 44.789,08 3.210,92 13,60 10,00 23,60 6 
 
La Mesa considera oportú proposar per unanimitat a l’òrgan de contractació competent, 
l’adjudicació dels Servei de manteniment i conservació de les instal·lacions de protecció 
contra incendis de les seus de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre 
Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona”  a l’empresa SEGUFOC,SL i l’òrgan 
l’adjudica amb efectes 1 d’OCTUBRE de 2018, d’acord amb la seva oferta i de conformitat amb 
la proposta de la Mesa, , i d’acord amb la seva oferta: 
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1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

Preu biennal 
ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus 
%  
IVA 

Import IVA Total preu 
biennal ofert IVA 
INCLÒS 

26.752,32€ 21% 5.617,99€ 32.370,31€ 
 
2) MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA, COMPTAT DES DE LA COMUNICACIÓ, D’UNA 
INCIDÈNCIA (MANTENIMENT CORRECTIU) D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L’APARTAT 
4.2 DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

• Temps de resposta a la comunicació d’una incidència 
 

Temps de resposta ofertat 
Marcar amb una creu 
l’opció triada 

Màxim 4 hores (obligatori)  

Màxim 2 hores X 

 
- D’altra banda, es proposa reajustar la despesa aprovada per dictamen de la Junta de 16 de 
maig de 2018, per ajustar-la a les ofertes presentades per l’adjudicatari i als nous efectes de la 
contractació que seran d’1 d’octubre de 2018, de conformitat amb el següent desglossament: 
 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 -10.473,71€ 
2019 -12.854,85€ 
2020 -2.381,13€ 

 
- Finalment es proposa establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries:  
 

- Resta en segon lloc l’empresa SURIS SL, 
- En tercer lloc l’empresa IMAN SEGURIDAD SA,  
- En quart lloc l’empresa COFELY ESPAÑA SA 
- En cinquè lloc l’empresa EIVAR OBRAS E INGENIERIA SAU  
- En sisè i  
- Ultim lloc l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU. 

 
 
 
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 de 16 de 
maig de 2018 (núm. registre 84/2018) es va aprovar l’expedient de contractació del “Servei de 
manteniment i conservació de les instal·lacions de protecció contra incendis de les seus de l’Institut del 
Teatre: Centre de Barcelona, Centre Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona”, per un pressupost 
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base de licitació biennal de QUARANTA VUIT MIL EUROS (48.000,00€), IVA exclòs, més el 21% d’IVA 
per import de DEU MIL VUITANTA EUROS (10.080,00€). 
 
Vist que al mateix acord es va autoritzar la despesa màxima biennal d’aquesta contractació, per import de 
CINQUANTA-VUIT MIL VUITANTA EUROS (58.080,00€), IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària 213.01/99020 dels exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018 14.520,00€ 
2019 29.040,00€ 
2020 14.520,00€ 

 
Vista l’Acta d’adjudicació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona reunida el dia 25 de juliol 
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 
SEGUFOC SL, 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 
“Servei de manteniment i conservació de les instal·lacions de protecció contra incendis de 
les seus de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre Territorial del Vallès i Centre 
Territorial d’Osona”, aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre amb data 
de 16 de maig de 2018, per un pressupost màxim de licitació de QUARANTA-VUIT MIL EUROS 
(48.000,00€), IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de 
DEU MIL VUITANTA EUROS (10.080,00€). 
 
En data 4 de juliol de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, va procedir a l’obertura del sobre A corresponent a la documentació administrativa de 
les empreses admeses a la licitació: 

 
• COFELY ESPAÑA, SA 
• IMAN SEGURIDAD, SA 
• SEGUFOC, SL 
• SURIS, SL 
• EIVAR OBRAS E INGENIERIA SAU 
• COMSA SERVICE FACILTY MANAGAMENT SAU 

 
En data 11 de juliol de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, va procedir a l’obertura del sobre B corresponent a l’oferta econòmica de les 
empreses admeses a la licitació. 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-
preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells: 
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Criteris avaluables de forma automàtica  (100,00 %)  
 

(Documentació a incloure en el sobre 2) 
 

- Criteri 1:  Preu ofertat ............................................................... Fins a 90 punts 
 
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament 
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima 
puntuació a cap oferta. 

 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
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: Millora del temps de resposta, comptat des de la comunicació, d’una 

incidència (manteniment correctiu) d’acord amb el que estableix l’apartat 4.2 dels Plecs 
de Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta contractació .............. Fins a 10 punts 

 
Temps de resposta 

ofertat 
Puntuació 
atorgada 

Màxim 4 hores (obligatori) 0 punts 
Màxim 2 hores 10 punts 

 
En tot cas, l’Institut del Teatre es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu 
entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 
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El resultat de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte aquest criteri 
és la següent: 
 

• COFELY ESPAÑA, SA 
 

1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

Preu biennal ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus 
%  
IVA 

Import IVA Total preu biennal 
ofert IVA INCLÒS 

39.247,39€ 21% 8.241,95€ 47.489,34€ 
 

2) MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA, COMPTAT DES DE LA COMUNICACIÓ, 
D’UNA INCIDÈNCIA (MANTENIMENT CORRECTIU) D’ACORD AMB EL QUE 
ESTABLEIX L’APARTAT 4.2 DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

• Temps de resposta a la comunicació d’una incidència 
 

Temps de resposta 
ofertat 

Marcar amb una 
creu l’opció 

triada 

Màxim 4 hores (obligatori)  

Màxim 2 hores X 

 
• IMAN SEGURIDAD, SA 

 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 
Preu biennal ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus 
%  
IVA 

Import IVA Total preu biennal 
ofert IVA INCLÒS 

36.628,00€ 21% 7.691,88€ 44.319,88€ 
 

2) MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA, COMPTAT DES DE LA COMUNICACIÓ, 
D’UNA INCIDÈNCIA (MANTENIMENT CORRECTIU) D’ACORD AMB EL QUE 
ESTABLEIX L’APARTAT 4.2 DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

• Temps de resposta a la comunicació d’una incidència 
 

Temps de resposta 
ofertat 

Marcar amb una 
creu l’opció 

triada 

Màxim 4 hores (obligatori)  

Màxim 2 hores X 

 
• SEGUFOC, SL 

 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
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Preu biennal ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus 
%  
IVA 

Import IVA Total preu biennal 
ofert IVA INCLÒS 

26.752,32€ 21% 5.617,99€ 32.370,31€ 
 

2) MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA, COMPTAT DES DE LA COMUNICACIÓ, 
D’UNA INCIDÈNCIA (MANTENIMENT CORRECTIU) D’ACORD AMB EL QUE 
ESTABLEIX L’APARTAT 4.2 DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

• Temps de resposta a la comunicació d’una incidència 
 

Temps de resposta 
ofertat 

Marcar amb una 
creu l’opció 

triada 

Màxim 4 hores (obligatori)  

Màxim 2 hores X 

 
• SURIS, SL 

 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

  
Preu biennal ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus 
%  
IVA 

Import IVA Total preu biennal 
ofert IVA INCLÒS 

31.700,00€ 21% 6.657,00€ 38.357,00€ 
 

2) MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA, COMPTAT DES DE LA COMUNICACIÓ, 
D’UNA INCIDÈNCIA (MANTENIMENT CORRECTIU) D’ACORD AMB EL QUE 
ESTABLEIX L’APARTAT 4.2 DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

• Temps de resposta a la comunicació d’una incidència 
 

Temps de resposta 
ofertat 

Marcar amb una 
creu l’opció 

triada 

Màxim 4 hores (obligatori)  

Màxim 2 hores    X 

 
• EIVAR OBRAS E INGENIERIA SAU 

 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

  
Preu biennal ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus 
%  
IVA 

Import IVA Total preu biennal 
ofert IVA INCLÒS 

39.828,84€ 21% 8.364,06€ 48.192,90€ 
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2) MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA, COMPTAT DES DE LA COMUNICACIÓ, 
D’UNA INCIDÈNCIA (MANTENIMENT CORRECTIU) D’ACORD AMB EL QUE 
ESTABLEIX L’APARTAT 4.2 DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

• Temps de resposta a la comunicació d’una incidència 
 

Temps de resposta ofertat 
Marcar amb una creu 
l’opció triada 

Màxim 4 hores (obligatori)  

Màxim 2 hores X 

 
• COMSA SERVICE FACILTY MANAGAMENT SAU 

 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

  
Preu biennal ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus 
%  
IVA 

Import IVA Total preu biennal 
ofert IVA INCLÒS 

44.789,00€ 21% 9.405,69€ 54.194,69€ 
 

2) MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA, COMPTAT DES DE LA COMUNICACIÓ, 
D’UNA INCIDÈNCIA (MANTENIMENT CORRECTIU) D’ACORD AMB EL QUE 
ESTABLEIX L’APARTAT 4.2 DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

• Temps de resposta a la comunicació d’una incidència 
 

Temps de resposta 
ofertat 

Marcar amb una 
creu l’opció 

triada 

Màxim 4 hores (obligatori)  

Màxim 2 hores X 

 
A la vista del resultat de les ofertes presentades, la Secretària de la Mesa aprecia que l’oferta de 
l’empresa SEGUFOC,SL,  per un import de 26.752,32€ (IVA exclòs) resulta anormal o 
desproporcionada d’acord amb la clàusula 1.15 del PCAP, per tant, tal i com preveu l’article 
149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 
2017), 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 SEGUFOC,SL, 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 SEGUFOC, SL, 
argumenta: 
 

1. Que diferencia les tasques de manteniment preventiu (auditoria dels sistemes) del 
manteniment correctiu (reparacions operacions correctives). Argumenten que la 
despesa majoritària del manteniment preventiu és la mà d’obra i no pas el material que 
és força menor.  
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2. Que consideren que el càlcul mínim de feines, d’acord amb el que s’estableix el RD 

1942/1993, de 5 de novembre (i/o el nou RD 513/2017) és d’uns 30 dies per realitzar 
totes les revisions de manteniment preventiu dels edificis. 
 

3. Que asseguren que compleixen la legislació en matèria laboral, de Seguretat social, 
convenis, cotitzacions, seguretat i salut la boral, eines adients a la feina a realitzar i 
asseguren un bon servei.  
 

4. Que asseguren que el càlcul de la despesa en personal tècnic justifica la proposta és: 
 

a. La previsió de la durada de les feines és per 2 tècnics de PCI qualificats, 
recollits en el conveni que totes les empreses de PCI han d’estar adherides 
(Conveni Industrial Siderometal·lugica) és d’entre 23 i 30 dies laborals, han 
decidir pujar la durada fins al màxim previst (30 dies laborables), per tal el cost 
operatiu és inferior al muntant econòmic de l’oferta enviada per fer les tasques 
de manteniment a l’Institut del Teatre. 
 

5. Que asseguren que els càlculs realitzats estan basats en la pròpia experiència fent ús 
de la normativa vigent, optimitzant el procés productiu i maximitzant els resultats. 
 

6. Que els seus tècnics són tècnics de tot l’àmbit de la protecció contra incendis sense 
dividir les operacions per sistemes: extintors, BIE, sistemes de protecció, etc. Un dels 
seus tècnics està qualificat per revisar i auditar qualsevol sistema de PCI, també tenen 
especialistes en sistemes concrets, però en quant a la revisió, els tècnics de SEGUFOC 
tenen la formació i experiència per revisar i auditar totes els sistemes de PCI.  

 
A la vista d’aquests arguments presentats, es considera que l’empresa SEGUFOC,SL ha 
presentat dins el termini la justificació escaient. El contingut de la mateixa estima la circumstància 
que ha donat lloc a la baixa oferta. L’argumentació de l’empresa és del tot raonable i convincent 
tenint en compte tots els punts defensats en el requeriment fet.  
 
Per tot això s’explica i es justifica la quantitat ofertada i s’elimina la possible consideració de 
baixa anormal, considerant que l’oferta pot ser normalment complerta, per la qual cosa es 
recomana considerar la seva valoració 
 
El resum de la puntuació i l’ordre de de classificació de les empreses dels criteris a tenir en 
compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més avantatjosa és el 
següent: 
 

EMPRESES Preu ofertat, 
IVA exclòs Diferència Punts 

criteri 1 Criteri 2 TOTAL 
PUNTS Ordre 

SEGUFOC SL 26.752,32 21.247,68 90,00 10,00 100,00 1 
SURIS SL 31.700,00 16.300,00 69,04 10,00 79,04 2 

IMAN SEGURIDAD SA 36.628,00 11.372,00 48,17 10,00 58,17 3 

COFELY ESPAÑA SA 39.247,39 8.752,61 37,07 10,00 47,07 4 
EIVAR OBRAS E INGENIERIA 
SAU 39.828,84 8.171,16 34,61 10,00 44,61 5 
COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT SAU 44.789,08 3.210,92 13,60 10,00 23,60 6 
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Un cop realitzada la valoració i analitzada la baixa desproporcionada o anormal, la sotasignant 
Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del Teatre proposa a la Mesa de 
Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, l’adjudicació de la 
contractació corresponent a la “Servei de manteniment i conservació de les instal·lacions de 
protecció contra incendis de les seus de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre 
Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona”  a l’empresa SEGUFOC,SL, amb NIF 
B65949661, d’acord amb la seva oferta: 
 

1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

Preu biennal ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus 
%  
IVA 

Import IVA Total preu biennal 
ofert IVA INCLÒS 

26.752,32€ 21% 5.617,99€ 32.370,31€ 
 

2) MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA, COMPTAT DES DE LA COMUNICACIÓ, 
D’UNA INCIDÈNCIA (MANTENIMENT CORRECTIU) D’ACORD AMB EL QUE 
ESTABLEIX L’APARTAT 4.2 DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

• Temps de resposta a la comunicació d’una incidència 
 

Temps de resposta 
ofertat 

Marcar amb una 
creu l’opció 

triada 

Màxim 4 hores (obligatori)  

Màxim 2 hores X 

 
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació per import de 32.370,31€, es farà efectiva a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 213.01/99020  dels exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018   5.395,06€ 
2019 16.185,15€ 
2020 10.790,10€ 

 
L’autorització de la despesa pluriennal resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi 
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos de l’any 2019 i 2020. 
 
(...) 
 
De conformitat amb el que estableixen els articles 145 al  151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei de contractes del Sector Públic, 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 corresponent al “Servei de manteniment i conservació de les instal·lacions de 
protecció contra incendis de les seus de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, Centre 
Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona”, a l’empresa SEGUFOC SL, amb NIF 
B65949661,  d’acord amb la seva oferta: 
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1) OFERTA ECONÒMICA 
 
Per la quantitat de vint-i-sis mil set-cents cinquanta-dos euros amb trenta-dos cèntims (26.752,32 €), 
IVA exclòs. 
 
L’import de l’IVA, al 21 %, és de cinc mil sis-cents disset euros amb noranta-nou cèntims 
(5.617,99 €). 
 
2) MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA, COMPTAT DES DE LA COMUNICACIÓ, D’UNA 
INCIDÈNCIA (MANTENIMENT CORRECTIU) D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L’APARTAT 
4.2 DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

• Temps de resposta a la comunicació d’una incidència 
 

Temps de resposta 
ofertat 

Marcar amb una 
creu l’opció 

triada 

Màxim 2 hores X 

 
Resta en segon lloc l’empresa SURIS SL, en tercer lloc l’empresa IMAN SEGURIDAD SA, en 
quart lloc l’empresa COFELY ESPAÑA SA, en cinquè lloc l’empresa EIVAR OBRAS E 
INGENIERIA SAU i en sisè i últim lloc l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT 
SAU. 
 
Essent les 13 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta 
acta.” 

 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 159 i concordants de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a procedir a l’adjudicació de la 
contractació de referència. 
 
Atès que s’ha de procedir al reajustament de la imputació pressupostària aprovada inicialment en la 
present contractació, per ajustar-la a l’oferta presentada per l’adjudicatari i a la nova data prevista de nous 
efectes de la contractació, tot mantenint la forma de pagament establerta a l’apartat 2.4 del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que regeixen aquesta contractació. 
 
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 de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció Delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ADJUDICAR, amb efectes 1 d’octubre de 2018, d’acord amb la seva oferta i de conformitat amb 
la proposta de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona reunida el 
dia 25 de juliol de 2018, la contractació relativa al “Servei de manteniment i conservació de les 
instal·lacions de protecció contra incendis de les seus de l’Institut del Teatre: Centre de Barcelona, 
Centre Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona” a l’empresa SEGUFOC CONTRA INCENDIS 
S.L., amb NIF B65949661, d’acord amb la seva oferta: 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
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Preu biennal ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus %  
IVA 

Import IVA Total preu biennal 
ofert IVA INCLÒS 

26.752,32€ 21% 5.617,99€ 32.370,31€ 
 
2) MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA, COMPTAT DES DE LA COMUNICACIÓ, D’UNA INCIDÈNCIA 
(MANTENIMENT CORRECTIU) D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L’APARTAT 4.2 DELS PLECS DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) D’AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

• Temps de resposta a la comunicació d’una incidència 
 

Temps de resposta ofertat Marcar amb una creu 
l’opció triada 

Màxim 4 hores (obligatori)  

Màxim 2 hores X 

 
Segon.- DISPOSAR que la despesa pluriennal de TRENTA-DOS MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS 
AMB TRENTA-UN EUROS (32.370,31€), IVA inclòs, corresponent a aquesta contractació, es farà efectiva 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 213.01/99020 del pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el 
següent desglossament: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018   4.046,29€ 
2019 16.185,15€ 
2020  12.138,87€ 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2019 i 2020 s’hi 
consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu. 
 
Tercer.- REAJUSTAR la despesa aprovada per dictamen de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de 
16 de maig de 2018, per ajustar-la a l’oferta presentada per l’adjudicatari i als nou efectes de la 
contractació que seran d’1 d’octubre de 2018, de conformitat amb el següent desglossament: 
 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 -10.473,71€ 
2019 -12.854,85€ 
2020 -2.381,13€ 

 
Quart.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona 
reunida el dia 25 de juliol de 2018, d’acord amb el detall següent:  
 
Resta en segon lloc l’empresa SURIS SL, en tercer lloc l’empresa IMAN SEGURIDAD SA, en quart lloc 
l’empresa COFELY ESPAÑA SA, en cinquè lloc l’empresa EIVAR OBRAS E INGENIERIA SAU i en sisè i 
últim lloc l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU. 
 
Cinquè.- COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l’endemà de la 
recepció de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el contracte. 
 
Sisè .- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació. 
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Setè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte, així com la formalització del contracte, en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Vuitè.- COMUNICAR la contractació esmentada al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de la Disposició Addicional segona de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives.” 
 
 
 
7. Dictamen que proposa l’adhesió de l’Institut del Teatre a l’Acord marc de 

subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya de la Central de Compres de l’ACM-CCDL. 
 

El President dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’adhesió de l’Institut del Teatre a l’Acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya de la 
Central de Compres de l’ACM-CCDL. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 17 
de juliol de 2018 (núm. registre 105/2018) es va aprovar l’adhesió de l’Institut del Teatre al 
sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i 
del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició 
de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de 
l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en les contractes subscrits pel mateix i amb les 
empreses adjudicatàries. 
 
La Comissió Executiva del CCDL, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny de 2018, 
ADJUDICAR l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les 
entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta 
Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA (ara 
denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU. 
 
En data 9 de juliol de 2018 es va signar els contractes administratius de l'Acord marc, amb 
l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU. 
 
Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser aprovat el 
plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte de 
subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior i dividit 
en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva licitació 
mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el quals, es troben 
publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat. 
 
En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, va acordar ADJUDICAR els dos 
lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del subministrament de gas 
natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en 
sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el 
corresponent contracte, en data 31 d’agost de 2018. 
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En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, va acordar ADJUDICAR els dos 
lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del subministrament de gas 
natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en sobre 
tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el 
corresponent contracte, en data 31 d’agost de 2018. 
 
Ara es proposta l’ADHESIÓ DE L’INSTITUT DEL TEATRE a en l’Acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2018.02) des de l’1 d’octubre de 2018 a 30 de setembre de 2019. 
 
La previsió màxima de la despesa en gas de l’Institut del Teatre és de 78.000,00€ desglossat 
en els exercicis: 
 

Exercici Import  
2018 20.000,00€ 
2019 58.000,00€ 

 
 
La Sra. Maria José Villarrubia, interventora delegada, fa referència a l’informe que a 
redactat i que lliura per escrit als assistents, i anuncia que s’ha formulat una 
observació. Es reprodueix a continuació: 
 
“Vista la proposta de dictamen, amb núm. d’expedient 2018/098, i entrada aquesta Intervenció 
delegada en data 12 de setembre de 2018, , que té per objecte, la interventora delegada que 
subscriu, de conformitat amb l’article 214 i següents del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant 
TRLLRHL), i les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona, emet el següent: 
 

INFORME 
 

La proposta de dictamen té per objecte la  Adhesió de l’Institut del Teatre al contracte basat 
(Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (EXP. 2018.02.). Aquest contracte ha estat  adjudicat per la Central 
de compres de l’ACM-CCDL a l’empresa Endesa Energia SAU per un període de 12 mesos a 
comptar des de l’1 d’octubre de 2018, amb possibilitat de pròrroga fins a tres períodes més, i 
amb destinació a les entitats locals que s’hi adhereixin. 
La vigència de l’adhesió al contracte basat en el referit Acord marc s’estableix entre l’1 
d’octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019. 
L’Institut del Teatre es va adherir a la Central de Compres de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL) per 
acord de la seva Junta de govern de data 17 de juliol de 2018 (núm. registre 105/2018).  
L’Acord marc de subministrament de gas natural celebrat per la Central de compres de la 
l’ACM-CCDL es va aprovar mitjançant resolució de la Presidència del CCDL núm. 12/2018,  de 
5 de març, per tant amb anterioritat a l’adhesió a la Central de compres de per part de l’Institut 
del Teatre. No obstant això, aquest organisme autònom està inclòs entre les entitats 
destinatàries de l’Acord marc que figura com a document adjunt 1 al Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) de l’Acord marc. No consta resolució administrativa de 
l’Institut del Teatre d’adhesió al present Acord marc.  
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Analitzats els extrems de comprovació generals, l’òrgan al qual s’eleva la proposta és el 
competent per la naturalesa de l’expedient i el seu import, i existeix i és adequat el crèdit al que 
es destina el compliment de les obligacions derivades del contracte. Respecte la resta 
d’extrems objecte a fiscalització, aquesta tipologia d’expedient no està inclosa específicament 
en les instruccions de control intern, per la qual cosa, la fiscalització prèvia es limita a la 
comprovació de la competència de l’òrgan d’aprovació i a l’existència i adequació del crèdit.  
No obstant, d’acord amb l’article 14.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector públic local, així com de 
l’article 10 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona, es formula la 
següent observació, la qual no té efectes suspensius de la tramitació.  
De l’anàlisi dels antecedents d’aquest expedient és opinió d’aquesta intervenció delegada que 
l’adhesió de l’Institut del Teatre a la Central de compres, juntament amb la seva identificació al 
Plec de clàusules administratives particulars, habilitaria a aquest organisme a adherir-se a 
l’Acord marc de subministrament del gas natural i en conseqüència, a tenir la consideració 
d’òrgan de contractació en la corresponent contractació derivada, la qual s’hauria de tramitar 
amb observació al procediment establert als PCAP de l’Acord marc.  
Per tot l’anterior, s’emet informe favorable amb observacions complementàries, tot indicant que, 
en compliment de l’article 10 de les Instruccions de control intern, l’expedient serà objecte a 
fiscalització a posteriori. 
 
La interventora delegada 
Ma. José Villarrubia Gériz 
 
Barcelona, 17 de setembre de 2018 
 
 
El Sr. Forcadell indica a la interventora delegada que un cop es faci l’estudi i abans 
d’efectuar el control a posteriori s’informi per tal de poder adoptar les decisions 
adequades. El President hi dóna la seva conformitat i indica a la Sra. Villarrubia que 
informi tant punt disposi de la valoració, abans del control a posteriori. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 

I. “ANTECEDENTS 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 17 de juliol de 
2018 (núm. registre 105/2018) es va aprovar l’adhesió de l’Institut del Teatre al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i 
contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus 
vigents en les contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries. 
 
Al mateix acord es va facultar a la Presidència de l’Institut del Teatre, perquè en nom i representació de 
l’Organisme pugui formalitzar tots aquelles documents que siguin necessaris per l’efectivitat dels presents 
acords. 
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La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació 
a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny de 2018, adjudicar l’Acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 
1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat 
amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per la Resolució 
de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
 
En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes administratius de 
l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU. 
 
Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser aprovat el plec de 
clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte de subministrament de gas natural 
basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i 
Baixa Pressió), així com la seva licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre 
tancat, el quals, es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat. 
 
En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent 
procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar adjudicar els dos lots del 
contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del subministrament de gas natural, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 
2018.02-D.1) a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 
d’agost de 2018. 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 del Plec de clàusules 
administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1. 
 
Atès que s’ha d’autoritzar la despesa màxima estimativa derivada de la present contractació, per un 
import de SETANTA-VUIT MIL EUROS (78.000,00€), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació comptable 
22102/99020 del pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis següents: 
 

Exercici Import  
2018 20.000,00€ 
2019 58.000,00€ 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2019 s’hi consigni 
el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu. 
 
 

II. FONAMENTS DE DRET 
 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la 
redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en 
relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a 
aquestes.  
 
Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als contractes i Acords marc 
licitats abans de la seva entrada en vigor. 
 
Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles concordants de la nova 
LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord amb la seva Disposició Transitòria 
Primera. 
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Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) i articles concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 
220) pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècnioques que regeixen l’Acord marc del 
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya aprovats per la Resolució de 
Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del subministrament 
de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat 
per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de 
l’entitat. 
 
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 Intervenció delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’adhesió l’Institut del Teatre, organisme autònom de la Diputació de Barcelona al 
contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva, aprovats per la Resolució de 
Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec de 
clàusules administratives particulars que regeix els contractes basats en l’anterior, aprovat per Resolució 
de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat, per un 
termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre de 2019, amb les següents 
condicions econòmiques: 
 
Lot 1                                                                          Preu tarifa 
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    53,090 € 
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    46,190 € 
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    41,590 € 
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,590 € 
 
Lot 1                                                                           Preu tarifa 
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    27,500 € 
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    27,300 € 
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa màxima estimativa derivada de la present contractació, per un import 
de SETANTA-VUIT MIL EUROS (78.000,00€), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació comptable 
22102/99020 del pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis següents: 
 

Exercici Import  
2018 20.000,00€ 
2019 58.000,00€ 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2019 s’hi consigni 
el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu. 
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Tercer.- DETERMINAR que el pagament es realitzarà per l’Institut del Teatre, a favor d’ENDESA 
ENERGIA SAU, en els terminis establerts en l’article 198.2 de la LCSP.  
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses en l'article 
4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el sector públic, hauran de presentar factures electròniques d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
En totes les factures electròniques es farà constar els següents codis  DIR3: 
 

Institut del Teatre P-5800024-A: 
Oficina comptable (rol 01)   LA0005598 
Òrgan gestor (rol 02) LA0005598 

     Unitat tramitadora (rol 03)  LA0005598 
 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte 
derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), 
així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF 
P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 
Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Cinquè.- COMUNICAR aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (preferentment 
per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per correu postal a Carrer València núm. 231, 6a 
planta, 08007 Barcelona).” 
 
 
 
8. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre 

l’Institut del Teatre i la Societat general d’Autors i Editors (SGAE).  
 

El President dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació el conveni marc de 
col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Societat general d’Autors i Editors (SGAE). 
 
 
La Societat General de Autors i Editors (d’ara endavant SGAE) és una entitat col•lectiva de 
drets d’autor autoritzada per Ordre del Ministeri de cultura d’1 de juny de 1988 i fundada l’any 
1899, es dedica a la defensa i gestió col•lectiva dels drets d’autor de les obres musicals, 
audiovisuals i cinematogràfiques, dramàtiques, dramaticomusicals, coreogràfiques, 
pantomímiques i , en general, les obres teatrals; focalitza la seva activitat en protegir i repartir la 
remuneració dels seus associats per a la utilització de les seves obres i en la protecció del 
riquíssim patrimoni cultural que suposa el  nostre repertori. Ambdues institucions constaten que 
la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un millor aprofitament del seu potencial, 
en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es proposen. 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col•laboració entre l’Institut del Teatre i la 
SGAE en activitats de promoció de la cultura i les arts de l’espectacle, així com en altres 
assumptes d’interès comú relacionats amb el camp artístic i cultural, per tal de crear projectes 
comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les institucions. 
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Objectius específics: 
 

1. Promoure relacions de caràcter formatiu, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència i recerca en matèries d’interès comú per a 

ambdues institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques 

professionals que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
5. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, fons bibliogràfic, 

publicacions, fons documentals i videogràfics, i d’altres materials d’interès per a 
ambdues institucions. 

6. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin 
beneficiar ambdues institucions. 

7. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès comú. 
8. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 
9. Promoure el respecte i defensa dels drets d’autor.  

 
Per al desenvolupament de les activitats les parts formalitzaran convenis específics que 
contindran una descripció del projecte, el nom del representant de cadascuna de les parts, 
les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació dels recursos 
necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  les fonts de 
finançament. 
 
Aquest conveni entrarà en vigència des del mateix moment de la seva firma i podrà ser 
modificat i ampliat per acord mutu entre les dues parts. La seva vigència inicial s’estableix fins 
a l’1 d’octubre de 2019 i es prorrogarà expressament per mutu acord de les parts en períodes 
anuals successius fins un màxim de quatre anys, llevat que una de les parts comuniqui a 
l’altra, amb un mes d’antelació, la seva voluntat d’extingir-lo abans del termini establert, o de la 
seva pròrroga.  
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al 
compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de 
l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, 
la promoció i l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com 
l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la 
realització de programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la 
cooperació en la divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a 
terme per part d’altres administracions. 
 
Que la Societat General de Autors i Editors (d’ara endavant SGAE) és una entitat col•lectiva de drets 
d’autor autoritzada per Ordre del Ministeri de cultura d’1 de juny de 1988 i que, com a tal, es regeix per les 
disposicions del títol IV, llibre III, del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de propietat intel•lectual i pels seus Estatus, segons la redacció aprovada per resolució del 
Ministeri de Cultura de 21 de febrer de 1995.  
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La SGAE, fundada l’any 1899, es dedica a la defensa i gestió col•lectiva dels drets d’autor de les obres 
musicals, audiovisuals i cinematogràfiques, dramàtiques, dramaticomusicals, coreogràfiques, 
pantomímiques i , en general, les obres teatrals; focalitza la seva activitat en protegir i repartir la 
remuneració dels seus associats per a la utilització de les seves obres i en la protecció del riquíssim 
patrimoni cultural que suposa el  nostre repertori. 
 
La SGAE, a través de la Fundació SGAE, impulsa i promou un ventall molt ampli de serveis i projectes 
destinats a la formació, la difusió i la promoció de les obres dels seus associats. 
 
Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un millor 
aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es proposen. 
 
Que per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin 
adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
Vistes les Bases 62.2) i 64.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2018, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no 
comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta 
de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre aprovat en sessió ordinària de data 20 
d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la competència per a 
l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de 
destinataris. 
 
En virtut de tot això, a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Societat 
General de Autors i Editors (SGAE) que es transcriu a continuació: 
 
 

“CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE l’INSTITUT DEL TEATRE I LA SOCIETAT 
GENERAL DE AUTORS I EDITORS (SGAE) 

 
REUNITS 

 
L’INSTITUT DEL TEATRE, representat per l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, President de 
l’INSTITUT DEL TEATRE, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, assistit pel Sr. 
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB, de data 17.07.18), amb domicili 
a Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
De l’altra, 
 
LA SOCIETAT GENERAL DE AUTORS I EDITORS (d’ara endavant SGAE), representada pel 
Sr. Ramon Muntaner Torruella, Director a Catalunya i Balears, en virtut dels poders atorgats 
davant del notari de Madrid, Sr. Francisco Javier Monedero San Martín, el dia  12 de juliol de 
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2010 sota el número de protocol 2.232, amb domicili al Passeig de Colom, 6 de Barcelona i  NIF 
G-28029643. 
 

MANIFESTEN 
 

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

 
II. Que la SGAE és una entitat col·lectiva de drets d’autor autoritzada per Ordre del 

Ministeri de cultura d’1 de juny de 1988 i que, com a tal, es regeix per les disposicions 
del títol IV, llibre III, del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de propietat intel·lectual i pels seus Estatus, segons la redacció 
aprovada per resolució del Ministeri de Cultura de 21 de febrer de 1995.  
La SGAE, fundada l’any 1899, es dedica a la defensa i a la gestió col·lectiva dels drets 
d’autor de les obres musicals, audiovisuals i cinematogràfiques, dramàtiques, 
dramaticomusicals, coreogràfiques, pantomímiques i , en general, de les obres teatrals; 
focalitza la seva activitat a protegir i repartir la remuneració dels seus associats per a la 
utilització de les seves obres i  en la protecció del riquíssim patrimoni cultural que 
suposa el  nostre repertori. 

 
La SGAE, a través de la Fundació SGAE, impulsa i promou un ventall molt ampli de 
serveis i projectes destinats a la formació, la difusió i la promoció de les obres dels seus 
associats. 

 
III. Que ambdues institucions constaten que la mútua col•laboració i coordinació han de 

permetre un millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels 
objectius que ambdues es proposen. 

 
IV. Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual 

puguin adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 

V. Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre celebrada en data ...................... 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col•laboració entre l’Institut del Teatre i la SGAE 
en activitats de promoció de la cultura i les arts de l’espectacle, així com en altres assumptes 
d’interès comú relacionats amb el camp artístic i cultural, per tal de crear projectes comuns i 
assolir els objectius propis de cadascuna de les institucions. 
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Segon.- Objectius del conveni marc 
 
Són objectius d’aquest conveni marc: 
 
1. Promoure relacions de caràcter formatiu, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència i recerca en matèries d’interès comú per a ambdues 

institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques professionals 

que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
5. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, fons bibliogràfic, 

publicacions, fons documentals i videogràfics, i d’altres materials d’interès per a ambdues 
institucions. 

6. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin beneficiar 
ambdues institucions. 

7. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès comú. 
8. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 
9. Promoure el respecte i defensa dels drets d’autor.  
 
Tercer.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades a l’article segon, les parts formalitzaran 
convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom del representant de 
cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació 
dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau, i 
les fonts de finançament. Aquests convenis específics hauran de ser aprovats pels respectius 
òrgans de govern. 
 
Quart.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el marc del present conveni s’efectuaran per 
aquella de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà constar la 
col•laboració entre ambdues entitats en el material de promoció, difusió i publicitat de l’activitat, 
mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
La publicitat realitzada en què apareguin els logotips de les institucions implicades, haurà de ser 
revisada i acceptada prèviament per ambdues institucions. 
 
Cinquè.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigència des del mateix moment de la seva firma i podrà ser modificat 
i ampliat per acord mutu entre les dues parts. La seva vigència inicial s’estableix fins a l’1 
d’octubre de 2019 i es prorrogarà expressament per mutu acord de les parts en períodes anuals 
successius fins un màxim de quatre anys, llevat que una de les parts comuniqui a l’altra, amb un 
mes d’antelació, la seva voluntat d’extingir-lo abans del termini establert, o de la seva pròrroga. 
 
Sisè.- Litigis i controvèrsies. 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni s’intentarà 
resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent aplicable a aquest 
conveni que vindrà referida als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Setè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les 
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dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) 
seran publicades a les webs de les respectives entitats públiques, per la qual cosa les entitats 
signatàries es donen per informades. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat, en la data i lloc indicats.” 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Societat General de Autors i Editors (SGAE).” 
 
 
 
9. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de de col·laboració entre 

l’Institut del Teatre i la Fundació Teatre Lliure.  
 

El President dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació del conveni marc de de 
col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació Teatre Lliure. 
 
 
El TEATRE LLIURE es va crear l’any 1976 per un grup de professionals vinculats al teatre 
independent i es va singularitzar per la seva aposta pel teatre de text, amb la relectura dels 
clàssics i el compromís amb la creació contemporània, i avui el TEATRE LLIURE és un dels 
principals referents escènics del panorama teatral nacional. La Fundació Teatre Lliure té com a 
finalitat fundacional, entre altres, el foment de tota mena d’accions destinades a un major 
coneixement i difusió de les arts de l’espectacle tant en el context cultural català com en altres 
àmbits culturals, molt especialment en allò que pertoca a la divulgació de la realitat cultural 
catalana fora de les seves fronteres. 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació 
Teatre Lliure la cooperació en activitats pedagògiques i de promoció de la cultura i de les arts 
de l’espectacle, així com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb els camps artístic 
i cultural, per tal de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les 
institucions.. 
 
Objectius específics: 

 
1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència, recerca, publicacions i intercanvis internacionals 

en matèries d’interès comú per a ambdues institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques 

professionals que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
5. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, de fons 

bibliogràfic, de publicacions, de fons documentals i videogràfics, i d’altres materials 
d’interès per a ambdues institucions. 

6. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin 
beneficiar ambdues institucions. 

7. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès comú. 
8. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 
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Per al desenvolupament de les activitats les parts formalitzaran convenis específics que 
contindran una descripció del projecte, el nom del representant de cadascuna de les parts, 
les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació dels recursos 
necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  les fonts de 
finançament. 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre 
anys a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar 
expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
El TEATRE LLIURE es va crear l’any 1976 per un grup de professionals vinculats al teatre independent i 
es va singularitzar per la seva aposta pel teatre de text, amb la relectura dels clàssics i el compromís amb 
la creació contemporània, i avui el TEATRE LLIURE és un dels principals referents escènics del 
panorama teatral nacional. La Fundació Teatre Lliure té com a finalitat fundacional, entre altres, el foment 
de tota mena d’accions destinades a un major coneixement i difusió de les arts de l’espectacle tant en el 
context cultural català com en altres àmbits culturals, molt especialment en allò que pertoca a la divulgació 
de la realitat cultural catalana fora de les seves fronteres. 
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un millor 
aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es proposen. 
 
Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin adaptar-
se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
Vistes les Bases 62.2) i 64.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2018, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no 
comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta 
de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, aprovat en sessió ordinària de data 20 
d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la competència per a 
l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de 
destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 
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ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació 
Teatre Lliure que es transcriu a continuació: 
 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'INSTITUT DEL TEATRE I LA FUNDACIÓ 
TEATRE LLIURE 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
D’una banda, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representat per l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, President de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, 
assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB 17 de juliol de 
2018), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
De l’altra,  
 
LA FUNDACIÓ TEATRE LLIURE, representada per Lluís Pascual Sánchez, en qualitat  de 
Director, amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu s/n, i NIF G-58658931. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I.- Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat 
de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar 
necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i 
de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, 
muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les seves 
sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  
activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
II.- Que TEATRE LLIURE es va crear l’any 1976 per un grup de professionals vinculats al teatre 
independent i es va singularitzar per la seva aposta pel teatre de text, amb la relectura dels 
clàssics i el compromís amb la creació contemporània, i avui el TEATRE LLIURE és un dels 
principals referents escènics del panorama teatral nacional. La Fundació Teatre Lliure té com a 
finalitat fundacional, entre altres, el foment de tota mena d’accions destinades a un major 
coneixement i difusió de les arts de l’espectacle tant en el context cultural català com en altres 
àmbits culturals, molt especialment en allò que pertoca a la divulgació de la realitat cultural 
catalana fora de les seves fronteres.  
III.- Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de 
permetre un millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que 
ambdues es proposen. 
IV.- Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual 
puguin adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
V.- Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre de data ..................... 
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

Primer.- Objecte 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació 
Teatre Lliure la cooperació en activitats pedagògiques i de promoció de la cultura i de les arts de 
l’espectacle, així com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb els camps artístic i 
cultural, per tal de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les 
institucions. 
 
Segon.- Obligacions de les parts 
 
Són objectius d’aquest conveni marc:  
 
1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència, recerca, publicacions i intercanvis internacionals en 

matèries d’interès comú per a ambdues institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques professionals 

que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
5. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, de fons bibliogràfic, 

de publicacions, de fons documentals i videogràfics, i d’altres materials d’interès per a 
ambdues institucions. 

6. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin beneficiar 
ambdues institucions. 

7. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès comú. 
8. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 
 
Tercer.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte segon, les parts formalitzaran 
convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom del representant de 
cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació 
dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  
les fonts de finançament, així com la resta de requeriments legals oportuns.  Aquests convenis 
específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de govern. 
 
Quart.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per aquella 
de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà constar la 
col•laboració entre ambdues entitats en el material de promoció, de difusió i de publicitat de 
l’activitat, mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
 
Cinquè.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre anys a 
partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar expressament 
sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys.  
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Sisè.- Litigis i controvèrsies. 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni s’intentarà 
resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent aplicable a aquest 
conveni, que vindrà referida als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Setè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les 
dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) 
seran publicades al Portal de Transparència de l’Institut del Teatre, per la qual cosa les entitats 
signatàries es donen per informades. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat, en la data i lloc indicats.” 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Teatre lliure.” 
 
 
 
10. Dictamen que proposa aprovar l’esmena d’error en les bases del Premi de 

Dansa 2018 de l’Institut del Teatre.  
 

El President dóna la paraula la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació de l’esmena d’error en del 
Premi de Dansa 2018 de l’Institut del Teatre. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de data 17 
de juliol de 2018 (núm. registre 108/2018) es va aprovar la convocatòria i les bases 
reguladores per a l’atorgament del Premi de Dansa 2018. 
 
L’anunci de convocatòria es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 
en data 26 de juliol de 2018 i es va enviar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) amb el número d’identificació 410640. 
 
El termini de presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria serà del 3 al 14 de 
setembre de 2018.  
 
S’ha detectat un error material comès en la clàusula 11 c) i 16 b) de les bases referenciades 
en relació a què l’ajut econòmic per import de 2.000,00€ que es concediran a les dues 
coreografies seleccionades pel SAT Espai Dansat i l’Estruch, fàbrica de creació de l’Ajuntament 
de Sabadell serà atorgat per l’Institut del Teatre i no pas per les entitats abans esmentades, fet 
que comporta la proposta de modificació de les bases. 
 
Per tant, es proposa esmenar les bases en el sentit següent: 
 
Allà on diu: 
 

c) Dels/les quatre finalistes,  el SAT Espai Dansat i l’Estruch, fàbrica de creació, de 
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l’Ajuntament de Sabadell seleccionaran respectivament dues coreografies. Aquestes 
dues entitats aportaran un import de DOS MIL EUROS (2.000,00€) en concepte d’ajut 
econòmic per concedir al o als col·lectiu/s que han creat les coreografies (a repartir 
entre totes elles) amb l’objectiu que les coreografies siguin programades al SAT Espai 
Dansat i a l’Estruch de Sabadell durant el primer semestre del  2019. Les coreografies 
seleccionades, de 15 minuts, s’ampliaran a 25 minuts cadascuna, i es presentaran en 
programació doble. En cas de ser triada la coreografia guanyadora del Premi de Dansa 
de l’Institut del Teatre entre aquestes, aquesta no rebria cap més ajut, i els 2.000,00€ 
es repartirien  entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

 
Ha de dir: 
 

c) Dels/les quatre finalistes,  el SAT Espai Dansat i l’Estruch, fàbrica de creació, de 
l’Ajuntament de Sabadell seleccionaran respectivament dues coreografies. L’Institut 
del Teatre aportarà un import de DOS MIL EUROS (2.000,00€) en concepte d’ajut 
econòmic per concedir al o als col·lectiu/s que han creat les coreografies (a repartir 
entre totes elles) amb l’objectiu que les coreografies siguin programades al SAT Espai 
Dansat i a l’Estruch de Sabadell durant el primer semestre del  2019. Les coreografies 
seleccionades, de 15 minuts, s’ampliaran a 25 minuts cadascuna, i es presentaran en 
programació doble. En cas de ser triada la coreografia guanyadora del Premi de Dansa 
de l’Institut del Teatre entre aquestes, aquesta no rebria cap més ajut, i els 2.000,00€ 
es repartirien  entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

 
I a la clàusula 16 b) en el sentit següent: 
 

b) Les coreografies seleccionades pel SAT i l’Estruch rebran entre totes 2.000,00€, per 
part d’aquestes entitats, quantia que serà lliurada per l’Institut del Teatre per 
desenvolupar la coreografia de 15 minuts a 25 minuts. En cas de ser triada la 
coreografia guanyadora del Premi de Dansa entre aquestes, aquesta no rebria cap més 
ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

 
Ha de dir: 
 

a) Les coreografies seleccionades pel SAT i l’Estruch rebran entre totes 2.000,00€, per 
part de l’Institut del Teatre per desenvolupar la coreografia de 15 minuts a 25 minuts. 
En cas de ser triada la coreografia guanyadora del Premi de Dansa entre aquestes, 
aquesta no rebria cap més ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  entre l’altra o les altres 
 coreografies seleccionades. 

 
 
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 17 de juliol de 
2018 (núm. registre 108/2018) es va aprovar la convocatòria i les bases reguladores per a l’atorgament 
del Premi de Dansa 2018. 
 
L’anunci de convocatòria es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 26 
de juliol de 2018 i es va enviar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) amb el número 
d’identificació 410640. 
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La clàusula setena de les bases reguladores del Premi de Dansa 2018 contempla que el termini de 
presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria serà del 3 al 14 de setembre de 2018.  
 
Vist que, posteriorment,  s’ha detectat un error material comès en la clàusula 11 c) i 16 b) de les bases 
referenciades en relació a què l’ajut econòmic per import de 2.000,00€ que es concediran a les dues 
coreografies seleccionades pel SAT Espai Dansat i l’Estruch, fàbrica de creació de l’Ajuntament de 
Sabadell serà atorgat per l’Institut del Teatre i no pas per les entitats abans esmentades, fet que comporta 
la proposta de modificació de les bases. 
 
Cal remarcar que aquest fet no alterarà el període de presentació de sol·licituds publicat atenent a la 
circumstància que no afecta al contingut essencial de les bases ni de l’extracte publicat a la BDNS en 
llengua castellana i no comporta cap perjudici pels interessos dels propis interessats en la convocatòria.  
 
Donats aquests antecedents, es proposa l’esmenar d’error material comès a la clàusula 11 c) en el sentit 
següent: 
 
Allà on diu: 
 

d) Dels/les quatre finalistes,  el SAT Espai Dansat i l’Estruch, fàbrica de creació, de l’Ajuntament de 
Sabadell seleccionaran respectivament dues coreografies. Aquestes dues entitats aportaran un 
import de DOS MIL EUROS (2.000,00€) en concepte d’ajut econòmic per concedir al o als 
col·lectiu/s que han creat les coreografies (a repartir entre totes elles) amb l’objectiu que les 
coreografies siguin programades al SAT Espai Dansat i a l’Estruch de Sabadell durant el primer 
semestre del  2019. Les coreografies seleccionades, de 15 minuts, s’ampliaran a 25 minuts 
cadascuna, i es presentaran en programació doble. En cas de ser triada la coreografia 
guanyadora del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre entre aquestes, aquesta no rebria cap 
més ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

 
Ha de dir: 
 

d) Dels/les quatre finalistes,  el SAT Espai Dansat i l’Estruch, fàbrica de creació, de l’Ajuntament de 
Sabadell seleccionaran respectivament dues coreografies. L’Institut del Teatre aportarà un 
import de DOS MIL EUROS (2.000,00€) en concepte d’ajut econòmic per concedir al o als 
col·lectiu/s que han creat les coreografies (a repartir entre totes elles) amb l’objectiu que les 
coreografies siguin programades al SAT Espai Dansat i a l’Estruch de Sabadell durant el primer 
semestre del  2019. Les coreografies seleccionades, de 15 minuts, s’ampliaran a 25 minuts 
cadascuna, i es presentaran en programació doble. En cas de ser triada la coreografia 
guanyadora del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre entre aquestes, aquesta no rebria cap 
més ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

 
I a la clàusula 16 b) en el sentit següent: 
 

c) Les coreografies seleccionades pel SAT i l’Estruch rebran entre totes 2.000,00€, per part 
d’aquestes entitats, quantia que serà lliurada per l’Institut del Teatre per desenvolupar la 
coreografia de 15 minuts a 25 minuts. En cas de ser triada la coreografia guanyadora del Premi 
de Dansa entre aquestes, aquesta no rebria cap més ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  entre 
l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

 
Ha de dir: 
 

b) Les coreografies seleccionades pel SAT i l’Estruch rebran entre totes 2.000,00€, per part de 
l’Institut del Teatre per desenvolupar la coreografia de 15 minuts a 25 minuts. En cas de ser 
triada la coreografia guanyadora del Premi de Dansa entre aquestes, aquesta no rebria cap més 
ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 
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Vist l’article 109.2  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPACAP) 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.   
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del  Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Interventora delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109.2 de la LPACAP, l’error comès a la clàusula 11 c) i 16 b) 
de les bases reguladores per a la concessió del Premi de Dansa 2018 aprovat per acord de la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de data 17 de juliol de 2018 (núm. registre 
108/2018), en el sentit que allà on diu: 
 
Clàusula 11 c)  
 

e) Dels/les quatre finalistes,  el SAT Espai Dansat i l’Estruch, fàbrica de creació, de l’Ajuntament de 
Sabadell seleccionaran respectivament dues coreografies. Aquestes dues entitats aportaran un 
import de DOS MIL EUROS (2.000,00€) en concepte d’ajut econòmic per concedir al o als 
col·lectiu/s que han creat les coreografies (a repartir entre totes elles) amb l’objectiu que les 
coreografies siguin programades al SAT Espai Dansat i a l’Estruch de Sabadell durant el primer 
semestre del  2019. Les coreografies seleccionades, de 15 minuts, s’ampliaran a 25 minuts 
cadascuna, i es presentaran en programació doble. En cas de ser triada la coreografia 
guanyadora del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre entre aquestes, aquesta no rebria cap 
més ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

 
Ha de dir: 
 

e) Dels/les quatre finalistes,  el SAT Espai Dansat i l’Estruch, fàbrica de creació, de l’Ajuntament de 
Sabadell seleccionaran respectivament dues coreografies. L’Institut del Teatre aportarà un 
import de DOS MIL EUROS (2.000,00€) en concepte d’ajut econòmic per concedir al o als 
col·lectiu/s que han creat les coreografies (a repartir entre totes elles) amb l’objectiu que les 
coreografies siguin programades al SAT Espai Dansat i a l’Estruch de Sabadell durant el primer 
semestre del  2019. Les coreografies seleccionades, de 15 minuts, s’ampliaran a 25 minuts 
cadascuna, i es presentaran en programació doble. En cas de ser triada la coreografia 
guanyadora del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre entre aquestes, aquesta no rebria cap 
més ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

 
Clàusula 16 b) allà on diu: 
 

d) Les coreografies seleccionades pel SAT i l’Estruch rebran entre totes 2.000,00€, per part 
d’aquestes entitats, quantia que serà lliurada per l’Institut del Teatre per desenvolupar la 
coreografia de 15 minuts a 25 minuts. En cas de ser triada la coreografia guanyadora del Premi 
de Dansa entre aquestes, aquesta no rebria cap més ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  entre 
l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

 
Ha de dir: 
 

c) Les coreografies seleccionades pel SAT i l’Estruch rebran entre totes 2.000,00€, per part de 
l’Institut del Teatre per desenvolupar la coreografia de 15 minuts a 25 minuts. En cas de ser 
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triada la coreografia guanyadora del Premi de Dansa entre aquestes, aquesta no rebria cap més 
ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

 
Segon.- APROVAR el text refós de les Bases reguladores del Premi de Dansa 2018 amb les 
modificacions introduïdes que s’han fet constar al punt anterior:  
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE 2018 
 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.  
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació del Premi de Dansa de I'lnstitut del Teatre 2018 que 
serà atorgat al millor espectacle de dansa.  
 
La concessió d'aquest premi s'emmarca dins de les accions de I'lnstitut del Teatre per tal de 
potenciar la inserció professional dels/de les graduats/des de les escoles de dansa de l'lnstitut del 
Teatre i d’IT Dansa, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un espectacle de dansa a 
partir de projectes coreogràfics que combinin professionalitat, qualitat i creativitat.  
 
L'estrena de l'obra guanyadora haurà de tenir lloc com a molt tard l’agost del  2019. 
 
2.- FINALITAT DEL PREMI   

 
La finalitat d'aquest Premi serà el finançament d’un espectacle de dansa fins a un màxim de 
100% del cost del projecte, i fins al límit de la dotació econòmica establerta a la clàusula 11 
d'aquesta convocatòria. El conjunt de subvencions, ajuts o altres fonts de finançament no podran 
superar el 100% del cost del projecte.  
 
Aquest Premi de Dansa de l’Institut del Teatre vol potenciar el treball dels/de les joves 
creadors/res i intèrprets, oferint-los un ajut a la producció i a l’exhibició per tal de donar-los a 
conèixer i facilitar així la seva inserció laboral.  
 
3. -DESCRIPCIÓ DEL PREMI DE DANSA 2018 
 
El Premi de Dansa de l’Institut del Teatre contempla diferents activitats (la dotació econòmica es 
detalla al punt 11): 

 
1. Tots/totes els/les interessats/des en participar-hi hauran de presentar un projecte de 

creació coreogràfica. 
2. Entre tots els projectes presentats es farà una selecció d’un màxim de quatre finalistes 

que rebran un ajut econòmic per realitzar una coreografia de 15 minuts, 
aproximadament, i se’ls facilitarà, si escau, un espai per assajar.  

3. Presentació de totes les coreografies finalistes en una Gala de dansa al Mercat de les 
Flors on es proclamarà el/la guanyador/a. 

4. Premi al/a la guanyador/a escollit entre els quatre finalistes, consistent en una dotació 
econòmica i ajut a la producció per desenvolupar la coreografia presentada en un 
espectacle coreogràfic  d’un mínim de 50 minuts.  

5. Estrena de l’espectacle de dansa resultant al GREC  2019 Festival Barcelona. 
6. Construcció de l’escenografia de l’espectacle coreogràfic guanyador als tallers del 

Teatre Auditori de Sant Cugat. 
7. Residència i preestrena o funció de l’espectacle guanyador al Centre Cultural de 

Terrassa. 
8. Programació de dues coreografies finalistes del Premi per ballar en programa doble al 

SAT Espai Dansat, durant el primer semestre de 2019. 
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9. Programació de dues coreografies finalistes del Premi per ballar en programa doble a 
l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell. 

10. Cessió d’espais d’assaig i residència tècnica a l’Estruch, fàbrica de creació de les arts 
en viu, de Sabadell, durant el primer semestre de 2019. 

11. Residència per assajar al Mercat de les Flors- El Graner. 
12. Residència per assajar a La Caldera Les Corts. 
13. Una primera sessió d’assessorament professional de tot tipus (laboral, jurídic, etc.) per 

part  de l’APDC, Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, al/a la 
guanyador/a del Premi i als/a les finalistes.  

14. La coreografia guanyadora del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre realitzarà una 
residència tècnica/artística de la coreografia de 50 minuts abans de l’estrena al Grec 
Festival de Barcelona. Es farà un seguiment i acompanyament de la coreografia 
guanyadora per persones designades per l’Institut del Teatre fins a l’estrena al Grec 
Festival de Barcelona. 

 
4.-ENTITATS QUE PARTICIPEN EN LA CONCESSIÓ DEL PREMI 
 
En el Premi de Dansa de l’Institut del Teatre participen: 
 

- L’Institut del Teatre 
- L’Institut de Cultura de Barcelona- Grec  2019 Festival de Barcelona 
- El Mercat de les Flors 
- El Centre Cultural de Terrassa 
- El Graner 
- El Teatre Auditori  de Sant Cugat 
- L’Estruch fàbrica de creació de les arts en viu, de l’Ajuntament de Sabadell. 
- El SAT Espai Dansat 
- La Caldera Les Corts 
- L’APDC Associació de Professional de la Dansa de Catalunya 

 
L’Institut del Teatre podrà continuar cercant, si escau, altres col·laboradors per tal de fer créixer 
el projecte i incorporar-los en la dotació del premi. 
 
5.- DESTINATARIS I REQUISITS DELS/DE LES PARTICIPANTS.  
 
Pot optar al premi qualsevol col·lectiu de professionals de la dansa que reuneixi, en el moment 
de presentar la sol·licitud, els requisits següents: 
  

a) Estar integrat com a mínim per tres graduats/des del Conservatori Professional de Dansa, del 
Conservatori Superior de Dansa o que hagin finalitzat els dos anys d’estudis amb la Jove 
Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre. Aquests/es graduats/des poden realitzar tasques 
diverses dins del projecte. Així mateix es valorarà la participació de graduats/des d’altres escoles 
de l’Institut del Teatre. 
 

b) No podrà participar en aquesta convocatòria, com a coreògraf/a,  el/la coreògraf/a guanyador/-a 
de la convocatòria del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2017.  
           
6. REQUISITS DELS PROJECTES.  
 
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 de I'aspirant, amb total indemnitat per a l'lnstitut del Teatre, del 
caràcter inèdit del projecte presentat i de la titularitat en exclusiva, sense cap càrrega ni 
limitació, dels drets de propietat intel·lectual sobre aquest projecte.  

 
7. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ.  
 
La convocatòria per a la concessió del Premi de Dansa de I'lnstitut del Teatre 2018, es publicarà 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler d'anuncis de I'lnstitut del Teatre, i 
a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre: www.institutdelteatre.cat i estarà disponible a la 
consergeria de la seu de l'lnstitut del Teatre de Barcelona i al Servei de Graduats d'aquest 
lnstitut.  
 
Els projectes aspirants al Premi de Dansa de l'lnstitut del Teatre 2018 i la documentació a aportar 
que es detalla seguidament, es presentaran en el Registre de I'lnstitut del Teatre de Barcelona, 
situat a la plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 
h., sense perjudici de poder-ho fer també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
utilitzant el model normalitzat de sol·licitud que s'adjunta com Annex a la present convocatòria i 
que es pot descarregar de la pàgina web de I'lnstitut del Teatre. S'estendrà la corresponent 
acreditació de la seva presentació.  
 
El termini de presentació de sol·licituds al Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018 serà del 
dia 3 al 14 de setembre de 2018, ambdós inclosos.  
 
8.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR A LA SOL·LICITUD.  
 
La sol·licitud (model normalitzat) haurà de ser complimentada facilitant totes les dades que es 
demanen i acompanyada de la següent documentació:  
 

a) El projecte que es presenta a concurs, que inclourà:  
 

• La memòria explicativa del muntatge, amb menció expressa als/a les professionals 
dels àmbits que hi intervenen: coreografia, escenografia, producció executiva, 
tècnics, ballarins... i el detall de les funcions que cadascun/a hi desenvolupa.  

• El projecte coreogràfic. 
• La dramatúrgia de l’espectacle. 
• Un enregistrament en suport audiovisual o enllaç web, d’una durada aproximada de 

2 minuts, on es pugui observar el material de moviment de la coreografia. 
• El pressupost del projecte coreogràfic de 50 minuts.  
• El material gràfic i/o audiovisual que es consideri adient i s'ajusti a la convocatòria.  
 

               El projecte original es presentarà de la següent manera:  
 

a) Una còpia en paper sense enquadernar. 
b)  Una còpia en format pdf amb les següents característiques: 

1) en suport CD o USB  
2) etiquetat amb el nom del/de la sol·licitant i el títol del projecte presentat 
3) el document electrònic no podrà pesar més de 8MB.  

 
En cas de discrepància entre la còpia en paper i la còpia en pdf prevaldrà la còpia en paper. 

 
Cada signant de la sol·licitud podrà presentar un únic projecte.  
 

b) Els projectes s'han de signar i s'han de presentar dins un sobre tancat on caldrà indicar a la part 
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exterior la denominació "Premi de Dansa de l'lnstitut del Teatre 2018", i a I'interior del sobre, el nom del/de 
la responsable  o del col·lectiu professional que es presenta, l'adreça, un telèfon de contacte i l'adreça 
electrònica.  

 
c) Identificació del/la representant o persona que actua en nom del col·lectiu i que opta al premi: 
DNI/Passaport; i si està constituït com a entitat jurídica, NIF, l’Acta fundacional i Estatuts de l'entitat. 
 
d) Relació de les persones graduades dels ensenyaments superiors de dansa de l’Institut del Teatre o 
persones que hagin finalitzat els dos anys d’estudis amb la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del 
Teatre que integren el col·lectiu. 
 
e) Fotocòpia del DNI/passaport dels/de les graduats/des que integren el col·lectiu professional que opta al 
Premi. 
  
f) Currículum dels/de les professionals que participen en el projecte.  
 
g) Declaració responsable d’acord amb model que es troba disponible a la pàgina web de I'lnstitut del 
Teatre: www.institutdelteatre.cat i al Servei de Graduats d'aquest lnstitut. 

 
La documentació acreditativa dels requisits i altres documents a aportar juntament amb la sol·licitud, 
haurà d'estar en alguna de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o castellà). Qualsevol 
documentació presentada en un altre idioma haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció 
jurada oficial, la qual donarà fe pública del contingut i la fidelitat de la traducció.  
 
La presentació del projecte implica el compromís dels/de les autors/res de no retirar-lo del concurs abans 
del veredicte, sense perjudici del dret de devolució dels originals de les obres no premiades i de la 
documentació aportada un cop publicat el veredicte.  
 
D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en cas que manqui aportar algun document amb la sol·licitud de participació, 
es requerirà al col·lectiu professional sol·licitant perquè esmeni les mancances o aporti els documents 
preceptius, en un termini de 10 dies a partir del dia següent a la comunicació, amb la indicació que si no 
ho fa s'entendrà que el/la sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.  
 
Les dades i documents no aportats, totalment o parcialment, no es tindran en compte a efectes de la seva 
valoració.  
 
L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i formes que es 
detallen en aquesta convocatòria suposa I ‘exclusió del concurs.  

 
9-PROCLAMACIÓ DELS/LES FINALISTES 
  
Entre tots el projectes presentats el jurat del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre triarà un 
màxim de quatre projectes. Els/les quatre finalistes es donaran a conèixer en un termini màxim 
de 15 dies des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. 
 
Els/les quatre seleccionats/-des rebran un ajut econòmic de MIL EUROS (1.000,00 €) perquè 
desenvolupin el projecte presentat fins a un màxim de 15 minuts aproximadament. Es podrà 
ampliar la dotació del Premi, en cas que existeixin aportacions econòmiques addicionals per part 
d’altres entitats. La fixació i la utilització de la quantia addicional restarà sotmesa als requisits 
establerts a l’article 58.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. En tot cas, la 
quantia addicional resta condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit, i a la modificació 
pressupostària que procedeixi, si escau, en un moment anterior a la resolució de la concessió del 
Premi.  
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Als/a les finalistes se’ls facilitarà, si escau, un espai per assajar per tal de desenvolupar la seva 
proposta.  
       
10.- PROCLAMACIÓ DEL/DE LA GUANYADOR/A 
 
Totes les coreografies finalistes es presentaran en una Gala de dansa al Mercat de les Flors on, 
després de l’espectacle, el jurat proclamarà la coreografia guanyadora del Premi de Dansa 2018 
de l’Institut del Teatre.  
 
El jurat assistirà a l’assaig general del Mercat de les Flors i a la Gala de dansa del Mercat de les 
Flors. 
 
La Gala de dansa del Mercat de les Flors se celebrarà la primera setmana de desembre de 2018.  
 
11.- DOTACIÓ DEL PREMI DE DANSA   
 

a) El Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018 està dotat amb CATORZE MIL EUROS 
(14.000,00 €), el qual es destinarà a la producció del projecte premiat. 
 

b) Els/les quatre finalistes percebran de l’Institut del Teatre un ajut econòmic de 1.000,00 € 
cadascun per al desenvolupament de les propostes o projectes coreogràfics finalistes per a 
desenvolupar creacions fins a un màxim de 15 minuts aproximadament. Per a aquest fi, l’Institut 
del Teatre aporta 4.000 €. 
 

c) Dels/les quatre finalistes,  el SAT Espai Dansat i l’Estruch, fàbrica de creació, de l’Ajuntament de 
Sabadell seleccionaran respectivament dues coreografies. L’Institut del Teatre aportarà un import 
de DOS MIL EUROS (2.000,00€) en concepte d’ajut econòmic per concedir al o als col·lectiu/s 
que han creat les coreografies (a repartir entre totes elles) amb l’objectiu que les coreografies 
siguin programades al SAT Espai Dansat i a l’Estruch de Sabadell durant el primer semestre del  
2019. Les coreografies seleccionades, de 15 minuts, s’ampliaran a 25 minuts cadascuna, i es 
presentaran en programació doble. En cas de ser triada la coreografia guanyadora del Premi de 
Dansa de l’Institut del Teatre entre aquestes, aquesta no rebria cap més ajut, i els 2.000,00€ es 
repartirien  entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

 
d) A més, les dues coreografies seleccionades per l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de 

l’Ajuntament de Sabadell, rebran per part d’aquesta entitat una aportació de 726,00€ cadascuna 
d’elles, fent un total de MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS (1.452,00€) impostos 
inclosos per a la funció que faran al seu teatre. 

 
e) Per últim, les dues coreografies seleccionades pel SAT Espai Dansat rebran un import 

corresponent al 60% de la recaptació neta entre els dos dies d’exhibició. Aquest 60% de 
recaptació es repartirà entre les dues coreografies a parts iguals i se li afegirà l’IVA. Aquesta 
aportació econòmica la farà directament el SAT Espai Dansat als/les seleccionats/-des sense 
que l’Institut del Teatre hi intervingui. 

 
f) El Mercat de les Flors es farà càrrec de les despeses de muntatge i producció de la gala. A més, 

ajudarà al col·lectiu guanyador a desenvolupar la coreografia de 15 minuts per a convertir-la en 
una creació d’un mínim de 50 minuts, aportant un ajut a la producció i, si fos el cas, facilitant un 
espai per assajar.  
 

g) La Direcció del Grec Festival de Barcelona tindrà en compte el projecte guanyador del Premi de 
Dansa de l’Institut del Teatre  2018 per tal d'incloure'l preferentment dins la selecció de les 
propostes per a I'edició de I'any 2019, sempre i quan s'adigui a les línies artístiques i criteris del 
Grec Festival de Barcelona.  



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

 

 
 

 
h) Així mateix la Direcció del Grec Festival de Barcelona, un cop avaluat i acceptat el projecte 

guanyador del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018, elevarà a l'òrgan competent de 
I'lnstitut de Cultura de Barcelona la proposta de contractació de I'entitat que hagi estat 
beneficiària de I'esmentat premi per tal de participar en el finançament de la producció del 
projecte i de la seva exhibició en el marc del Grec 2019 Festival de Barcelona.  
 

i) El Teatre Auditori de Sant Cugat aportarà la construcció dels volumètrics  de l’escenografia de la 
coreografia guanyadora als tallers d’escenografia del Teatre Auditori de Sant Cugat a partir del 
disseny facilitat per l’artista i sota la seva supervisió, i fins a un màxim de 2.420,00€ (IVA inclòs). 

 
j) El Centre Cultural de Terrassa, si s’adiu amb la seva línia i criteris artístics, podrà  acollir en 

residència la coreografia guanyadora i realitzar una funció de preestrena o postestrena de la 
mateixa en les dates que es creguin convenients en funció de l’estrena al GREC 2019. La 
residència no podrà excedir de quatre dies laborables més la funció de preestrena. 

 
k) La Caldera Les Corts oferirà residència per a assajar a alguna de les companyies participants en 

el Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018. 
 

l) El Graner oferirà residència per a assajar a alguna de les companyies participants en el Premi de 
Dansa de l’Institut del Teatre 2018. 

 
m) L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) oferirà una primera sessió 

d’assessorament professional de tot tipus (laboral, jurídic, etc.) a la companyia guanyadora i 
als/les finalistes si així ho desitgen. 
 
Per poder rebre el Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018 dotat amb 14.000,00 € 
caldrà: 
 
a) Disposar de personalitat jurídica, o haver sol·licitat, davant I'Organisme corresponent, la 

seva constitució com a entitat jurídica. En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta 
guardonat, I'atorgament del Premi quedarà supeditat a la presentació de la documentació 
que acrediti la constitució del col·lectiu professional guanyador com a persona jurídica.  

 
b) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant del 

col·lectiu com de forma individual. 
 
Per poder rebre els 1.000,00 € per a desenvolupar creacions fins a un màxim de 15 minuts 
aproximadament caldrà: 
 
a) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant del 

col.lectiu com de forma individual. 
 

Per poder rebre l’ajut als finalistes seleccionats per a ser programats al SAT Espai Dansat 
i a l’Estruch de Sabadell (2.000,00€) a repartir  entre totes les coreografies seleccionades 
caldrà:  
 
a) Disposar de personalitat jurídica, o haver sol·licitat, davant I ‘Organisme corresponent, la seva 
constitució com a entitat jurídica. En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta guardonat, 
I‘atorgament de l’ajut quedarà supeditat a la presentació de la documentació que acrediti la 
constitució del col·lectiu professional guanyador com a persona jurídica.  
 
b) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant del 
col·lectiu com de forma individual. 
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 12. JURAT DEL PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2018.  
 
La proposta de concessió del Premi (subvenció) serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d'acord amb allò previst a l'article 22 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Hi haurà dos jurats: 
- El Jurat que triarà els/les finalistes 
- El Jurat que triarà la coreografia guanyadora 
 
El Jurat que triarà els/les finalistes estarà integrat per:  
 

• El/la titular de la Direcció General de I'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui  
• El/la titular de la Gerència de l'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui 
• El/la titular de la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre o persona en qui delegui 
• El/la titular de la Direcció del Conservatori Professional de Dansa 
• El/la titular de la Direcció del Conservatori Superior de Dansa 
• El/la titular de la Direcció de la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre 
• Dos representants del Grec Festival de Barcelona. 
• Un/a representant del Mercat de les Flors 
• Un/a representant del Centre Cultural de Terrassa. 
• Un/a representant de l’APDC 
• Dos/dues professionals de la dansa, preferentment coreògrafs/es 

 
El Jurat que triarà la coreografia guanyadora, estarà integrat per:  
 

• El/la titular de la Direcció General de I'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui.  
• El/la titular de la Direcció del Conservatori Professional de Dansa 
• El/la titular de la Direcció del Conservatori Superior de Dansa 
• El/la titular de la Direcció de la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre 
• El/la titular de la Direcció del Grec Festival de Barcelona. 
• El/la titular de la Direcció del Mercat de les Flors 
• Dos/dues professionals de la dansa, preferentment coreògrafs/es 

 
Actuarà com a Secretari/a, amb veu i sense vot, un/a professional del Servei de Graduats/-des de 
I'lnstitut del Teatre. 
 
La designació de les persones que formaran part d'aquests jurats es publicarà al tauler d'anuncis 
i a la web de I'lnstitut del Teatre de Barcelona mitjançant resolució de la Presidència d'aquest 
lnstitut. 
 
L'abstenció i recusació dels membres de la comissió 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 jurats no podran constituir-se ni actuar sense la presència del/de la President/a i del/de la 
Secretari/ària, o en el seu cas de les persones que els/les substitueixin, i de la meitat al menys 
dels seus membres. 
 
Els acords seran adoptats per majoria de vots. 
 
Els jurats resoldran qualsevol qüestió no prevista en aquesta convocatòria o qualsevol dubte en 
la seva interpretació o en relació al procediment a seguir.  
 
13. ELEMENTS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES FINALISTES 
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Els elements generals de valoració dels projectes presentats seran els següents: 
 
1) L'interès i la qualitat artística del projecte presentat, que es mesurarà d'acord amb els 
següents criteris: 
    

• Rellevància, grau d'interès del projecte i coherència global de la proposta. 
• Les aportacions que es facin al context artístic i a la realitat de la dansa actual.  
• Contribució a la innovació en l'àmbit de la creació artística. 
• El material de moviment emprat en el plantejament de la coreografia. 
• La riquesa del llenguatge coreogràfic que es proposa. 

 
2) Nombre i àmbit de participació dels/de les graduats/des de l’àmbit de dansa i de la Jove 
Companyia de l’Institut del Teatre IT Dansa en el projecte (com a mínim 3). 
Es valorarà la participació de graduats/des d’altres escoles de l’Institut del Teatre que no 
pertanyin a l’àmbit de la dansa.  
 
3) La qualitat artística i tècnica del col·lectiu que presenta el projecte. 
 
4) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte presentat que es mesurarà d'acord amb els 
següents paràmetres: 
 

• Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte 
artístic. 

• Adequació de la planificació dels recursos humans i econòmics als objectius proposats. 
• Finançament previst al marge del Premi de Dansa de l'Institut del Teatre 2018. 
• Generació de recursos propis. 

 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
1) L'interès artístic del projecte: 4 punts. 
2) El nombre i l'àmbit de participació dels/de les graduats/des de l'lnstitut del Teatre en el 
projecte: 2 punts. 
3) La qualitat artística i tècnica del col·lectiu que presenta el projecte. 2 punts 
4) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte: 2 punts. 
 
Per optar a ser finalistes al Premi, els projectes han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 
 
El projectes finalistes seran aquells que obtinguin la puntuació més alta. 
 
14.-ELEMENTS DE VALORACIÓ DEL PROJECTE GUANYADOR 
 
La qualitat artística de les coreografies de 15 minuts presentades en la Gala de Dansa del Mercat 
de les Flors  es valorarà d'acord amb els següents criteris: 
 
-El llenguatge coreogràfic emprat i el seu vocabulari. 2 punts. 
-La interpretació: la qualitat artística i tècnica dels/de les ballarins/-es. 2 punts. 
-La dramatúrgia i la coherència global de la coreografia. 2 punts. 
-La música, l’escenografia, la il·luminació i el vestuari. 2 punts. 
-La possibilitat clara i evident de desenvolupament de la coreografia presentada en un espectacle 
coreogràfic d’un mínim de 50 minuts. 2 punts. 
 
Per optar al Premi, els projectes han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 
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El projecte guanyador serà el que obtingui la puntuació més alta. 
 
15.- VEREDICTE DEL JURAT I CONCESSIÓ DEL PREMI. 
 
15.1 Proclamació de finalistes. 
 
El Jurat emetrà el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris de valoració 
establerts en aquesta convocatòria en un termini màxim de quinze dies des de la data de 
finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'admissió al concurs. 
 
La resolució dels/de les finalistes es notificarà personalment als/ a les guanyadors/es i a tots/es 
els/les participants, i es farà difusió pública del resultat de la convocatòria al tauler d'anuncis i a la 
pàgina web de I'lnstitut del Teatre www.institutdelteatre.cat.  
 
15.2 Proclamació del projecte guanyador 
 
Després de la Gala de Dansa del Mercat de les Flors el mes de desembre de 2018, el Jurat 
emetrà públicament el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris de valoració 
establerts en aquesta convocatòria.  
Acte seguit es farà difusió pública del resultat de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB), al tauler d'anuncis i a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre 
www.institutdelteatre.cat. 
  
El Jurat es reserva la facultat de, discrecionalment, declarar desert el premi si estima que cap 
obra presentada no n'és mereixedora. Igualment, el jurat pot atorgar accèssits si considera que 
algun treball destaca per algun motiu.  
 
Una vegada emès el veredicte el president del Jurat elevarà una proposta de resolució per a la 
seva concessió a la Presidència de I'lnstitut del Teatre, la qual haurà de dictar resolució. Així 
mateix, la Presidència de l'Institut del Teatre restarà facultada per a l'aprovació dels actes 
administratius necessaris per al desplegament del projecte premiat.  
 
La resolució del procediment no posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es podrà 
interposar recurs d'alçada davant la Presidència de la Diputació de Barcelona en el termini d'un 
mes, a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.  
 
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs referit, es podrà interposar recurs 
contenciós-administratiu davant l'òrgan jurisdiccional competent, d'acord amb el que s'estableix 
als articles 6 a 12 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-
administrativa.  
 
Els projectes no premiats es podran recollir a la seu de I'lnstitut del Teatre de Barcelona, prèvia 
petició dels/de les autors/-es, adjuntant el document acreditatiu de la recepció de l'obra, des del 
dia següent hàbil a la data de concessió del premi fins a tres mesos desprès. 
 
16. PAGAMENT.  
 
El pagament del Premi s'efectuarà d'acord amb el següent:  
 
16.1- Coreografies finalistes  

 
a) Els col·lectius seleccionats com a finalistes (4) rebran cadascun els 1.000 € de l’ajut econòmic en 

el termini màxim de vint dies des de la seva notificació, que coincidirà amb la seva proclamació 
pública. Es podrà ampliar la dotació del Premi, en cas que existeixin aportacions econòmiques 
addicionals per part d’altres entitats. La fixació i la utilització de la quantia addicional restarà 
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sotmesa als requisits establerts a l’article 58.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. En tot 
cas, la quantia addicional resta condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit, i a la 
modificació pressupostària que procedeixi, si escau, en un moment anterior a la resolució de la 
concessió del Premi.  

b) Les coreografies seleccionades pel SAT i l’Estruch rebran entre totes 2.000,00€, per part de 
l’Institut del Teatre per desenvolupar la coreografia de 15 minuts a 25 minuts. En cas de ser 
triada la coreografia guanyadora del Premi de Dansa entre aquestes, aquesta no rebria cap més 
ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

c) A més, les dues coreografies seleccionades per l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de 
l’Ajuntament de Sabadell, rebran de l’Estruch de Sabadell una aportació de 726,00€ cadascuna 
d’elles, fent un total de 1.452,00€ impostos inclosos per a la funció que faran al seu teatre. 

d) Les dues coreografies seleccionades pel SAT Espai Dansat rebran un import corresponent al 
60% de la recaptació neta entre els dos dies d’exhibició. Aquest 60% de recaptació es repartirà 
entre les dues coreografies a parts iguals i se li afegirà l’IVA. Aquesta aportació econòmica la 
farà directament el SAT Espai Dansat als/les seleccionats/-des sense que l’Institut del Teatre hi 
intervingui. 
 
16.2.- Coreografia guanyadora del Premi 
 
S’abonarà un primer 70% de l’import en el moment en què el col·lectiu beneficiari presenti una 
carta de compromís de presentació pública emesa pel corresponent programador, on s'indicarà 
lloc i data d'estrena. El 30% restant s'abonarà contra la presentació de la justificació econòmica 
total de la despesa, acompanyada de les corresponents factures i altres documents justificatius 
de naturalesa anàloga  no més tard del 31 de desembre de 2019.  
 
En cap cas podran atorgar-se subvencions per import superior al consignat a la clàusula 11.  
 
L'import del Premi es destinarà a la producció del projecte premiat i en cap cas I'import que es 
farà efectiu podrà superar el cost total del projecte premiat.  
 
Aquest Premi estarà subjecte a la tributació fiscal que correspongui d'acord amb la normativa 
fiscal aplicable al/la perceptor/-a. 

 
17. ACREDITACIÓ DE L'ESTRENA DE L'OBRA GUARDONADA.  
 
El/La guanyador/a del Premi haurà d'acreditar, abans del dia 31 de desembre de 2019, l'estrena 
de l'obra guardonada.  
 
L'estrena de I'espectacle guardonat es podrà acreditar mitjançant un programa de mà, un 
programa de la temporada o un document imprès similar.  
 
18. JUSTIFICACIÓ DE L'APLICACIÓ DEL PREMI A LA PRODUCCIÓ DE L'ESPECTACLE.  
 
El període d'execució i aplicació de les despeses s'estableix entre la concessió i acceptació del 
Premi i fins a la data de la seva estrena. Es podran incloure les despeses fins a la finalització de 
la representació de l'obra, incloses les despeses de desmuntatge d'aquesta primera estrena, i no 
més tard del 31 de desembre de 2019. 
 
Es consideraran despeses subvencionables tal i com indica l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions aquelles que resultin estrictament necessàries per a la 
producció de l'obra, que han d'estar efectivament pagades amb anterioritat al termini de 
justificació que s'estableix en el 31 de desembre de 2019. 
 
També podran ser considerades despeses subvencionables aquelles que siguin necessàries per 
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a desplaçar l’espectacle a la ciutat seleccionada per a la seva presentació. 
 
Si finalitzat el termini de justificació el/la beneficiari/ària del Premi no ha justificat l'aplicació de la 
despesa, se li requerirà per un termini màxim improrrogable de quinze dies per tal que presenti 
aquesta justificació. La falta de presentació comportarà el reintegrament de les quantitats ja 
abonades i la pèrdua del dret al seu cobrament, sense perjudici de les sancions o 
indemnitzacions que puguin resultar d’aplicació en virtut de la normativa vigent.  
 
En cap cas tindran la consideració de despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda. Tot 
allò d'acord amb l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
  

• L'IVA quan el/la beneficiari/a pugui repercutir-lo, així com els impostos personals sobre 
la renda.  

• Dietes i manutenció. 
• Despeses de gestoria o administració.  

 
En el supòsit d'adquisició de bens inventariables (equipament informàtic, etc.) només es podrà 
imputar la part proporcional a l'amortització d'aquest bé.  
 
La justificació de l'import total d'altres ingressos i ajuts rebuts pel finançament del projecte i de les 
despeses ocasionades per la seva realització, d'acord amb el següent detall:  
 
a) La justificació, declaració jurada, de I'import total dels ingressos, subvencions i aportacions 
econòmiques rebudes per al finançament de la realització del projecte guardonat, s'acreditarà 
mitjançant l'aportació d'una relació detallada dels conceptes, els imports i la procedència amb 
indicació de si es tracta d'una administració o entitat pública o privada, nacional o internacional.  
 
b) La justificació de les despeses ocasionades per la realització del projecte s'efectuarà 
mitjançant I'aportació d'una relació classificada de despeses de l'activitat, amb identificació del/ 
de la creditor/-a, el concepte, la data d'emissió, la data de pagament i el percentatge d'imputació 
de la despesa al premi atorgat.  
 
Els justificants de despesa consistiran en factures o documents de valor probatori equivalent en 
el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (article 72.2 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions). 
 
Les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, hauran d'adequar-se a I'activitat, 
seran despeses elegibles d’acord amb les condicions establertes a la normativa aplicable i 
s'hauran executat en l'àmbit temporal que fixa la convocatòria. 
 
Cadascuna de les despeses haurà de comptar amb el vist-i-plau de la Coordinació Acadèmica de 
l'Institut del Teatre. 
Les despeses efectuades hauran de ser justificades amb factures originals. S'acceptaran tiquets 
de caixa originals només en el cas que I'import de la despesa no superi els 60,10 EUR. 
 
Els tributs tindran la consideració de despesa subvencionable quan el/la beneficiari/-a de la 
subvenció faci el seu abonament de forma efectiva. 
Les factures hauran de reunir els següents requisits: 
 
1) Contingut de la factura: dades que ineludiblement haurà de contenir tota factura: 
 

• Número de factura. 
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• Data d'expedició. 
• Nom i cognoms, raó o denominació social completa de qui expedeix la factura. 
• Nom i cognoms, raó o denominació social completa del/la destinatari/a, que haurà de 

ser del/la beneficiari/a del premi.  
• Número d'identificació fiscal.  
• Descripció de les operacions i el seu import.  
• Tipus impositiu/s aplicat/s a les operacions.  
• Quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà de consignar-se per 

separat.  
• Data de realització de les operacions objecte de facturació. 

No tindran la consideració de document justificatiu de despesa les factures "pro forma" o 
provisionals. 
Els tiquets de caixa hauran de reunir els següents requisits: 

• Data de la compra. 
• ldentificació del/ de la proveïdor/-a: raó social i ClF, o nom particular i NlF, adreça i 

telèfon. 
• Concepte de la despesa. 
• lmport, especificant "lVA inclòs".  
• Que hi figuri el text: PAGAT/COBRAT.  
• Número i, en el seu cas, sèrie.  

 
En cas de no justificar algun concepte, o no fer-ho correctament, es reduirà I'import del Premi 
concedit en el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats. 
 
19. OBLIGACIONS DEL COL·LECTIU GUANYADOR I FINALISTES 
 
El projecte premiat haurà d'incloure la frase "Premi de Dansa de I'lnstitut del Teatre  2018" a tots 
els elements informatius i publicitaris relacionats amb I'activitat premiada. L'lnstitut pot efectuar 
un control previ del compliment d'aquesta obligació.  
 
Així mateix hauran d’aparèixer en tota la publicitat que es faci del Premi de Dansa de l’Institut del 
Teatre 2018 els noms i logotips dels/de les diferents col·laboradors/-es del premi:  Institut del 
Teatre, Mercat de les Flors, Centre Cultural de Terrassa, Teatre Auditori  de Sant Cugat, SAT! 
Sant Andreu, La Caldera Les Corts, APDC Associació de Professional de la Dansa de Catalunya 
i l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de l’Ajuntament de Sabadell. 

 
En cas que el projecte premiat s'adigui a les línies artístiques i criteris del Grec Festival de 
Barcelona, caldrà incloure en tots els elements informatius i publicitaris la referència a la 
participació del Grec com a coproductor de I'espectacle, seguint les condicions habituals 
aplicades a qualsevol espectacle coproduït pel Grec.  
 
El col·lectiu guanyador es compromet a facilitar, en tot moment, la informació que els sigui 
demanada respecte de I'activitat per a la qual es concedeix el premi.  

 
20. PRINCIPIS ÈTICS DEL/DE LA GUANYADOR/A O FINALISTES 
  
De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, les persones beneficiàries del Premi o de 
l’ajut econòmic han d’adequar la seva activitat als següents principis ètics i regles de conducta:  
  
a) Han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar 

o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans 
competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o 
pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que 
pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.   
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b) Amb caràcter general, les persones beneficiàries del Premi o dels ajuts econòmics en 

l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:   
 

a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 

b. No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.  
c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les 

convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes 
convocatòries.   

 
c) En particular, les persones beneficiàries del Premi o ajut econòmic assumeixen les 

obligacions següents:   
 

- Comunicar immediatament a l'Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte 
d'interessos.  

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la 
concessió del Premi o de l’ajut econòmic.  

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats/-es públics/-ques avantatges personals o materials, 
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en el procediment 
de concessió  del Premi o de l’ajut econòmic.  

- Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, 
particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats 
relacionades amb la percepció de fons públics.  

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als 
beneficiaris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sense perjudici 
del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei 19/2014.  

  
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i poden ser 
completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció i/o de la 
tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les corresponents convocatòries de 
subvencions.   
 
En cas d'incompliment d’aquests principis ètics i regles de conducta és  d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014,  i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a 
beneficiaris/-es de subvencions, sense perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències 
previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.    

 
21.- ESTRENA DE L'ESPECTACLE GUARDONAT I DIVULGACIÓ PÚBLICA.  
 
L'entitat guanyadora s'obliga a estrenar I'espectacle del projecte guardonat abans del dia 31 de 
desembre de 2019.  
 
22.-DRETS DE CAPTACIÓ I POSTERIOR ÚS I DIFUSIÓ, D'IMATGES I VEU. 
ENREGISTRAMENT DEL PROJECTE. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.  
 
L'lnstitut del Teatre podrà captar la imatge i la veu dels/de les professionals que integren el 
col·lectiu professional autor del projecte guanyador, i la dels/de les participants i intèrprets de 
l'espectacle que es representi, durant el decurs de totes les activitats que es duguin a terme en 
relació amb aquest projecte, i podrà fer difusió amb finalitats culturals, artístiques, pedagògiques i 
d'investigació, principis que regulen I'activitat de I'lnstitut del Teatre, per qualsevol mitjà o sistema 
i durant el màxim de temps previst fins a la seva entrada en domini públic, i sense limitacions 
territorials.  
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L'lnstitut del Teatre es reserva el dret d'enregistrar els espectacles finalistes i l’espectacle 
guanyador en qualsevol dels suports existents, així com el dret d'utilitzar tot el material gràfic del 
muntatge 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 els espectacles 
finalistes i l’espectacle guanyador, tot això sense cap finalitat lucrativa sinó únicament per assolir 
la divulgació pública dels espectacles.  
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es farà 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 incorporarà al fons del Centre de Documentació i Museu de les Arts 
Escèniques (MAE) d'aquest lnstitut el projecte seleccionat i les imatges i veu captades durant la 
realització de les activitats que es desenvolupin relacionades amb aquest projecte.  
 
Les dades personals dels/de les graduats/-es que es presenten amb cada projecte seran 
facilitades amb el consentiment de cadascun d'ells/d’elles mitjançant declaració responsable a 
què es fa referència en el capítol 8.  
 
Les dades personals facilitades en la sol·licitud d'admissió que s'annexa a la present 
convocatòria, així com les recollides durant el desenvolupament del projecte guanyador (captació 
d'imatge i veu), seran recollides per l’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de 
Barcelona, entitat responsable del tractament. Les dades de contacte del Delegat/da de protecció 
de dades per a consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció 
de dades de caràcter personal són: dpd@diba.cat 
 
La finalitat del tractament és el control i gestió de la convocatòria de beques, ajuts i premis 
extraordinaris a alumnes i graduats/-es de l’Institut del Teatre, i posterior seguiment i difusió 
d’acord amb les bases de la convocatòria. 
 
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment 
administratiu, de subvencions i d’arxiu històric. 
 
La legitimació del tractament es basa en el consentiment del/de la interessat/-da. Les dades són 
d’obligat lliurament per tal de sol·licitar l’admissió a les beques, ajuts i premis extraordinaris 
convocats per l’Institut del Teatre. 
 
No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei i en els possibles convenis signats 
amb altres entitats per a cada convocatòria. No s’ha previst cap transferència internacional de 
dades de les dades subministrades. 
 
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la 
limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp 
O presencialment a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 
 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot/-a interessat/-da tindrà 
dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en l’Estat membre 
en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si 
considera que el tractament de dades personals que el concerneixin infringeix el RGPD. Sent a 
Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: 
http://apdcat.gencat/cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
23.- COMPATIBILITAT PER A REBRE ALTRES PREMIS I AJUTS PEL MATEIX PROJECTE.  
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La concurrència a la convocatòria del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018 es pot 
compatibilitzar amb I'obtenció d'altres premis i ajuts al mateix projecte, procedents de qualsevol 
administració o entitat pública o privada, nacional o internacional, sense perjudici de I'obligació 
dels col·lectius que opten a aquest Premi de comunicar-ho a I'lnstitut del Teatre.  
 
En cap cas les diferents fonts de finançament podran superar el 100% del cost de l'activitat.  
 
24.- REVOCACIÓ O RENÚNCIA DEL PREMI ATORGAT.  
 
Es podrà revocar totalment o parcialment el premi concedit, amb l'obligació, si escau, de retornar 
els imports rebuts, en els supòsits següents:  
 
a) Manca d'assoliment en I'execució del projecte.  
b) lncompliment de les obligacions previstes en aquesta convocatòria.  
c) Incompliment de l’obligació de la justificació econòmica.  
d) lncompliment de la finalitat per a la qual es va concedir el Premi o ajut.  
e) La no acceptació per part de la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre dels canvis 
substancials que es proposin en el projecte des de la seva proclamació com a finalistes fins a la 
presentació pública de l’espectacle. Serà obligació del/de la beneficiari/-a la comunicació dels 
canvis, que hauran de ser autoritzats per la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre. 
L'incompliment donarà lloc a la revocació del premi.  
f) Qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en I'activitat o la imatge de I'lnstitut del 
Teatre.  
g) Qualsevol altra causa de resolució que resulti escaient com a conseqüència de l’aplicació de la 
normativa vigent. 
 
El procediment de revocació s’inicia d’ofici per proposta de la Coordinació Acadèmica de l’Institut 
del Teatre, per iniciativa pròpia o com a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada 
d’altres òrgans o per denúncia. També s’inicia a conseqüència de l’informe de control financer 
emès per la Intervenció Delegada de l’Institut del Teatre. 
 
En la tramitació del procediment s’ha de garantir, en tot cas, el dret d’audiència del/de la 
interessat/-da, mitjançant la notificació de la resolució d’inici i la concessió d’un termini de quinze 
dies per tal que al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. 
 
En cas de renúncia del/de la guardonat/-da haurà de ser acceptada pel mateix òrgan que va 
adoptar la resolució de concessió. 
 
25.- ACCEPTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.  
 
La presentació dels projectes aspirants al premi comporta I'acceptació del contingut d'aquesta 
convocatòria i dels drets i obligacions que se'n deriven, així com els preceptes continguts a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de desplegament i l'Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).  

 
26.- INFRACCIONS I SANCIONS.  
 
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de 
Subvencions, i en el Títol XIV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017).  
 
27.-RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI.  
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En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució de l'Institut del Teatre per al present exercici, la 
Llei   39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic,  i demés legislació 
concordant. 
 

ANNEX 
 
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE 2018 
 

Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina o amb lletra d’impremta 
 
I. Dades de la convocatòria:  
 
Denominació de la 
convocatòria:  

PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL TEATRE  2018 
 
 

 
 
II. Dades d’identificació del col·lectiu (només si està constituït com a entitat jurídica): 
 
Nom o raó social  CIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  

 
 
III. Obligatori: Dades d’identificació del/de la responsable del col·lectiu: 
 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  

 
 
 
IV. Dades dels/de les graduats/-des que participen al projecte: 
 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

   
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
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Telèfon  Adreça electrònica  
Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

 
 
 
V. Dades d’altres col·laboradors/es en el projecte: 
 
NOM COGNOMS D.N.I. (Ballarins/es, 

escenògraf/a, 
productor/a, 
il·luminador/a, etc.) 
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VI. Projecte que es presenta al Premi: 
 

1. Breu descripció del projecte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pressupost previst desglossat per ingressos i despeses del projecte (es poden adjuntar com 
annex els documents que justifiquin aquest pressupost)  
 

A. DESPESES IMPORT 
  
Coreografia (concepció de l’espectacle, dramatúrgia, drets d’autor, etc.)  
  

  
Música (composició, arranjaments, drets d’autor)  
  

  
Personal artístic (direcció, disseny escenografia, vestuari so i llum, coreografia)  
  

  
Ballarins i ballarines  (retribucions i S. Social)  
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Intèrprets musicals (retribucions i S. Social)  

  

  
Personal tècnic i de producció (retribucions i S. Social)  
   

  
Escenografia i Vestuari  
   

   
Infraestructura i Material Tècnic (inclou sales assaig)  
   

   
Promoció i Publicitat  
   

  
Altres despeses no incloses en aquest formulari (cal detallar el concepte)  

   
  

  
Despeses Indirectes (personal administració, subministraments, etc)  
  
  
TOTAL DESPESES 0,00 

 

B. INGRESSOS IMPORT 

  
Aportació  del col·lectiu  
  

   
Previsió d'ingressos per Temporada   
  

        
Previsió d'ingressos per Gira   
  

  
Patrocinadors i/o co-produccions   
  

  
Altres subvencions i/o ajuts (cal indicar l’estat: sol.licitat / concedit)  
  
  
TOTAL INGRESSOS 0,00 
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C. RESULTAT  IMPORT 

  
Total Despeses  0,00 
Total Ingressos 0,00 
  
RESULTAT 0,00 

 
 
VII. Altres observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
VIII. Documentació que s’adjunta: 
 
Identificació del/de la sol·licitant 

• Identificació del/de la sol·licitant: Fotocòpia del NIF del/ de la responsable del col·lectiu.  
• OPCIONAL: Dades del col·lectiu (associació, companyia o altres) 
• Fotocòpia del títol o del resguard de sol·licitud de títol acadèmic o de la finalització d’estudis 

dels/de les graduats/des que integren el col·lectiu 
• Fotocòpia del DNI/Passaport dels/de les graduats/des que integren el col·lectiu del projecte 

presentat 
• Memòria detallada del projecte presentat 
• Currículums professionals dels/de les graduats/des que integren el col·lectiu 
• Currículum dels/de les professionals que participen en el projecte. 
• Un enregistrament en suport audiovisual o enllaç web, d’una durada aproximada de 2 minuts,  on 

es pugui observar el material de moviment de la coreografia. 
• OPCIONAL: Material gràfic i/o audiovisual que es consideri adient i s'ajusti a les bases de la  

convocatòria. 
 
 
IX. Declaració: 
 
El/la responsable del col·lectiu de l’entitat SOL·LICITA participar al Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 
2018, assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva realització, i DECLARA: 
- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la 

realitat. 
- Que en cas que el seu projecte sigui premiat, es compromet a complir les condicions previstes a les 

bases de la convocatòria 
 
Localitat i data 
 
 
 
 
Signatura de la representant legal de l’entitat: 
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SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ  
DIRECTORA GENERAL DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
 
Informació sobre protecció de dades de caràcter personal: 
 

Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, 
exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades de caràcter 
personal: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Control i gestió de la convocatòria de beques, ajuts i premis extraordinaris a alumnes 
i graduats de l’Institut del Teatre, i posterior seguiment i difusió d’acord amb les bases 
de cada convocatòria. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment 
administratiu, de subvencions i d’arxiu històric. 

Legitimació del 
tractament 

Consentiment del/de la l’interessat/-da.  
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de sol·licitar 
l’admissió a les beques, ajuts i premis extraordinaris convocats per l’Institut del 
Teatre. 

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei i en els possibles 
convenis signats amb altres entitats per a cada convocatòria. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  
O presencialment a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat 
tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular 
en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la 
suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD. 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Per al cas que no es vulgui que les dades personals formin part de la base de dades del Servei de 
Graduats de l’Institut del Teatre marqui l’espai següent: 
  
□ No desitjo que les meves dades personal formin part de la base de dades del Servei de Graduats de 
l’Institut del Teatre” 
 
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’esmena d’error material 
comès a  les Bases reguladores del Premi de Dansa 2018 referenciat als acords precedents. 
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Quart.- INFORMAR que l’esmena d’error comès a les Bases Generals reguladores del Premi de Dansa 
2018 no afectarà a la termini de presentació d’instàncies establert inicialment i, per tant, es prosseguirà 
amb la tramitació de la convocatòria prevista.” 
 
 
 
11. Dictamen que proposa restar assabentat dels acords de la Junta General 

Ordinària de la Comunitat de Propietaris de l’immoble situat al carrer 
Marquesos de Villalonga, 13 de Sant Julià de Vilatorta; i, en conseqüència, 
autoritzar la derrama extraordinària per fer front a l’augment de despeses i  
l’increment de la quota anual per veí per a l’any 2019.  

 
El President dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a restar assabentat dels acords de la Junta General 
Ordinària de la Comunitat de Propietaris de l’immoble situat al carrer Marquesos de 
Villalonga, 13 de Sant Julià de Vilatorta; i, en conseqüència, autoritzar la derrama 
extraordinària per fer front a l’augment de despeses i  l’increment de la quota anual per 
veí per a l’any 2019. 
 
En data 4 de novembre de 1988, la Sra. Rosario Soldevila Vall va morir i al seu testament va 
disposar textualment el següent: 
 

“Lega el piso primero, Puerta primera, propiedad de la testadora, sito en el edificio de 
apartamentos de la calle Marquesos de Villalonga, sin número, de Sant Julià de 
Vilatorta, al “Institut del Teatre”, de la Diputació de Barcelona, quien lo adquirirá 
también con la carga permanente de destinar el bien objeto de este legado a una 
finalidad relacionada con el teatro o cultural, con el nombre de “Eulàlia Soldevila i 
Vall”, conocida con el nombre artística de LALY SOLDEVILA”, exalumna de dicha 
institución. 
Igualmente, el cumplimiento por parte del legatario de lo ordenado por la testadora 
producirá la resolución del legado”. 
 

L’Institut del Teatre posseeix les escriptures de l’immoble i les claus. L’immoble llegat per la 
Sra. Rosario Soldevila Vall, situat a l’edifici d’apartaments del carrer Marquesos de Villalonga, 
núm. 13, 1r. 1a. de Sant Julià de Vilatorta,  figura inscrit a l’inventari de béns de 
l’Organisme, amb el número 7831, epígraf GR12A1, compte PGCP 2210, i al Registre de la 
propietat numero 1 de Vic en el tom 2384, llibre 53 de Sant Julià de Vilatorta, foli 88, finca 
número 1149, inscripció 5a. 
 
En data 18 d’agost de 2018 es va celebrar la Junta General Ordinària de la Comunitat de 
Propietaris de l’immoble situat al carrer Marquesos de Villalonga, 13 de Sant Julià de Vilatorta 
on l’Institut del Teatre és propietari del pis 1r. 1a, i s’acordà, entre d’altres: 
 

• Aprovar la derrama extraordinària de 100,00€ per fer front a l’increment de despeses 
derivat de la pujada del consum energia elèctrica i del manteniment de l’ascensor. 

• Aprovar que el pagament de la derrama extraordinària es farà efectiu durant el mes 
de setembre de 2018.  
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• Aprovar l’increment de la quota anual comunitària per a l’any 2019 de 200,00€, 
resultant així una quota anual per veí per a l’any 2019 de 400,00€. 

 
El President encarrega al Sr. Forcadell que estudiï i formuli una proposta per tal de 
donar una solució, pel que fa a la utilització del pis de Sant Julià de Vilatorta a que fa 
referència el present punt de l’ordre del dia. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 

I. “Antecedents 
 
En data 4 de novembre de 1988, la Sra. Rosario Soldevila Vall va morir i al seu testament va disposar 
textualment el següent: 
 

“Lega el piso primero, Puerta primera, propiedad de la testadora, sito en el edificio de 
apartamentos de la calle Marquesos de Villalonga, sin número, de Sant Julià de Vilatorta, al 
“Institut del Teatre”, de la Diputació de Barcelona, quien lo adquirirá también con la carga 
permanente de destinar el bien objeto de este legado a una finalidad relacionada con el teatro o 
cultural, con el nombre de “Eulàlia Soldevila i Vall”, conocida con el nombre artística de LALY 
SOLDEVILA”, exalumna de dicha institución. 
Igualmente, el cumplimiento por parte del legatario de lo ordenado por la testadora producirá la 
resolución del legado”. 

 
En el moment de decés de la Sra. Soldevila, l’Institut del Teatre era una institució gestionada per la 
Diputació de Barcelona, sense personalitat jurídica pròpia. Es va constituir com a Organisme Autònom 
l’any 1990. 
 
L’any 1992, les persones que ocupaven en aquell moment la Direcció i la Gerència de l’Institut del Teatre, 
un cop constituït com a Organisme Autònom, van visitar l’immoble i un cop comprovades les seves 
característiques i estat, van considerar que el pis sí podria ser destinat a alguna finalitat relacionada amb 
les activitats de l’Institut, atesa la proximitat del municipi de Sant Julià de Vilatorta a Vic, localitat on 
s’ubica un Centre de l’Institut del Teatre, i concretament proposa la seva utilització per a estades 
temporals de professors que realitzin cursos i altres activitats docents, teatrals o culturals vinculades a 
l’Institut del Teatre. 
 
En data 21 de gener de 1993, es va trametre per part de la Secretària dels Serveis Sectorials sol·licitud al 
Registre de la Propietat de Vic, de la nota simple sobre l’existència o no de càrregues i gravàmens en 
relació al pis llegat, essent la resposta “Está libre de cargas”. 
 
Així, la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió de data 27 de gener de 1993, va acceptar el 
llegat efectuat per la Sra. Rosario Soldevila i Valls, mitjançant testament atorgat en data 15 de novembre 
de 1983 davant el Notari de Vic, Sr. Eduardo Nebot Tirado, amb núm. 2286 del seu protocol, i subjecte a 
la condició resolutòria de destinar el be objecte del llegat a una finalitat relacionada amb el teatre o amb la 
cultura amb el nom de “Eulàlia Soldevila i Vall”. Així mateix, es van sotmetre els acords a la Comissió de 
Govern de la Diputació de Barcelona, la qual en data 27 de gener de 1993 va aprovar l’acceptació del 
llegat esmentat. 
 
L’any 2003, l’Institut del Teatre posseeix les escriptures de l’immoble i les claus. L’immoble llegat per la 
Sra. Rosario Soldevila Vall, situat a l’edifici d’apartaments del carrer Marquesos de Villalonga, núm. 13, 1r. 
1a. de Sant Julià de Vilatorta,  figura inscrit a l’inventari de béns de l’Organisme, amb el número 7831, 
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epígraf GR12A1, compte PGCP 2210, i al Registre de la propietat numero 1 de Vic en el tom 2384, llibre 
53 de Sant Julià de Vilatorta, foli 88, finca número 1149, inscripció 5a. 
 
 
II. Cessió en precari de l’immoble a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
A l’octubre de l’any 2004, el Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta envia un escrit 
al Gerent de l’Institut del Teatre adjuntant una petició i proposta de cessió d’ús de l’immoble a favor de 
l’Ajuntament per destinar-lo a activitats culturals. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 20 de març de 2007 es va aprovar 
inicialment la cessió d’ús en precari a favor de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta del bé immoble 
llegat per la Sra. Soldevila, durant un termini de quatre anys, per destinar-lo a finalitats culturals que es 
consideren d’utilitat pública en benefici dels fins municipals. 
 
En data 12 de juliol de 2007 es va signar el conveni de cessió d’ús en precari de l’immoble situat al carrer 
Marquesos de Villalonga, 13, 1r. 1a. de Sant Julià de Vilatorta, entre l’Institut del Teatre i l’Ajuntament de 
l’esmentat municipi, per a destinar-lo entre d’altres finalitats culturals, a seu del grup de teatre local 
“Vilatorta Teatre” i escola municipal de música, finalitat que considera pública en benefici dels interessos 
municipals. 
 
La vigència de la cessió d’ús en precari es va pactar al conveni per un termini de quatre anys, a comptar 
des del 12 de juliol de 2007, data de la signatura del conveni.  
 
En data 6 de maig de 2011, l’Institut del Teatre va rebre un escrit de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta mitjançant el qual manifestava la renúncia a la prorroga de la cessió d’ús en precari, i en 
conseqüència calia revertir l’espai a l’Institut del Teatre. 
 
La recepció  de l’immoble per part de l’Institut del Teatre es va efectuar el dia 6 de març de 2013, davant 
el Secretari Delegat i el Gerent de l’Organisme i l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
En conseqüència, la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió ordinària de data 17 d’abril  
de  2013,  va aprovar la reversió de l’immoble situat a Sant Julià de Vilatorta a l’Institut del Teatre. 
 

III. Acords d’una derrama extraordinària i de l’increment de la quota anual  
 

En data 18 d’agost de 2018 es va celebrar la Junta General Ordinària de la Comunitat de Propietaris de 
l’immoble situat al carrer Marquesos de Villalonga, 13 de Sant Julià de Vilatorta on l’Institut del Teatre és 
propietari del pis 1r. 1a, i s’acordà, entre d’altres, que amb motiu de l’increment de despeses derivat de la 
pujada del consum energia elèctrica i del manteniment de l’ascensor, cada veí haurà de fer efectiva una 
derrama extraordinària de 100,00€ que caldrà abonar-se durant el mes de setembre de 2018. 
 
D’altra, a la mateixa sessió es va acordar incrementar la quota anual comunitària per a l’any 2019 en 
200,00€, resultant així una quota anual comunitària per a l’any 2019 de 400,00€ per veí. 
 

IV. Normativa aplicable 
  
Vist el que estableixen els articles 553-3 i 553-45 de la Llei 5/2066, de 10 de maig, del llibre 5è del Codi 
Civil de Catalunya, relatiu a drets reals, pel que fa a les quotes de participació i despeses comuns d’una 
comunitat de propietaris. 
 
Vist el que estableix l’article 553-19 de la Llei 5/2066, de 10 de maig, del llibre 5è del Codi Civil de 
Catalunya en relació a competència de la Junta de propietaris per a l’aprovació dels pressupostos i dels 
comptes anuals. 
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 Vist l’article 12 l) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 11 d’agost de 2004, relatiu a la competència de la Junta de Govern. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció, s’eleva a la 
Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTAT dels acords de la Junta General Ordinària de la Comunitat de 
Propietaris de l’immoble situat al carrer Marquesos de Villalonga, 13 de Sant Julià de Vilatorta de data 18 
d’agost de 2018 relatius a: 
 

• Aprovar la derrama extraordinària de 100,00€ per fer front a l’increment de despeses derivat de la 
pujada del consum energia elèctrica i del manteniment de l’ascensor. 

• Aprovar que el pagament de la derrama extraordinària es farà efectiu durant el mes de setembre 
de 2018.  

• Aprovar l’increment de la quota anual comunitària per a l’any 2019 de 200,00€, resultant així una 
quota anual per veí per a l’any 2019 de 400,00€. 
 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de la Comunitat de Propietaris de l’immoble situat al carrer 
Marquesos de Villalonga, 13 de Sant Julià de Vilatorta,  la despesa de CENT EUROS (100,00€) que anirà 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 99900/22699 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre per 
atendre el pagament de la derrama extraordinària derivada de l’increment de despeses amb motiu de la 
pujada del consum energia elèctrica i del manteniment de l’ascensor, de conformitat amb l’acord adoptat a 
la Junta General Ordinària de la Comunitat de Propietaris de l’immoble referenciat. 
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de la Comunitat de Propietaris de l’immoble situat al carrer 
Marquesos de Villalonga, 13 de Sant Julià de Vilatorta,  la despesa de QUATRE-CENTS EUROS 
(400,00€) que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 99900/22699 del pressupost de l’Institut del 
Teatre de l’any 2019 per atendre el pagament de la quota anual  comunitària per l’any 2019 (400,00€) 
acordades per acord de la Junta General Ordinària de la Comunitat de Propietaris de l’immoble 
referenciat.  
 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2019 s’hi consigni 
el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Presidència de la Comunitat de Propietaris de l’immoble 
situat al carrer Marquesos de Villalonga, 13 de Sant Julià de Vilatorta per al seu coneixement i efectes.” 
 
 
 
12. Dictamen que proposa aprovar els criteris per a la contractació 

d’especialistes de reconegut prestigi o professional que realitzin 
col·laboracions docents o prestacions de serveis de caire professional en el 
marc del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre.  

 
El President dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació dels criteris per a la 
contractació d’especialistes de reconegut prestigi o professional que realitzin 
col·laboracions docents o prestacions de serveis de caire professional en el marc del 
Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre.  
 



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

 

 
 

 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, reunida en sessió ordinària de data 16 
de desembre de 2015 (núm. registre 208/2015), va restar assabentada de la nota emesa per 
la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona relativa a la 
contractació de determinades activitats docents de l’Institut del Teatre atenent a la necessitat 
de cercar fórmules contractuals per al personal professional que realitza activitats 
pedagògiques a l’Institut del Teatre, compatibles amb la normativa legal. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, reunida en sessió ordinària de data 20 
de desembre de 2017  va restar assabentada de l’actualització de la nota emesa per la 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona relativa a la 
contractació de determinades activitats docents de l’Institut del Teatre per al curs 2017-18. En 
resum, les novetats incorporades a la nova nota consisteixen en la modificació de dos 
aspectes, que romandrien redactats de la següent manera: 
 

- Les durades d’aquests encàrrecs oscil·laran entre les 35 i les 200 hores. (anteriorment 
referien un límit màxim de 180 hores) 

- El cost econòmic de cada encàrrec no excedirà en cap cas la quantia màxima del 
contracte menor vigent en la legislació reguladora de la contractació del sector públic 
(anteriorment referia un límit de 10.000 € anuals) 

 
Ara, l’Institut del Teatre ha observat que de cara al nou curs acadèmic 2018-19 persisteixen 
les mateixes necessitats de contractació professionals per determinades activitats docents i, 
per tant, és necessari recórrer als criteris continguts a la nota emesa per la Direcció dels 
Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. 
 
En conseqüència d’aquests motius, es proposa aprovar els criteris continguts a la nota emesa 
per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona per a la 
contractació de professionals especialistes de reconegut prestigi acadèmic i professional 
identificats al Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre sense vincular-los a la 
vigència de cap curs acadèmic i actualitzant les referències normatives, en concret, a la 
nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Els criteris són: 
 
• ACTIVITATS EN LES QUE ES PODEN CONTRACTAR PERSONAL ESPECIALISTA DE 

GRAN PRESTIGI O PROFESSIONAL 
 

- Realització de Tallers de 4rt Curs de l’ESAD fins a un màxim de 200 hores lectives-  
- Direcció i Coordinació de Màsters i Postgraus.  
- Lectivitat de determinats mòduls de Màsters i Postgraus.  
- Convidats del Postgrau d’IT Dansa i Convidats de Repertori i pràctica escènica del 

Conservatori professional de Dansa 
 
• CARACTERÍSTIQUES DELS SUPÒSITS EN QUÈ ES PODRAN CONTRACTAR 

PERSONAL ESPECIALISTA DE GRAN PRESTIGI O PROFESSIONAL 
 

- Es tractarà d’una prestació d’activitats docents amb caire puntuals i esporàdic. 
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- Aquestes col·laboracions, malgrat el seu contingut docent o acadèmic, no tenen 
assignada cap tipus de responsabilitat pròpia de les tasques assignades al personal 
docent de plantilla (no tindran responsabilitats d’avaluació, ni de materials curriculars, 
tutoria o de confecció o desenvolupament de plans d’estudis). Els professionals que 
les prestin no tindran una relació acadèmica o docent amb les Escoles de l’Institut. 

- Els professionals que desenvolupin aquestes activitats ho faran amb plena autonomia 
en el sentit que no resten subjectes com el personal docent de plantilla o temporal, a 
l’àmbit d’organització ni de direcció de l’Institut.  

- El criteri d’elecció d’aquests professionals, i d’acord amb el contingut de la prestació 
que es pretén satisfer, es basa en l’especialització i mèrits acadèmics i/o 
professionals prèviament acreditats i reconeguts.  

- La prestació d’aquests serveis professionals en no integrar l’estructura organitzativa 
acadèmica ni per tant, la dotació de recursos humans necessaris –no precisa 
l’existència de plaça o lloc- pel funcionament ordinari dels centres, no genera cap 
tipus de vincle administratiu o laboral amb l’Institut.  

- Les durades d’aquests encàrrecs oscil·laran entre les 35 i les 200 hores. 
- El cost econòmic de cada encàrrec no excedirà en cap cas la quantia màxima del 

contracte menor vigent en la legislació reguladora de la contractació del sector públic. 
- Aquests tipus d’encàrrec o prestacions de serveis professionals fan que no es puguin 

encabir dins del règim propi de l’ocupació pública en no constituir cap dels  
supòsits que donen lloc a les diferents tipologies de personal al servei de les 
administracions públiques. 

- Contractacions sotmeses a  l’article 17  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

- Es permet de manera excepcional, que per determinades matèries es pugui incorporar 
personal docent -especialistes i/o professionals- no necessàriament titulats, que 
ostentin la necessària qualificació professional i desenvolupin la seva activitat en l’àmbit 
laboral, de conformitat amb les necessitats del sistema educatiu, permetent que dita 
incorporació es realitzi en règim laboral o administratiu, d’acord amb la normativa que 
resulti d’aplicació. 
Lla limitació de la quantia dels contractes especificada des de l’Institut serà com a 
màxim de 15.000,00€ (o el que estableixi la Llei de Contractes vigent en el moment).  

- La tramitació de l’expedient de contractació exigirà l’informe de l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte i la corresponent resolució 
administrativa quan així procedeixi d’acord a les bases d’execució del pressupost. 

- Es realitzarà per persones físiques.  
- La selecció d’aquests professionals no resta sotmesa als principis i regles generals 

que regulen l’accés a la funció pública –igualtat, mèrit, capacitat i publicitat dels 
processos-. D’altra banda, també resten exempts de les normes de contractació pública 
respecte de la preparació i adjudicació dels contractes, tanmateix s’haurà d’estar a la 
resta d’aspectes referents a les justificacions o acreditacions en la normativa sobre 
contractació del sector públic vigent en cada moment.  

- L’Institut, gaudeix d’un ampli marge de discrecionalitat alhora de decidir qui ha de 
ser el candidat escollit. Aquest ampli marge de discrecionalitat no pot esdevenir 
arbitrarietat, és per això que es considera adient en ares a objectivar aquest procés 
d’elecció, si més no tenint en compte que es tracta d’institucions públiques, formalitzar 
els següents tràmits: 
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� Amb caràcter previ a la designació, el centre haurà d’identificar clarament i 
d’acord amb el POA, l’objecte de l’encàrrec, així com la seva necessitat, 
especificant en base a dita identificació quins són els mèrits i les 
acreditacions professionals a valorar.   

� En la designació, caldrà motivar de manera expressa, l’elecció  
especificant quins han estat els aspectes acreditats i valorats, d’acord 
amb la identificació prèvia de l’activitat.  

 
- El tipus d’activitat objecte de l’encàrrec és constitutiu dels supòsits d’activitat exempta 

del règim d’incompatibilitats d’acord amb l’article 19, de la Llei 53/1984, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. Tanmateix, 
aquest és un aspecte que correspon a l’administració a la qual aquest personal pugui 
estar adscrit, en cap cas, l’ha de resoldre l’institut.   

- Finalment existeixen uns supòsits que permetrien donar resposta a aquestes 
necessitats acadèmiques amb les dotacions de mitjans personals existents. Així, quan 
l’encàrrec o prestació acadèmica, es dugui a terme mitjançant l’assignació de 
determinats rols i tasques –així es refereix, en el cas de la direcció i coordinació de 
Màsters i Postgraus- a personal docent de plantilla, aquesta assignació haurà de 
formar part del contingut propi del lloc de treball docent, sense que en cap cas, pugui 
comportar modificació de les condicions de treball, traduïble en un increment de la 
jornada o de la retribució que el lloc tingui assignades d’acord amb la seva definició 
funcional. En conseqüència, serà requisit necessari per poder realitzar aquesta 
assignació de rol que el perfil i contingut funcional del lloc docent en qüestió ho permeti. 

 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Davant la necessitat de cercar fórmules contractuals per al personal professional que realitza activitats 
pedagògiques a l’Institut del Teatre, compatibles amb la normativa legal, en data 15 de setembre de 2015 
la Gerència de l’Institut del Teatre va sol·licitar a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona l’assessorament jurídic corresponent, amb l’objectiu de determinar la modalitat 
jurídica contractual que cal aplicar per a aquells supòsits de col·laboracions i prestacions de serveis de 
caire professional per part de professionals especialistes de reconegut prestigi acadèmic i professional, 
que hi figuraven al Pla d’Ordenació Acadèmica per al curs 2015-16 aprovat per acord de la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre i elaborat de conformitat amb el nou Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES). 
 
En resposta a l’esmentat requeriment, en data 1 d’octubre de 2015 la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona va emetre una nota mitjançant la qual es donaven les bases 
definidores per poder contractar els professionals esmentats.  
 
Posteriorment, la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, reunida en sessió ordinària de data 16 de 
desembre de 2015 (núm. registre 208/2015), va restar assabentada de la nota emesa per la Direcció dels 
Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona relativa a la contractació de determinades 
activitats docents de l’Institut del Teatre.  
 
En data 19 d’octubre de 2017 la Gerència de l’Institut del Teatre va comunicar a la Direcció de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona la necessitat d’actualitzar la nota emesa per la Direcció dels Serveis 
de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona relativa a la contractació de determinades activitats 
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docents de l’Institut del Teatre per adequar-la a les noves necessitats pedagògiques de l’Organisme arran 
de la revisió dels plans d’estudis dels ensenyaments de les escoles superiors que incidien plenament en 
la càrrega lectiva d’algunes assignatures i, que per tant, afectaven al contingut de la nota esmentada.   
 
En resposta a la petició, en data 9 de novembre de 2017 la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de 
la Diputació de Barcelona va emetre l’actualització de la nota que es transcriu literalment a continuació: 

 
“NOTA 

 
ASSUMPTE: Actualització de la nota referent a la contractació de determinades activitats 
docents. Curs acadèmic 2017-1018   
 
I.- Antecedents  
 
D’acord amb la sol·licitud d’assessorament tramesa per la Gerència de l’Institut del Teatre el 
passat 15 de setembre de 2015, en ordre a determinar la modalitat jurídica contractual a l’efecte 
de formalitzar les situacions que d’acord amb el Pla d’Ordenació Acadèmica per al curs acadèmic 
2015-2016 aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme de data 11 de juny de 2015 i elaborat 
de conformitat amb el nou Espai Europeu d’Educació Superior, donen lloc als supòsits de 
col·laboracions i prestacions de serveis de caire professional que s’hi especifiquen per part de 
professionals especialistes de reconegut prestigi acadèmic i professional, es va elaborar una nota 
al respecte que posteriorment va ser elevada a la Junta de Govern de l’Organisme en data 22 de 
desembre de 2015 (número de registre 208/2015), als efectes que aquest òrgan en restés 
assabentat.  
 
Les activitats que varen ser detallades des de l’institut d’acord amb el POA 2015-2016 es 
concretaven en les següents:  
 

- Realització de Tallers de 4rt Curs de l’ESAD.  
- Direcció i Coordinació de Màsters i Postgraus.  
- Lectivitat de determinats mòduls de Màsters i Postgraus.  
- Convidats del Postgrau d’IT Dansa i Convidats de Repertori i pràctica escènica del 

Conservatori professional de Dansa 
 
L’Institut del Teatre presenta informe proposta de data 19 d’octubre de 2017 per al curs acadèmic 
2017-2018, amb motiu de la necessitat de revisar els plans d’estudis de les escoles superiors de 
l’Institut del Teatre pel procés d’inscripció a la Universitat de Barcelona. 
A aquest efecte proposa a la Secretària i Intervenció delegades, així com a la Direcció dels 
Serveis de Recursos Humans, una actualització de la regulació de la modalitat contractual llavors 
informada, en el sentit de mantenir tots els paràmetres expressats en la nota emesa i 
posteriorment elevada a la Junta de Govern de l’Organisme el 22 de desembre de 2015 per bé 
que adequant la càrrega lectiva dels Tallers de 4rt Curs de l’ESAD incrementant-la fins al límit de 
200 hores lectives per tal d’adaptar-la a la modificació dels plans d’estudis referida i que incideix 
sobre la càrrega lectiva d’aquestes activitats, establint una nova limitació del cost anual de 
l’encàrrec fins a la quantia màxima del contracte menor. Vista la conformitat de la Secretaria 
delegada a l’actualització proposada per l’Organisme. 
 
II.- Normativa aplicable  
 
II. 1. Administrativa i d’educació   
 

- Llei Orgànica 2/2006, d’Educació. Arts. 45 a 58.  
- RD 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres 

que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig 
d’Educació. Art. 15.3  
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- Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de  novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic. Arts. 10 i 304. Annex II Categoria 24 Serveis 
Educació i formació professional. 

- Estatut dels Treballadors. Arts. 1 i 8.  
- Llei 7/2007, de 13 d’abril, de l’Estatut de Bàsic de l’Empleat Públic. Art.2.3.  
- Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei.  
- Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques (Llei 21/1987, de 26 de novembre LIC) 
 
II.2.- Normativa interna de l’Institut del Teatre 
 

- POA per al curs acadèmic 2017-2018.  
- Estatuts de l’Institut del Teatre. (BOPB núm. 192. 11-8-2004).  
- Acord plenari Diputació de Barcelona de 23 de febrer de 2012, que determina els 

serveis essencials i prioritaris de la Diputació de Barcelona, dels seus organismes 
públics: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i XAL. / Acord plenari de data 28 de juny 
de 2012 que incorpora dins la consideració de servei públic essencial el personal docent 
de formació no reglada d’acord amb el POA anyal corresponent a l’oferta educativa de 
l’Institut del Teatre. /Acord plenari Diputació de Barcelona de 25 d’octubre de 2012 que 
aprova incorporar com a servei públic essencial a més del personal docent dels serveis 
d’educació, el personal de suport a la docència format per instrumentistes, intèrprets i 
altres professionals de diverses especialitats.  

 
III.- Consideracions   
 
L’Organisme Autònom Institut del Teatre d’acord amb el POA 2017-2018 aprovat té la necessitat 
d’incorporar per al referit curs acadèmic, dins els currículums acadèmics aquest tipus d’activitats.  
 
Analitzades les circumstàncies que concorren en els diferents tipus de prestacions  (que resten 
detallades a l’apartat I) s’extreuen un seguit de trets característics que són comunes a gaire bé la 
totalitat de supòsits plantejats, serien de manera resumida els següents:   
 

- Es tracta d’una prestació d’activitats docents amb caire puntuals i esporàdic, la 
necessitat de les quals ve determinada per circumstàncies variables (en molts dels 
casos, per la demanda acadèmica de cada curs). Per tant, no és una prestació 
permanent que determini les necessitats de recursos humans –docents- de 
l’organització, sinó esporàdica i variable depenent de les circumstàncies que concorren 
per a cada exercici. 

- Aquestes col·laboracions, malgrat el seu contingut docent o acadèmic, no tenen 
assignada cap tipus de responsabilitat pròpia de les tasques assignades al personal 
docent de plantilla (no tindran responsabilitats d’avaluació, ni de materials curriculars, 
tutoria o de confecció o desenvolupament de plans d’estudis). Els professionals que les 
prestin no tindran una relació acadèmica o docent amb les Escoles de l’Institut. 

- Els professionals que desenvolupin aquestes activitats ho faran amb plena autonomia 
en el sentit que no resten subjectes com el personal docent de plantilla o temporal, a 
l’àmbit d’organització ni de direcció de l’Institut.  

- El criteri d’elecció d’aquests professionals, i d’acord amb el contingut de la prestació que 
es pretén satisfer, es basa en l’especialització i mèrits acadèmics i/o professionals 
prèviament acreditats i reconeguts.  

- La prestació d’aquests serveis professionals en no integrar l’estructura organitzativa 
acadèmica ni per tant, la dotació de recursos humans necessaris –no precisa 
l’existència de plaça o lloc- pel funcionament ordinari dels centres, no genera cap tipus 
de vincle administratiu o laboral amb l’Institut.  

- Les durades d’aquests encàrrecs oscil·laran entre les 35 i les 200 hores. 
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- El cost econòmic de cada encàrrec no excedirà en cap cas la quantia màxima del 
contracte menor vigent en la legislació reguladora de la contractació del sector públic.   
 

Les notes definidores d’aquests tipus d’encàrrec o prestacions de serveis professionals fan que 
no es puguin encabir dins del règim propi de l’ocupació pública en no constituir cap dels  supòsits 
que donen lloc a les diferents tipologies de personal al servei de les administracions públiques.  
 

� En conseqüència, l’enquadrament jurídic d’aquests supòsits s’ha de cercar en l’àmbit de 
la regulació de la contractació pública, d’acord amb l’article 10 i annex II Categoria 24 
Serveis Educació i formació professional, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  

 
L’article 15 del Reial Decret núm. 303/2010, de 15 de març, que estableix els requisits 
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats en la Llei Orgànica 
2/2006, d’Educació, al regular els requisits per exercir la docència en els ensenyaments 
artístics professionals permet de manera excepcional, que per determinades matèries es 
pugui incorporar personal docent -especialistes i/o professionals- no necessàriament 
titulats, que ostentin la necessària qualificació professional i desenvolupin la seva 
activitat en l’àmbit laboral, de conformitat amb les necessitats del sistema educatiu, 
permetent que dita incorporació es realitzi en règim laboral o administratiu, d’acord amb 
la normativa que resulti d’aplicació. 

 
� Per a la limitació de la quantia especificada des de l’Institut, que la fixa en la quantia 

màxima del contracte menor, la tramitació de l’expedient de contractació únicament 
exigiria l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent. Cal afegir 
que l’article 304 de la Llei de Contractes que regula el règim de contractació per a 
activitats docents exceptua de l’aplicació de la Llei, respecte la preparació i adjudicació 
del contracte, els contractes que tinguin com a objecte la prestació d’activitats docents 
en centres del sector públic desenvolupades en forma de cursos de formació o 
perfeccionament del personal al servei de l’Administració o quan es tracti de seminaris, 
col·loquis, meses rodones, conferències, col·laboracions o qualsevol altre tipus similar 
d’activitat, sempre que dites activitats siguin realitzades per persones físiques. 
Finalment únicament exigeix per acreditar l’existència d’aquests contractes la designació 
o nomenament per l’autoritat competent. 

 
Pel que fa a aquests contractes, que la normativa de contractació pública exigeix que es 
realitzin amb persones físiques, resulta interessat l’informe 19/2002 de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, aclareix que les expressions 
genèriques “seminarios, coloquios, meses redondas, conferencias, col·laboracions o 
cualquier otro tipo similar de actividad” permeten considerar inclosos en les mateixes els 
“cursos”, sense que aquests, per a l’aplicació del precepte, hagin de tenir per objecte la 
formació o el perfeccionament del personal al servei de l’Administració.  

 
� D’acord amb l’exposat i en ser d’aplicació el règim de contractació administrativa en lloc 

del de funció pública, la selecció d’aquests professionals no resta sotmesa als principis i 
regles generals que regulen l’accés a la funció pública –igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat dels processos-. D’altra banda, també resten exempts de les normes de 
contractació pública respecte de la preparació i adjudicació dels contractes, tanmateix 
s’haurà d’estar a la resta d’aspectes referents a les justificacions o acreditacions en la 
normativa sobre contractació del sector públic vigent en cada moment.  

 
Atenent a la pròpia naturalesa excepcional i especialització requerides per la prestació 
d’aquestes activitats, és evident que l’organització, en aquest cas, l’Institut, gaudeix d’un 
ampli marge de discrecionalitat alhora de decidir qui ha de ser el candidat escollit. 
Aquest ampli marge de discrecionalitat no pot esdevenir arbitrarietat, és per això que es 
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considera adient en ares a objectivar aquest procés d’elecció, si més no tenint en 
compte que es tracta d’institucions públiques, formalitzar els següents tràmits: 

 
a. Amb caràcter previ a la designació, el centre haurà d’identificar clarament i 

d’acord amb el POA, l’objecte de l’encàrrec, així com la seva necessitat, 
especificant en base a dita identificació quins són els mèrits i les acreditacions 
professionals a valorar (concretar l’especialització i experiència acadèmica o 
professionals reconegudes) per a l’elecció del professional.   

b. En la designació, caldrà motivar de manera expressa, l’elecció  especificant 
quins han estat els aspectes acreditats i valorats, d’acord amb la identificació 
prèvia de l’activitat. L’elecció s’haurà de basar sempre en aquests paràmetres 
identificats prèviament (punt a.).    

 
� Altra aspecte a tenir en compte, ve donat per l’aplicació del règim d’incompatibilitats de 

les administracions públiques en aquells supòsits en que l’encàrrec en qüestió pugui 
recaure en  personal extern que alhora sigui personal al servei de les AP. El tipus 
d’activitat objecte de l’encàrrec és constitutiu dels supòsits d’activitat exempta del règim 
d’incompatibilitats d’acord amb l’article 19, de la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques. Tanmateix, aquest és un aspecte 
que correspon a l’administració a la qual aquest personal pugui estar adscrit, en cap 
cas, l’ha de resoldre l’institut.   

 
� Finalment existeixen uns supòsits que permetrien donar resposta a aquestes necessitats 

acadèmiques amb les dotacions de mitjans personals existents. Així, quan l’encàrrec o 
prestació acadèmica, es dugui a terme mitjançant l’assignació de determinats rols i 
tasques –així es refereix, en el cas de la direcció i coordinació de Màsters i Postgraus- a 
personal docent de plantilla, aquesta assignació haurà de formar part del contingut propi 
del lloc de treball docent, sense que en cap cas, pugui comportar modificació de les 
condicions de treball, traduïble en un increment de la jornada o de la retribució que el 
lloc tingui assignades d’acord amb la seva definició funcional. En conseqüència, serà 
requisit necessari per poder realitzar aquesta assignació de rol que el perfil i contingut 
funcional del lloc docent en qüestió ho permeti.” 

 
A la vista d’aquest fet, la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, reunida en sessió ordinària de data 20 
de desembre de 2017 (núm. registre 189/2017), va restar assabentada de l’actualització de la nota emesa 
per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona relativa a la contractació 
de determinades activitats docents de l’Institut del Teatre per al curs 2017-18. 
 
Actualment, l’Institut del Teatre ha observat que de cara al nou curs acadèmic 2018-19 persisteixen les 
mateixes necessitats de contractació professionals per determinades activitats docents i, per tant, és 
necessari recórrer als criteris continguts a la nota emesa per la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona. 
 
En conseqüència d’aquests motius, es proposa aprovar els criteris continguts a la nota emesa per la 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona per a la contractació de 
professionals especialistes de reconegut prestigi acadèmic i professional identificats al Pla d’Ordenació 
Acadèmica de l’Institut del Teatre sense vincular-los a la vigència de cap curs acadèmic i actualitzant les 
referències normatives, en concret, a la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 
2017). 
 
Vist l'art. 12.l) dels vigents Estatuts de l'Institut del Teatre, pel qual correspon a la Junta de Govern exercir 
aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies de l’organisme autònom, la 
legislació estatal o autonòmica atribueix al Ple de l’entitat local i no siguin indelegables. 
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Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Únic.- APROVAR els criteris per a la contractació d’especialistes de reconegut prestigi o professional que 
realitzin col·laboracions docents o prestacions de serveis de caire professional en el marc del Pla 
d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, d’acord amb la nota emesa per la Direcció dels Serveis de 
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona en data 9 de novembre de 2017, i que es transcriuen a 
continuació: 
 
• ACTIVITATS EN LES QUE ES PODEN CONTRACTAR PERSONAL ESPECIALISTA DE GRAN 

PRESTIGI O PROFESSIONAL 
 

- Realització de Tallers de 4rt Curs de l’ESAD fins a un màxim de 200 hores lectives-  
- Direcció i Coordinació de Màsters i Postgraus.  
- Lectivitat de determinats mòduls de Màsters i Postgraus.  
- Convidats del Postgrau d’IT Dansa i Convidats de Repertori i pràctica escènica del 

Conservatori professional de Dansa 
 

• CARACTERÍSTIQUES DELS SUPÒSITS EN QUÈ ES PODRAN CONTRACTAR PERSONAL 
ESPECIALISTA DE GRAN PRESTIGI O PROFESSIONAL 
 

- Es tractarà d’una prestació d’activitats docents amb caire puntuals i esporàdic, la 
necessitat de les quals ve determinada per circumstàncies variables (en molts dels 
casos, per la demanda acadèmica de cada curs). Per tant, no és una prestació 
permanent que determini les necessitats de recursos humans –docents- de 
l’organització, sinó esporàdica i variable depenent de les circumstàncies que concorren 
per a cada exercici. 

- Aquestes col·laboracions, malgrat el seu contingut docent o acadèmic, no tenen 
assignada cap tipus de responsabilitat pròpia de les tasques assignades al personal 
docent de plantilla (no tindran responsabilitats d’avaluació, ni de materials curriculars, 
tutoria o de confecció o desenvolupament de plans d’estudis). Els professionals que les 
prestin no tindran una relació acadèmica o docent amb les Escoles de l’Institut. 

- Els professionals que desenvolupin aquestes activitats ho faran amb plena autonomia 
en el sentit que no resten subjectes com el personal docent de plantilla o temporal, a 
l’àmbit d’organització ni de direcció de l’Institut.  

- El criteri d’elecció d’aquests professionals, i d’acord amb el contingut de la prestació que 
es pretén satisfer, es basa en l’especialització i mèrits acadèmics i/o professionals 
prèviament acreditats i reconeguts.  

- La prestació d’aquests serveis professionals en no integrar l’estructura organitzativa 
acadèmica ni per tant, la dotació de recursos humans necessaris –no precisa 
l’existència de plaça o lloc- pel funcionament ordinari dels centres, no genera cap tipus 
de vincle administratiu o laboral amb l’Institut.  

- Les durades d’aquests encàrrecs oscil·laran entre les 35 i les 200 hores. 
- El cost econòmic de cada encàrrec no excedirà en cap cas la quantia màxima del 

contracte menor vigent en la legislació reguladora de la contractació del sector públic.   
 
Les notes definidores d’aquests tipus d’encàrrec o prestacions de serveis professionals fan que 
no es puguin encabir dins del règim propi de l’ocupació pública en no constituir cap dels  supòsits 
que donen lloc a les diferents tipologies de personal al servei de les administracions públiques.  
 

� En conseqüència, l’enquadrament jurídic d’aquests supòsits s’ha de cercar en l’àmbit de 
la regulació de la contractació pública, d’acord amb l’article 17  de la Llei 9/2017, de 8 de 
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novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 2017). 

 
L’article 15 del Reial Decret núm. 303/2010, de 15 de març, que estableix els requisits 
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats en la Llei Orgànica 
2/2006, d’Educació, al regular els requisits per exercir la docència en els ensenyaments 
artístics professionals permet de manera excepcional, que per determinades matèries es 
pugui incorporar personal docent -especialistes i/o professionals- no necessàriament 
titulats, que ostentin la necessària qualificació professional i desenvolupin la seva 
activitat en l’àmbit laboral, de conformitat amb les necessitats del sistema educatiu, 
permetent que dita incorporació es realitzi en règim laboral o administratiu, d’acord amb 
la normativa que resulti d’aplicació. 

 
� En relació a la limitació de la quantia dels contractes especificada des de l’Institut, es 

prendrà com a referència la quantia màxima fixada a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 2017), 
en concret, per als contractes de serveis serà com a màxim de 15.000,00€. La tramitació 
de l’expedient de contractació exigirà l’informe de l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte i la corresponent resolució administrativa quan així procedeixi 
d’acord a les bases d’execució del pressupost. 
 
Pel que fa a aquests contractes, que la normativa de contractació pública exigeix que es 
realitzin amb persones físiques, resulta interessat l’informe 19/2002 de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, aclareix que les expressions 
genèriques “seminarios, coloquios, meses redondas, conferencias, col·laboracions o 
cualquier otro tipo similar de actividad” permeten considerar inclosos en les mateixes els 
“cursos”, sense que aquests, per a l’aplicació del precepte, hagin de tenir per objecte la 
formació o el perfeccionament del personal al servei de l’Administració.  

 
� D’acord amb l’exposat i en ser d’aplicació el règim de contractació administrativa en lloc 

del de funció pública, la selecció d’aquests professionals no resta sotmesa als principis i 
regles generals que regulen l’accés a la funció pública –igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat dels processos-. D’altra banda, també resten exempts de les normes de 
contractació pública respecte de la preparació i adjudicació dels contractes, tanmateix 
s’haurà d’estar a la resta d’aspectes referents a les justificacions o acreditacions en la 
normativa sobre contractació del sector públic vigent en cada moment.  

 
Atenent a la pròpia naturalesa excepcional i especialització requerides per la prestació 
d’aquestes activitats, és evident que l’organització, en aquest cas, l’Institut, gaudeix d’un 
ampli marge de discrecionalitat alhora de decidir qui ha de ser el candidat escollit. 
Aquest ampli marge de discrecionalitat no pot esdevenir arbitrarietat, és per això que es 
considera adient en ares a objectivar aquest procés d’elecció, si més no tenint en 
compte que es tracta d’institucions públiques, formalitzar els següents tràmits: 
 

a. Amb caràcter previ a la designació, el centre haurà d’identificar clarament i 
d’acord amb el POA, l’objecte de l’encàrrec, així com la seva necessitat, 
especificant en base a dita identificació quins són els mèrits i les acreditacions 
professionals a valorar (concretar l’especialització i experiència acadèmica o 
professionals reconegudes) per a l’elecció del professional.   
 

b. En la designació, caldrà motivar de manera expressa, l’elecció  especificant 
quins han estat els aspectes acreditats i valorats, d’acord amb la identificació 
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prèvia de l’activitat. L’elecció s’haurà de basar sempre en aquests paràmetres 
identificats prèviament (punt a.).    

 
� Altra aspecte a tenir en compte, ve donat per l’aplicació del règim d’incompatibilitats de 

les administracions públiques en aquells supòsits en que l’encàrrec en qüestió pugui 
recaure en  personal extern que alhora sigui personal al servei de les AP. El tipus 
d’activitat objecte de l’encàrrec és constitutiu dels supòsits d’activitat exempta del règim 
d’incompatibilitats d’acord amb l’article 19, de la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques. Tanmateix, aquest és un aspecte 
que correspon a l’administració a la qual aquest personal pugui estar adscrit, en cap 
cas, l’ha de resoldre l’institut.   

 
� Finalment existeixen uns supòsits que permetrien donar resposta a aquestes necessitats 

acadèmiques amb les dotacions de mitjans personals existents. Així, quan l’encàrrec o 
prestació acadèmica, es dugui a terme mitjançant l’assignació de determinats rols i 
tasques –així es refereix, en el cas de la direcció i coordinació de Màsters i Postgraus- a 
personal docent de plantilla, aquesta assignació haurà de formar part del contingut propi 
del lloc de treball docent, sense que en cap cas, pugui comportar modificació de les 
condicions de treball, traduïble en un increment de la jornada o de la retribució que el 
lloc tingui assignades d’acord amb la seva definició funcional. En conseqüència, serà 
requisit necessari per poder realitzar aquesta assignació de rol que el perfil i contingut 
funcional del lloc docent en qüestió ho permeti.” 

 
 
 
13. 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: 
 
- “Informar de la modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, 

referit a les diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2018-2019 (1a 
modificació).” 
 

Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària celebrada el dia 17 
de juliol de 2018, es va aprovar el Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) de l’Institut del Teatre, 
diverses escoles i centres per al curs acadèmic 2018-19, així com la seva previsió econòmica. 

Amb posterioritat a l’aprovació del POA 2018/2019 per la Junta de Govern de data 17 de juliol de 
2018, s’han produït diverses incidències, derivades del decés del Director del Conservatori 
Superior de Dansa (CSD), per l’aplicació incorrecta dels criteris acadèmics i contractuals per a la 
confecció del POA de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de 
Dansa (EESA/CPD) i per la regularització de noves situacions contractuals de docents. 
Les modificacions són: 
 

1. Al Conservatori Superior de Dansa (CSD). 
 
En data 27 de juny de 2018 va morir el Director del CSD, aquest fet va comportar la 
reestructuració de les assignacions lectives i càrrecs de l’escola i d’IT Dansa. Tal i com preveu 
l’article 3.11 e) de les bases reguladores del procés, aquest fet ha comportat que la Directora 
General de l’Institut del Teatre hagi proposat el nomenament extraordinari a favor del Sr. 
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Alexis Eupierre per tal d’exercir fins a la finalització del mandat les funcions de Director del 
CSD. 

 
A conseqüència d’aquest fet, cal procedir a practicar diferents modificacions de la lectivitat. En 
essència, les modificacions que ha comportat la nova organització directiva del CSD són les 
següents: 
 

• Modificacions que comporten un increment d’hores (Total 190 hores de 
docents).  

 
- Assignació d’una tutoria de darrera programació.  (+10 hores).  
- Augment de les hores de la descarrega lectiva de l’equip directiu per assolir 

totes les tasques necessàries per a la gestió de l’escola. (+180 hores). 
 

• Modificacions que comporten un decrement d’hores. Total -180,00h 
 

- S’ha anul·lat per manca de matriculació el Grup 1 de:  Treball final de carrera 
COR del CSD. (-15  hores). 

- S’ha disminuït les hores assignades a la Direcció departament Pedagogia de 
les Arts de l'Espectacle PED perquè part de les tasques inherents les portarà a 
terme el nou equip directiu. (-45 hores) 

- S’ha anul·lat les hores assignades a l’encàrrec de Responsable de relacions 
món professional i graduats perquè seran assumides pel nou equip directiu. (-
10 hores) 

 
• Modificacions de les assignacions de les lectivitats i tipologies de contractació que 

no afecten a jornades ni a hores. Total 0,00h. 
 

A la vista d’aquests fets, i realitzant el càlcul total de les modificacions en termes d’hores 
totals afectades, resulta un increment de 10,00h respecte de l’aprovació inicial aprovada 
per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 17 de juliol de 2018 
(núm. registre 111/2018). 
 

2. A l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD)  
 
D’altra banda, a l’ESAD s’han produït les incidències següents: 
 

• Renúncia d’un professor. 
• Incompatibilitats horàries de docents. 
• Incompatibilitats de perfil professional per impartir diferents assignatures. 
• Per manca de matriculació de l’assignatura Grup 1 de:  Cant 5 per musical (Pràctica 

musical 2).   
• Renúncia d’un docent a l’encàrrec acadèmic assignat. 
• Completar amb un encàrrec acadèmic, la jornada lectiva d’un docent amb contracte 

laboral fix. 
 

Arran d’aquestes incidències, es produeixen: 
 

• Modificacions que comporten un increment d’hores (Total +10 hores de 
docents).  

 
-Per error d’assignació lectiva a un docent fix s’ha incrementat una tasca (+10 h). 

 
• Modificacions que comporten un decrement d’hores. Total -7,50h 
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• Modificacions de les assignacions de les lectivitats i tipologies de contractació que 

no afecten a jornades ni a hores. Total 0,00h. 
 

A la vista d’aquests fets, i realitzant el càlcul total de les modificacions en termes d’hores 
totals afectades, resulta un increment de +2.50 h respecte de l’aprovació inicial 
aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 17 de juliol de 
2018 (núm. registre 111/2018). 

 
 

3. A l l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) 
 
A l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) s’ha produït la 
dimissió del Coordinador de l’especialitat de Luminotècnia i de tota la seva lectivitat, fet que 
ha comportat una reestructuració de les assignacions lectives d’acord amb el perfil 
professional dels docents adscrits a l’escola. 
 
Aquests moviment no han comportat cap increment ni decrement de les hores inicialment 
aprovades. Total 0,00 hores. 

 
4. A l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa 

(EESA/CPD) 
 
A l’EESA/CPD s’han produït les incidències següents: 
 

• S’ha observat que al POA de l’EESA/CPD per al curs 2018-19 aprovat per la Junta 
de Govern de 17 de juliol de 2018 no s’han aplicat correctament l’ordre de prelació 
per antiguitat en relació a l’assignació lectiva de diversos docents. Aquest fet ha 
comportat esmenar les assignacions lectives afectant a diversos professors.  

• Renúncia de dos docents que ha comportat la redistribució lectiva de diversos 
docents adscrits a l’escola amb la modificació dels perfils dels seus substituts. 

• La sol·licitud d’excedència per cura de fill d’una docent, fet que ha comportat 
modificacions lectives de diversos professors d’acord amb el seu perfil professional.  

• La revisió i adequació dels perfils professionals per l’assignació lectiva d’alguns 
docents. 

• Reajustaments horaris per incompatibilitats horàries. 
• Completar la jornada lectiva d’un docent laboral fix d’acord amb els criteris POA 

aprovat.  
• Redistribució de les hores de descarrega de l’equip directiu de l’EESA/CPD. 

 
Arran d’aquestes incidències, es produeixen: 

 
• Modificacions que comporten un increment d’hores (Total +262,50 hores de 

docents).  
 

-Per adequació de la prelació dels docents ha comportat un increment +87,50 h. 
-Redistribució de les hores de descarrega de l’equip directiu de l’EESA/CPD que ha 
comportat un increment de +175,00 hores. 

 
• Modificacions que comporten un decrement d’hores. Total -357,00h 
 

- Per reajustament lectiu arran de l’excedència per cura de fill ha comportat un 
decrement de -182,00h. 



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

 

 
 

- Per redistribució de les hores de descarrega de l’equip directiu que ha 
comportat un decrement de -175,00 h. 

 
• Modificacions de les assignacions de les lectivitats i tipologies de contractació que 

no afecten a jornades ni a hores. Total 0,00h. 
 

A la vista d’aquests fets, i realitzant el càlcul total de les modificacions en termes d’hores 
totals afectades, resulta un decrement  de -94.50 h respecte de l’aprovació inicial 
aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 17 de juliol de 
2018 (núm. registre 111/2018). 

 
5. Col·lectiu de Suport a la docència (instrumentista) 

 
Arran de totes les modificacions produïdes a l’EESA/CPD, s’han reajustat les assignacions 
lectives del col·lectiu d’instrumentistes. Aquest fet no ha comportat cap increment ni 
decrement d’hores. (0,00h).  

 
Conclusions 
 
Vist que aquestes modificacions afecten a la lectivitat contemplada al Pla d’Ordenació 
Acadèmica (POA) del curs 2018-19, es considera procedent modificar el POA en el sentit 
següent: 
 

• D’una banda, incrementar +12,50 hores de docència. 
• D’altra banda, disminuir -94,50 hores de docència. 

El resultat és un decrement d’hores de 82,00 hores que es tradueix en un decrement 
econòmic per al pressupost de l’Institut del Teatre de -6.822,45€“. 

 
 

- “Informar de la visita a la Secretaria General d’Universitats de la Generalitat de 
Catalunya, el Sr. Xavier Grau. Adscripció a la Universitat. Projecte Universitat de 
les Arts. 
 
En el seu moment es va demanar hora al Secretari General d’Universitats; cita que pretenia tractar 
de la titulació acadèmica superior en arts escèniques. Finalment es va produir aquesta trobada, 
mitjançant visita efectuada pel Sr. Xavier Grau, Secretari general d’Universitats a la seu de 
Barcelona de l’Institut del Teatre. 
El Secretari General va plantejar la creació de la Universitat de les Arts, projecte en el qual l’Institut 
del Teatre hauria de tenir un pes important. Això comporta necessàriament que s’hagi de traslladar 
aquesta necessitat a la Diputació de Barcelona. 
La Sra. Anna del Frago explica que ha participat en reunions, amb la presència de més de vint 
institucions, en relació al projecte de Universitat de les Arts. Afegeix que manca aquesta titulació a 
Catalunya, que si existeix a d’altres països. Reconeix que de totes les institucions que poden 
participar en el projecte, l’Institut del Teatre es la institució més important.  
El President anuncia que estudiarà el tema i farà una reunió amb els membres de la Junta de 
Govern per debatre-ho i analitzar la participació de la Diputació de Barcelona. 
 
 

- “Desenvolupament de la Direcció de Producció i Serveis escènics.”  
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Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, exposa el seu informe, que desglossa en el 
punt següent: 
 
Valoració dels desperfectes de la pluja torrencial del 6 de setembre. S’ha elaborat un peritatge 
per presentar a l’assegurança que es reprodueix a continuació: 
 
“ 
INFORME DESPERFECTES PROVOCATS PER LA PLUJA TORRENCIAL DEL PASSAT DIA 6 DE SETEMBRE DE 2018-09-07 

 

Les tempestes que han caigut de matinada del 5 al 6 de setembre al Barcelonès han deixat quantitats de precipitació 

torrencials, Els xàfecs han provocat inundacions a diferents punts de Barcelona, sobretot en els barris del Poble Sec i 

Raval en aquests barris han caigut 75 l/m2 a quarts de quatre de la matinada en només mitja hora, el que ha 

provocat gran numero de inundacions.  

 

En les instal·lacions del Institut del Teatre (IT) a les 03:20h ha començat a ploure intensament, com a conseqüència 

d’això i seguint el protocol marcat es fan les següents actuacions 

 

Es posen unes planxes a les entrades dels soterranis 2 (entrada França Xica) i 3 (aparcament) i a l’entrada de la 

cafeteria a la P0 que tenim preparades en cas de pluja intensa perquè l’aigua no pugui entrar al edifici. 

 

El personal de vigilancia comença ha detectar a les 03:30h que l'aigua  comença a entrar a l'edifici per cafeteria, 

soterrani 2 i pàrquing soterrani 3. 

A les 3·:45 comuniquen als bombers que l’aigua estava inundant la P0 i els 4 soterranis. 

 

El fet que l'aigua ha caigut en molt poca ha provocat que els embornals quedessin obturats i que a les diverses 

plantes de soterrani s’hagi acumulat un gruix de quasi 10 cm provocant diversos desperfectes  

 

Durant el dia 6 s’ha tingut que deixar sense servei 9 aules d’interpretació del soterrani 4. D’altre banda s’ha hagut de 

tancar l’accés a l’aparcament,  no s’ha pogut treballar a la zona de dipòsit dels fons del Museu de les Arts Escèniques 

(MAE), també ha quedat inundat l’espai d’emmagatzematge del material d’oficina, material informàtic i la zona 

d’emmagatzematge de les escenografies, del material del la companya de IT dansa i de dipòsits del MAE del 

soterrani 3 així com tot el soterrani del Teatre Estudi. També s’ha vist afectat tot el espai de magatzem de 

manteniment i a nivell d’instal·lacions els ascensors de l’escales principals així com el de la Zona que comunica 

Biblioteca i MAE. 

 

La inundació també afectat al despatx de la unitat d’espais escènics on, a part de la inundació, ha cedit una part del 

cel ras de pladur . També s’ha vist afectada  tot el vestíbul i l’entrada del teatre estudi al soterrani 1 

 

En quant a danys materials i com a primer recompte hem detectat: 

 

°  Dos zones on al fals sostre ha cedit aproximadament una superfície de 6m2. 

 

° Els 2 ascensors principals que fan el recorregut des del soterrani 4 a la planta  han quedat fora de 

servei ja que no funcionen i restem a l’espera que l’empresa mantenidora faci el diagnòstic del danys. 

 

°  Els matalassos de l’aula d’acrobàcia, degut a la inundació de la sala han absorbit l’aigua i des de 

l’ESAD han de valorar si estan en condicions de set utilitzats. 

 

° A ‘oficina d’espais escènics s’han fet malbé l’arxiu documental dels tallers que no suposa un dany 

quantificable dons eren arxius històrics de programes de tallers del IT de valorar per els tècnics) 
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°  Per part de la Direcció del Museu se’ns ha facilitat un llistat dels danys ocasionats tant al S2 com al 

S3 per un valor de 15.900 euros 

 

Reserva S2:  

 

° Col·lecció de màgia Roca:  Bagul d'escapisme. Valoració 300€ 

° Arxiu fotogràfic 

Fotografia emmarcada de l'actriu Maria Morera. Valoració 200€  

Fotografia emmarcada del baríton Martí Ferrer. Valoració 200€ 

° Fons Cartells 

Cartell emmarcat de Teatre de l'exposición. Valoració 200€ Cartell 

emmarcat de Compañia de Zarzuela. Valoració 200€ Cartell emmarcat de 

Yvette Guilbert. Valoració 200€ 

 

Magatzem S3 

 

° Col·lecció Roca 

4 cartells ( Reg 368900, 368910, 368911 i 368912) x 500€ unitat Valoració : 2000€ 

° Objectes escenogràfics Companyia Vol Ras:  

 Llibreria ( Reg 401812) Valoració 3.000€ 

  Mà articulada ( Reg 401813) Valoració 1500 € 

° Col·lecció  de Titelles Ezequiel Vigues “Didó”  

      51 decorats x 100 €. Valoració : 5100 € 

° Teatrí Tozer : 21 peces. Valoració 3000 euros 

 

° El dipòsit de llibres de Serveis Culturals situat alS3 s’han vist afectats 270 llibres valorats 

aproximadament amb 4.000 euros   

 
°  El recompte del material d’oficina que s’ha fet malbé es el següent: 
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Ref.
Diputacló

Marca 1 modelque presenta ellicitador Preu unltarl        
   (IVA exclós)

lmport          
  IVA 21%

Total preu 
unltarl     
(IVA lnclós)

QUANTITAT PREU

36 ROTLLO DE PAPER D'EMBALAR KRAFT-1  100 CM CM. 57,75 12,13 69,88 3 209,63
80 CARPETA CARTRO GOFRADA F BLAVA 3,45 0,72 4,17 40 166,98
81 CARPETA CARTRO GOFRADA F VERDA 0,71 0,15 0,86 23 19,76
82 CARPETA CARTRO GOFRADA F GROGA 1,04 0,22 1,26 22 27,68
83 CARPETA CARTRO GOFRADA F VERMELLA 0,71 0,15 0,86 21 18,04
84 CARPETA PENJANT AKU 1 0,30 0,06 0,36 50 18,15
85 CARPETA PENJANTTIKI-1 0,30 0,06 0,36 50 18,15
86 CARPETA PENJANTTIPUS GIO MASTER 0,59 0,12 0,71 200 142,78
91 SUBCARPETA D-4 GROGA (50UTS) 3,85 0,81 4,66 16 74,54
92 SUBCARPETA D-4 BLAVA (50UTS) 3,85 0,81 4,66 13 60,56
93 SUBCARPETA 0-4 VERDA (50UTS} 3,85 0,81 4,66 15 69,88
94 SUBCARPETA D-4 VERMELLA (50UTS) 3,85 0,81 4,66 11 51,24
95 SUBCARPETA A4 BLANCA (50 UDS) 1,47 0,31 1,78 7 12,45
96 PORTAFIRMES PVC 20 COMPARTIMENS NEGRE 16,16 3,39 19,55 5 97,77
97 ARXIVADOR PMC A4 AMPLE GROC 1,90 0,40 2,30 12 27,59
98 ARXIVADOR PMC A4 AMPLE VERMELL 1,90 0,40 2,30 10 22,99
99 ARXIVADOR PMC A4 AMPLE NEGRE 1,90 0,40 2,30 60 137,94
100 ARXIVADOR PMC A4 ESTRET GROC 1,90 0,40 2,30 10 22,99
101 ARXIVADOR  PMC A4 ESTRET VERMELL 1,70 0,36 2,06 12 24,68
102 CAIXA TRANSFERENCIA FOLI SENZILLA 4,50 0,95 5,45 9 49,01
107 CAIXA DE TRANSFERENCIA FOLI DOBLE FONS 5,46 1,15 6,61 6 39,64
108 CAIXA TRANSFERENCIA D4 SENZILLA 4,90 1,03 5,93 5 29,65
149 ESPIRAL METAL LICS 8 MM NEGRE (100 U) 1,86 0,39 2,25 5 11,25
150 ESPIRAL METALLIC 12 MM NEGRE (100 U) 2,98 0,63 3,61 6 21,63
151 ESPIRAL METALLIC 16 MM NEGRE (100 U) 5,16 1,08 6,24 1 6,24
152 ESPIRA METAL·LIC 20 MM NEGRE {100 U) 7,43 1,56 8,99 6 53,94
153 ESPIRAL METAL·LIC 24 MM NEGRE (100 U) 11,47 2,41 13,88 1 13,88
154 ESPIRAL METAL·LIC 28 MM NEGRES (50 U) 10,93 2,30 13,23 2 26,45
155 ESPIRAL METALLIC 10 MM NEGRE (100 U) 2,20 0,46 2,66 22 58,56
156 BUTXAQUES (6) AUTOADHESIVES  CD-ROM 126x126MM 4,50 0,95 5,45 9 49,01
157 FUNDA FOU MULTITALADRE. PP.(CAIXA 100 u.) 0,03 0,01 0,04 19 0,69
158 CINTA MAQUINA CALCULAR IR-40T BICOLOR 2,01 0,42 2,43 25 60,80
159 TARGETER SOLDAT 4 TARGETES NEGRE 2,82 0,59 3,41 3 10,24
160 TARGETER 4 ANELLES 110 FUNDES 5,22 1,10 6,32 4 25,26
161 10 CD-R GRABABLE 80' 700 mb 0,32 0,07 0,39 60 23,23
162 CD-RW IMATION  80' 700 mb 4/10x 0,52 0,11 0,63 144 90,60
163 DVD-R GB 16X VERBATIM IMPRIMIBLE 0,33 0,07 0,40 120 47,92
164 DVD-R GB 16X VERBATIM  0,56 0,12 0,68 70 47,43
165 5 DVD+RW 4,7 GB VERBATIM REEGISTRABLE 1,11 0,23 1,34 100 134,31
166 CAIXA 10 CORDONS PERA PORTANOMS VERMELL 0,68 0,14 0,82 20 16,46
167 CAIXA 10 CORDONS PERA PORTANOMS NEGRE 0,69 0,14 0,83 90 75,14
168 PAKC 25VIDENTIFICADORS VISITA 68X105 0,18 0,04 0,22 50 10,89
169 FUNDA PORTA CARNET AMB PINÇA 0,16 0,03 0,19 50 9,68
170 PINÇA FUNDA IDENTIFICACIO 120451 0,17 0,04 0,21 50 10,29
171 ESTORETA REPOSA CANELLS RATOLI GEL COLOR NEGRE 8,04 1,69 9,73 20 194,57
172 ESTORETA REPOSA CANELLS PERA TECLAT 8,51 1,79 10,30 3 30,89
174 PORTANOMS MESA 61X 150 7,43 1,56 8,99 50 449,52
             2.820,98   

MATERIAL D'OFICINA empresa PMC GRUP 1985, SA,

 
 

Tenim en compte tot el exposat i a falta de conèixer el pressupost de reparació dels fals sostres, ascensors i 

matalassos d’acrobàcia el total de danys suma  a data d’avui 22.720,98 euros 

 
 
Barcelona , 12 de setembre de 2018 
 
Rosa Maria Canals 
Cap de la Secció de  
Recursos i Serveis Tècnics” 
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a. Lliura als presents resum del calendari de les activitats més rellevants, així com de 
les actuacions previstes, que comenta punt per punt. 
 

NOM ACTE DATA HORA ÀREA LLOC

Stage Internacional de Dansa CSD (del 3 al 7 setembre) 03/09/18 de 10 a 20 h CSD

Presentació candidatures Premi de Dansa 2018 (del 3 al 14 setembre) 03/09/18

Inauguració exposició Tórtola Valencia a Canet de Mar (oberta del 6 al 16) 06/09/18 19 h CPD Canet de Mar - Sala Cultural Ramon de Capmany

Treball fi de carrera CSD Pedagogia de la dansa - Carmen Bas 07/09/18 11 h CSD Aula P3S1

Benvinguda alumnes 1r ESAD - inici de curs 12/09/18 ESAD Sala Scanner

Treball final de carrera d'escenografia de l'ESAD, Víctor Fernández Gil: Textures 13/09/18 11.30 h ESAD S2S6

Treball final de carrera d'escenografia de l'ESAD, Raquel Ibort i Marc Udina: Fun home 13/09/18 13.30 h ESAD S2S1

Els estudiants d'interpretació de l'ESAD Toni Mas i Ilona Muñoz presenten el seu treball final de carrera: Demàter 13/09/18 19 h ESAD Atri

Actuació companyia Sisè Sentit (alumnes i graduats CPD) a inauguració Fira Mercat Medieval Modernista Canet de Mar14/09/18 20 h CPD Canet de mar - Plaça Universitat

Participació membres ESAD al II Encuentro escuelas ESAD España, a València (dies 14 i 15) 14/09/18 ESAD València

Inauguració curs CPD 17/09/18 17 h CPD Teatre Ovidi

Presentació llibre Llibert, de Gemma Brió amb Comanegra 19/09/18 19 h Serveis Culturals Nau Comanegra (Consell de Cent, 159)

Comencen classes batxillerat artístic a Vic amb IT i Escola d'Arts Vic 19/09/18 IT Vic

Lliçó inaugural MUET - UAB, amb Jordi Coca 21/09/18 12 h MUET Facultat de Filosofia i Lletres UAB

Simposi Teatre i Ciutat a l'Auditori (27, 28 i 29 setembre) 27/09/18 tot el dia Serveis Culturals Auditori

Inici classes Postgrau Arts Escèniques i Educació 28/09/18 tot el dis IT Vic IT Vic

Presentació Aixeca el teló, temporada cultural Aj. Vic: Atlàntida + IT Vic + ETC - es fan skettches 29/09/18 20 h Teatre Atlàntida Vic

Benvinguda alumnes 1r CSD_ Inici de Curs 05/10/18 12 h IT P0.D4

ESAD a Mèxic (7 a 14 octubre) 07/10/18 ESAD Mèxic

Inauguració Curs Acadèmic IT 23/10/18 12 h IT Teatre Ovidi

Inauguració Temporada Vic - Cicle actuacions Dijous, "Y me morí", amb Juanjo Cuesta 25/10/18 21 h IT Vic IT Vic

Inici classes 2n Postgrau Arts Escèniques i Acció Social 26/10/18 IT Vic IT Vic

set-18

oct-18

 
 
 
 
14. Precs i preguntes 
 
El Sr. Altayó s’interessa, arran de la defunció del Sr. Jordi Fàbrega, per la composició 
del nou equip directiu de l’ESAD. No ha percebut cap decret que ho reguli. 
La Sra. Puyo li farà arribar la composició, amb el decret de nomenament. 

 
Altrament, el Sr. Altayó sol·licita les dades de matriculació d’alumnes, si es que se’n 
disposen. 
Ja avança la Sra. Puyo i comenta que tenia previst informar a la propera Junta de 
Govern, per tal com encara no estan tancades totes les matriculacions. 
 
 
 
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.  


