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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:  22 d’octubre de 2019 
Caràcter: Constitutiva 
Hora començament:  11:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  12:35 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 

Vicepresident: 
Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares 

 
 

Vocals: 
Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
Il·lm. Sr. Joan Francesc Marco Conchillo 
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller 
Sr. Josep Altayó i Morral 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

 
 

Secretari delegat: 
Sr. Francesc Bartoll Huerta 

 
. 
Interventora delegada: 
 Sra. Maria José Villarrubia Geriz 
 
 
Altres Assistents: 
 Il·lm. Sr. Alfredo Vega López (Vocal Consell General) 
 Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena (Vocal Consell General) 
 
 
S’excusen: 

Excma. Sra. Núria Marin Martínez 
Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
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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. Constitució de la Junta de Govern de l’Organisme Autònom “Institut del Teatre”.  
 

2. Donar compte de la pròrroga del nomenament de la Directora General de l’Institut del Teatre.  
 

3. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 878 al 
1566 (fi de mandat 2015-2019) i del número. 1567 a 2201 (nou mandat 2019-2022) de l’any 2019.  

 
4. Ratificar les resolucions de la Presidència:  

 
a) Aprovació de 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) per incompliment de les 
obligacions contractuals per part de l'empresa contractista. (núm. Registre 1247/2019) 
  

b) Aprovació de la liquidació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut de Cultura 
de Barcelona (ICUB) per a la reposició i la cooproducció de l’espectacle “IT Dansa: d’Austràlia a 
l’Índia, passant per Barcelona” durant El Grec Festival Barcelona 2018 (núm. Registre 1314/2019). 

 
c) Aprovació de l’ampliació de la despesa per al subministrament de gas natural destinat als ens 

locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa 
Energia, SAU. (núm. Registre 2171/2019). 
 

d) Adhesió de l’Institut del Teatre a la primera pròrroga de 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. 
(núm. Registre 2172/2019). 
 

e) Aprovació de prendre coneixement de l’adjudicació de la contractació conjunta de la Diputació de 
Barcelona relativa al “Subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la 
Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic” (dividit en 2 lots). (núm. 
Registre 2173/2019). 

 
f) Prendre coneixement de l’adjudicació del LOT 1 i LOT 2 dels “Serveis de telecomunicacions per a 

la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, el Consorci LOCALRET, els ajuntaments,  consells 
comarcals i altres ens adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de Barcelona”. 
(núm. Registre 2176/2019). 

 
 

5. Dictamen que proposa aprovar la delegació parcial de competències de la Junta de Govern a favor de la 
Direcció General en matèria de convenis específics amb persones i entitats, públiques o privades, sense 
contingut econòmic o de quantia que no ultrapassi els 50.000 €. 
 

6. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la 
Societat General d’autors i Editors (SGAE).  
 

7. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i JULVE I JULVE 
SL  (Escenari Joan Brossa).  
 

8. Dictamen que proposa deixar sense efecte el curs “La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge” de 
l’Institut del Teatre.  
 

9. Dictamen que proposa deixar sense efecte el curs  “Escena Digital” de l’Institut del Teatre per al curs 2019-
2020. 
 

10. Dictamen que proposa aprovar  l’expedient per a l’acceptació de la donació de la  “Col·lecció Santiago 
Vela”.  
 

11. Dictamen que proposa aprovar  l’expedient per a l’acceptació de la donació del  “Fons Ángeles Gulin”.  
 

12. Dictamen que proposa aprovar  l’expedient per a l’acceptació de la donació del “Fons Raimundo Torres”.  
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13. Dictamen que proposa aprovar  l’expedient per a l’acceptació de la donació del “Companyia Farrés 

Brothers i cia” . 
 

14. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació de la ““Col·lecció de premsa 
Jordi Suriñà: Montserrat Caballé 1965-1974”.  
 

15. Dictamen que proposa modificar l’adscripció territorial dels ensenyaments de l’Institut del Teatre. 
 

16. Dictamen que proposa donar compte de les activitats docents no reglades que han estat realitzades en el 
període comprès entre març de 2019 i agost de 2019 en el marc de la instrucció aprovada per acord de la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 20 de juliol de 2016. 
 

17. Dictamen que proposa informar i elevar a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona la  modificació de la 
tarifa de taxes i preus públics de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 

18. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

19. Precs i preguntes 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El Vicepresident, abans d’iniciar l’examen dels assumptes que configuren l’ordre del 
dia d’avui, dona la benvinguda als membres que integren la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre i, tot seguit, s’inicia el desenvolupament dels punts que conformen 
l’ordre del dia fixat per avui. 
 
 
1. Constitució de la Junta de Govern de l’Organisme Autònom “Institut del 

Teatre”.  
 
El Vicepresident, dona compte que, en virtut de l’acord Plenari 96/2019, de 
23.07.2019, Acord primer, apartat a) número 3, la Junta de Govern de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre resta integrada pels membres següents: 
 
Presidenta: 
 

Excma. Sra. Núria Marín Martínez 
 
Vocals: 
 

Sr. Joan Carles García Cañizares (Vicepresident) 
Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo 
Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
Sr. Josep Altayó Morral 
Sr. Oriol Lladó i Esteller 
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Hi ha dues vocalies de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, que corresponen a la 
Directora General i al Gerent de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, 
respectivament. 
 
D’altra banda significar que per decret de la Presidència núm. 1928/2019 es va 
procedir a la Delegació de signatura de decrets i altres actes administratius de la 
Presidència en favor del Vicepresident de l’Institut del Teatre, Il·lm. Sr. Joan Carles 
García i Cañizares, en relació amb algunes de les competències previstes en l’art. 14 
dels Estatuts de l’Organisme autònom Institut del Teatre. 
 
Desprès de la qual cosa, El Vicepresident declara constituïda formalment la Junta de 
Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
La Junta de Govern resta assabentada. 
 
 
 

2. Donar compte de la pròrroga del nomenament de la Directora General de 
l’Institut del Teatre.  

 

Així mateix, el Vicepresident, dona compte del Decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona de data 11 d’octubre (núm. registre 2217/19) resolent la pròrroga del 
nomenament com a Directora General de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre, 
que incorpora les instruccions necessàries per tal de procedir a la convocatòria del lloc 
de direcció professional de la Direcció General. 
 
 
 

3. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans 
unipersonals: Decrets del número 878 al 1566 (fi de mandat 2015-2019) i del 
número. 1567 a 2201 (nou mandat 2019-2022) de l’any 2019.  
 

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, del número 878 al 1566 (fi de mandat 2015-
2019) i del número. 1567 a 2201 (nou mandat 2019-2022) de l’any 2019 i es posa a 
disposició dels membres de la Junta de Govern, per si volen plantejar cap qüestió. 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
 
 

4. Ratificar les següents resolucions de la Presidència.  
 
a) Aprovació de 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" 
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(IT1847P16) per incompliment de les obligacions contractuals per part de 
l'empresa contractista. (núm. Registre 1247/2019 de 6 de juny de 2019) 
 

b) Aprovació de la liquidació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i 
l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) per a la reposició i la cooproducció de 
l’espectacle “IT Dansa: d’Austràlia a l’Índia, passant per Barcelona” durant El Grec 
Festival Barcelona 2018 (núm. Registre 1314/2019 de 18 de juny de 2019). 

 

c) Aprovació de l’ampliació de la despesa per al subministrament de gas natural 
destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU. (núm. Registre 
2171/2019 de 3 d’octubre de 2019). 

 

d) Adhesió de l’Institut del Teatre a la primera pròrroga de 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. (núm. Registre 2172/2019 de 3 
d’octubre de 2019). 

 

e) Aprovació de prendre coneixement de l’adjudicació de la contractació conjunta de 
la Diputació de Barcelona relativa al “Subministrament d’energia elèctrica en 
diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats 
integrades en el seu sector públic” (dividit en 2 lots). (núm. Registre 2173/2019 de 
3 d’octubre de 2019). 

 

f) Prendre coneixement de l’adjudicació del LOT 1 i LOT 2 dels “Serveis de 
telecomunicacions per a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, el 
Consorci LOCALRET, els ajuntaments,  consells comarcals i altres ens adherits al 
procés de contractació agregada de la demarcació de Barcelona”. (núm. Registre 
2176/2019). 

 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat, ratificar els anteriors decrets de la 
Presidència. 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar la delegació parcial de competències de la 
Junta de Govern a favor de la Direcció General en matèria de convenis 
específics amb persones i entitats, públiques o privades, sense contingut 
econòmic o de quantia que no ultrapassi els 50.000 €. 
 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, el Sr. Roig, que exposa els antecedents i 
els fonaments de la proposta. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
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“Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE, en base a les raons indicades a la part dispositiva, el dictamen 
següent: 
 

a) Dictamen núm. 71/2016, de 20 d’abril de 2016, sobre delegació competències en favor de la 
Direcció General de l’Institut del Teatre (BOPB del 27 d’abril de 2016) 

 
Segon.- DELEGAR, a favor de la Direcció General de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, Sra. 
Magdalena Puyo Bové, l’exercici de les competències per a l’aprovació de convenis específics amb 
persones i entitats, públiques o privades, sense contingut econòmic o de quantia que no ultrapassi els 
50.000 €.  
 
Tercer.- La Junta de Govern es RESERVA la competència per a l’aprovació de convenis marc o protocols 
generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
 
Quart.- DISPOSAR la publicació dels presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB). 
 
Cinquè.- ESTABLIR que els efectes dels presents acords seran vigents a partir de l’endemà de la 
publicació al BOPB.” 

 
 

 
6. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració 
entre l’Institut del Teatre i la Societat General d’autors i Editors (SGAE). 

 
El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Puyo, que exposa els 
antecedents i els fonaments de la proposta. 

A proposta del membre vocal, Sr. Joan Francesc Marco, s’acorda formular una 
consulta al Ministerio de Cultura, en concret a la Sra. Adriana Moscoso del Prado 
Hernández, Directora General de Industrias Culturales y Cooperación, per a copsar la 
situació actual de l’SGAE i valorar el compliment dels compromisos assolits en el 
present o altres convenis. Apunta al respecte el Sr. Altayó que el seguiment s’ha de fer 
extensiu als convenis subscrits amb les associacions vinculades a l’SGAE. La consulta 
la canalitzarà la Gerència de l’Institut del Teatre. 

 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- APROVAR la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Societat 
General d’autors i Editors (SGAE) en activitats de promoció de la cultura i les arts de l’espectacle, això 
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,  aprovat per acord de la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre,  adoptat en sessió ordinària de data 18 de setembre de 2018 
(núm. Registre 123/2018). 
 
Segon.- FIXAR que la vigència d’aquest conveni serà des del 2 d’octubre de 2019 fins a l’1 d’octubre 
de 2020. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a la Societat General d’autors i Editors (SGAE).” 
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7. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut 
del Teatre i JULVE I JULVE SL  (Escenari Joan Brossa).  
 
El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Puyo, que exposa els 
antecedents i els fonaments de la proposta. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i JULVE I 
JULVE SL  (Escenari Joan Brossa), que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE l’INSTITUT DEL TEATRE I JULVE I JULVE 
SL (ESCENARI JOAN BROSSA). 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
Per una banda, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE, representat per l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, Presidenta de 
l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, assistida pel Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació de data 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, 
 
JULVE I JULVE SL (Escenari Joan Brossa), representada pel Sr. Jesús Julve Salvadó, en 
qualitat d’administrador, domiciliada en el carrer Flassaders, 40 - 08003 Barcelona i amb el NIF 
número: B61399358. 
 

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 JULVE I JULVE SL (Escenari Joan Brossa) és l’empresa que gestiona el teatre Escenari 

Joan Brossa. a Barcelona i que forma part del programa Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de 
Barcelona. Escenari Joan Brossa neix amb la voluntat de constituir-se com a centre de referència per 
a creadors presents i futurs. Un espai de trobada, d’exhibició, d’intercanvi d’experiències, de 
transversalitat creativa i de diàleg en l’àmbit del pensament contemporani; una plataforma per 
generar les oportunitats que aquests professionals no troben en altres institucions o entitats. Escenari 
Joan Brossa dedica especialment esforços a: 

 

 Desenvolupar un programa permanent de creació, producció i exhibició 
d’espectacles d’arts escèniques, arts visuals i noves dramatúrgies, així com 
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fomentar una nova mirada a les avantguardes europees del segle XX (dadaisme, 
futurisme, surrealisme, etc.). 

 Realitzar una activitat de debat i reflexió que permeti configurar sinèrgies en l’àmbit 
de la cultura. 

 Promoure la creació interdisciplinària en el camp de les arts escèniques i 
parateatrals. 

 Fomentar la transversalitat conceptual, tècnica i estètica en les obres de creació a 
partir de la textualitat, les arts del moviment, la virtualitat audiovisual, el videoart, les 
arts plàstiques, la música contemporània i els seus nexes amb el pensament 
contemporani. 

 Col·laborar en la difusió d’obres de creadors, autors i dramaturgs joves que suposin 
la vinculació de la tradició teatral i la contemporaneïtat i facilitar un espai de 
trobada, exhibició i exposició dedicat als nous llenguatges de creació. 

 Rellegir els clàssics del teatre universal amb la mirada del segle XXI, treure a la 
llum certes dramatúrgies extraviades i motivar els corrents creatius emergents. 

 Establir lligams amb les Fàbriques de Creació de les quals forma part Escenari 
Joan Brossa i acords de col·laboració amb centres i espais de similars 
característiques de la resta de l’Estat espanyol i d'Europa. 

 Revisar el patrimoni escènic popular dels segles XIX i XX així com recuperar els 
gèneres tradicionals com ara el melodrama, el vodevil i el “grand-guignol” des de la 
perspectiva d’avui 

 
III. Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació ha de permetre un 

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

 
IV. 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. 
 

V. Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre de 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 de la 
Diputació de Barcelona i JULVE I JULVE SL (Escenari Joan Brossa) en activitats de cooperació 
acadèmica, de promoció de la cultura i les arts de l’espectacle, així com en altres assumptes 
d’interès comú relacionats amb el camp acadèmic,  artístic i cultural, per tal de crear projectes 
comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les institucions. 
 
Segon.- Objectius del conveni marc 
 
Són objectius d’aquest conveni marc:  
 

1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, 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. 
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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 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 a l’article segon, les parts formalitzaran 
convenis específics que contindran una descripció del projecte, nom del representant de 
cadascuna de les parts, obligacions, terminis i cronogrames d’execució, planificació dels recursos 
necessaris per a l’execució del projecte, aportacions econòmiques, si escau, i 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 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. 
 
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. 
 
Sisè.- Formes d’extinció. 
 
Són causes de resolució del conveni les previstes a l’article 51 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
 
També es pot resoldre per denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos 
d’antelació. 
 
Setè.- 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. 
 
Vuitè.- 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. 
 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


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

 

 

 

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 JULVE I JULVE SL  (Escenari Joan Brossa).” 

 
 

 
8. Dictamen que proposa deixar sense efecte el curs “La serigrafia tèxtil en el 

disseny del personatge” de l’Institut del Teatre.  
 

El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Puyo, que exposa els 
antecedents i els fonaments de la proposta. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació:  
 
“Primer.-  DEIXAR SENSE EFECTE el curs “La serigrafia tèxtil en el disseny del personatge” de l’Institut 
del Teatre aprovat per acord de la Junta de Govern de data 14 de maig de 2019 (núm. registre 71/2019), 
d’acord amb el motius adduïts a la part expositiva del present dictamen.  
 
Segon.- En conseqüència, REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa aprovada per la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre, de data 14 de maig de 2019 (núm. registre 71/2019) imputada a l’aplicació 
pressupostària 99003/226.19 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre,  en el sentit de disminuir-la en 
la quantitat de SET-CENTS VINT EUROS (720,00€) en concepte d’honoraris de la col·laboració d’un 
docent extern a l’Institut del Teatre, d’acord amb el motius adduïts a la part expositiva del present 
dictamen. 
 
Tercer.- NOTIFICAR a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona el present 
dictamen per al seu coneixement i per als efectes que se’n derivin.”  

 
 
 

9. Dictamen que proposa deixar sense efecte el curs  “Escena Digital” de 

l’Institut del Teatre per al curs 2019-2020. 

El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Puyo, que exposa els 

antecedents i els fonaments de la proposta. 

 

La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.-  DEIXAR SENSE EFECTE el curs “Escena Digital” l’Institut del Teatre per al curs 2019-2020 de 
l’Institut del Teatre aprovat per acord de la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2019 (núm. registre 
47/2019), d’acord amb el motius adduïts a la part expositiva del present dictamen.  
 
Segon.- En conseqüència, REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa aprovada per la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre, de data 9 d’abril de 2019 (núm. registre 47/2019) imputada a l’aplicació 
pressupostària 99003/226.19 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre,  en el sentit de disminuir-la en 
la quantitat de TRES MIL DOS-CENTS EUROS (3.200,00€) en concepte d’honoraris de la col·laboració 
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d’un docent extern a l’Institut del Teatre, d’acord amb el motius adduïts a la part expositiva del present 
dictamen. 
 
Tercer.- NOTIFICAR a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona el present dictamen per al seu 
coneixement i per als efectes que se’n derivin.” 

 

 

 
10. Dictamen que proposa aprovar  l’expedient per a l’acceptació de la donació 

de la  “Col·lecció Santiago Vela”.  
 

El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Puyo, que exposa els 
antecedents i els fonaments de la proposta. 

 

La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 

 

“Primer.- APROVAR l’expedient relatiu a l’acceptació de la donació, amb la incorporació de tots els 
documents escaients. 

 
Segon.- ACCEPTAR la donació de la “Col·lecció Santiago Vela” a favor de l’Institut del Teatre que es 
formalitzarà entre les dues parts, mitjançant la minuta del contracte que es transcriu a continuació:  
 

“CONTRACTE DE DONACIÓ DE SANTIAGO VELA A FAVOR DE L’INSTITUT DEL TEATRE 

 
REUNITS 

 
D’una part, en condició de donant, la Sr. Santiago Vela Pares, amb NIF 36.461.830-E, domicili al 
Carrer de Sicília, 390-392, 1er 1ª, de 08025-BARCELONA, propietari d’una col·lecció de 
documentació relacionada amb l’òpera. 
 
D’altra part, en condició de donatari, L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom de la 
Diputació de Barcelona, representat per l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, Presidenta de 
l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, assistida pel Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta, secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB de 17 de juliol de 2018), amb domicili a la 
Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present contracte i declaren no 
trobar-se en cap de les situacions de prohibició per contractar previstes per la normativa vigent. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. Santiago Vela és expert amb òpera i col·leccionista de documentació relacionada  amb el 
món de l’òpera, la seva col·lecció la formen: fotografies de cantants d’òpera amb 
dedicatòria i signatura, cartes i escrits de cantants d’òpera, un llibre signat per un nombre 
important de cantants llegendaris, programes signats pels artistes,  programes de mà i 
critiques de premsa. 
 

II. El donant és propietari del fons, i per tant, en aquesta condició, té capacitat d’obrar 
suficient per a disposar dels objectes donats i poder de disposició sobre aquests, d’acord 
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amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. La seva voluntat és donar aquest 
fons al donatari per tal que, donada la seva condició d’entitat acadèmica i cultural, sigui 
difós i posat a disposició d’investigadors, alumnes i del públic en general.  
 

III. El Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (MAE) 
és el centre de referència d’informació i recerca de les arts escèniques catalanes i aplega 
dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els seus objectius principals són preservar la 
memòria de les arts escèniques de Catalunya recollint tota la documentació associada 
(textos, programes de mà, esbossos escenogràfics, figurins, vestits, etc.), donar suport a 
la docència i la recerca que s’imparteix als centres docents de l'Institut del Teatre, i 
difondre i preservar els fons bibliogràfics, museístics i d'arxiu. El seu fons està integrat per 
importants col·leccions d’escenografia i figurins, de titelles, de fotografies, d’indumentària, 
de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, actualment sense exposició permanent, 
difon les seves col·leccions a través del portal web Escena Digital i a través d’exposicions 
temporals.  

 
IV. Donat l’interès i el valor artístic i testimonial del fons, l’Institut del Teatre està interessat en 

incorporar aquesta donació a les col·leccions del Museu de les Arts Escèniques (MAE), 
afavorint així  la preservació i divulgació dels documents.  
 

V. Aquest contracte ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
de data .........................., òrgan competent segons art. 12.i dels vigents Estatuts de 
l’Institut del Teatre, i per tant, s’autoritza la seva formalització.  

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

PACTES 
 

Primer. Objecte del contracte. 
L’objecte d’aquesta donació respon a 20 àlbums amb fotografies de cantants d’òpera amb 
dedicatòria i signatura,  2 àlbums amb cartes i escrits de cantants d’òpera, llibres signats  per un 
nombre important de cantants llegendaris, programes signats pels artistes ( una part del liceu i 
enquadernats ), i critiques de premsa. 
 
El donant cedeix a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el conjunt del fons com a 
donació gratuïta de béns propietat de l'oferent. 
La donant podrà ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres obres i 
documents. Amb la finalitat de formalitzar aquestes ampliacions, les parts signaran les 
corresponents addendes al present contracte, el qual els serà plenament d’aplicació.  
 
Segon. Caràcter de la donació. 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple d’objectes 
propietat del donant. La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de 
reversió. 
 
Als efectes previstos a l’article 35 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el donant declaren que són els legals propietaris de la 
totalitat dels objectes que integren la donació i que estan plenament capacitats per a fer donació 
dels béns i per a l’atorgament d’aquest acte, d’acord amb les prescripcions del Codi Civil i Llei 
5/2006, de 10 de maig i Llibre Cinquè de Catalunya,  i que els béns no estan subjectes a cap 
condició, càrrega ni gravamen onerós, garantint per tant la pacífica propietat per part de l’Institut 
del Teatre.  
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Tercer. Tractament del fons.  
El donatari destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per realitzar la feina 
d’inventari, catalogació i conservació dels elements que integren el fons, que es tractaran seguint 
els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa tècnica de referència del 
centre.  
 
Quart. Obligacions.  
L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats en el fons del Museu de les 
Arts Escèniques, conservar-los i difondre’ls per facilitar la consulta pública d’investigadors i del 
públic en general, prioritzant els usos de caràcter acadèmic, d’investigació i culturals. L’Institut del 
Teatre posarà a disposició del públic imatges digitalitzades dels béns, facilitant la consulta al 
propi centre i a la web corporativa, i autoritzarà les reproduccions d’ús no comercial sol·licitades 
per tercers. 
  
L’Institut del Teatre es compromet a difondre i possibilitar el préstec de la col·lecció a altres 
institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives i 
activitats culturals similars relacionades amb el contingut del fons, d’acord amb la normativa per 
al préstec temporal de documents de les col·leccions del MAE.  
 
En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva procedència de la 
següent manera “ Col·lecció Santiago Vela”. 
  
Cinquè. Lliurament de la col·lecció. 
Els béns integrants de la donació es lliuraran a l’Institut del Teatre a partir de la signatura del 
present document.  
 
Sisè. Retirada temporal. 
El donant es reserva la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, en cas que 
ho necessiti per la reposició d’un espectacle o alguna exposició, sense que això impliqui 
revocació de la donació, d’acord amb l’article 531-20 del Codi Civil Català. En tal supòsit haurà 
de sol·licitar la cessió temporal al MAE, amb una antelació mínima d’un mes i per escrit, amb la 
relació detallada dels elements sol·licitats, descripció de les dades bàsiques de l’activitat, duració 
del préstec, i dates previstes de recollida i devolució.  
 
El donant es farà càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comporti. Durant el 
període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les despeses de 
conservació dels béns. En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la devolució dels 
documents serà formalitzada mitjançant document signat per les parts. 
 
Setè. Valoració de la donació. 
El valor del fons que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó 
que destaca pel seu valor artístic i històric.  
 
El donatari assumirà el cost dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar l’inventari, 
catalogació i conservació de les obres.  
 
Vuitè. Resolució del contracte. 
El present contracte té caràcter irreversible. Tan sols en el supòsit que es donin les causes 
establertes a l’article 531-15 del Codi Civil Català, el donant podrà exercir l’acció revocatòria 
corresponent.  
 
Serà d’aplicació al present contracte les disposicions relatives a la donació establertes  als 
articles 531-7 i següents del Llibre cinquè del Codi Civil Català, aprovat per la Llei 5/2006 de 10 
de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, així com la resta de 
normativa d’aplicació.  
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Desè. Bona fe, controvèrsies i fur aplicable. 
Les parts contractants s’obliguen a complir i executar aquest contracte sota el principi de bona fe 
contractual a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest document. Així 
mateix, les parts es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que 
pogués sorgir en el compliment del present contracte. Això no obstant, si no fos possible arribar a 
una solució negociada internament, les desavinences que s’originin com a conseqüència de la 
interpretació del present contracte o de l’execució de les obligacions que se’n derivin, se 
sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats de la ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, signen per duplicat el present document en el lloc i data indicats.  
 

Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de l’Institut del 
Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Sr. Santiago Vela Pares, tot agraint la donació, així com al Centre 
de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes administratius 
necessaris que es puguin derivar d’aquesta donació.”  

 

 

 

11. Dictamen que proposa aprovar  l’expedient per a l’acceptació de la donació 

del  “Fons Ángeles Gulin”.  

El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Puyo, que exposa els 

antecedents i els fonaments de la proposta. 

 

La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 

 
“Primer.- APROVAR l’expedient relatiu a l’acceptació de la donació, amb la incorporació de tots els 
documents escaients. 
 
Segon.- ACCEPTAR la donació  del  “Fons Ángeles Gulin” a favor de l’Institut del Teatre que es 
formalitzarà entre les dues parts, mitjançant la minuta del contracte que es transcriu a continuació:  
 
Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de l’Institut del 
Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Sra. Ángeles Blancas Gulín, tot agraint la donació, així com al 
Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes administratius 
necessaris que es puguin derivar d’aquesta donació.”  
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12. Dictamen que proposa aprovar  l’expedient per a l’acceptació de la donació 

del “Fons Raimundo Torres”.  

El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Puyo, que exposa els 

antecedents i els fonaments de la proposta. 

 

La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 

 
“Primer.- APROVAR l’expedient relatiu a l’acceptació de la donació, amb la incorporació de tots els 
documents escaients. 

 
Segon.- ACCEPTAR la donació del “Fons Raimundo Torres” a favor de l’Institut del Teatre que es 
formalitzarà entre les dues parts, mitjançant la minuta del contracte que es transcriu a continuació:  

 
“CONTRACTE DE DONACIÓ D’UN FONS DE RAIMUNDO TORRES A FAVOR DE L’INSTITUT 

DEL TEATRE 

 
REUNITS 

 
D’una part, en condició de donant, BEGOÑA TORRES FREIXAS, amb NIF 37709278L, domicili 
a Diputació 290, 1-1 de Barcelona, propietària d’un fons documental fruit de la trajectòria artística 
del seu pare Raimundo Torres.   
 
D’altra part, en condició de donatari, L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom de la 
Diputació de Barcelona, representat per l’Excma. Sra. Núria Marin Martínez, Presidenta de 
l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, assistida pel Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta, secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB de 17 de juliol de 2018), amb domicili a la 
Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present contracte i declaren no 
trobar-se en cap de les situacions de prohibició per contractar previstes per la normativa vigent. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. Raimundo Torres i Clavé (Barcelona, 1912-Barcelona, 1987) va ser un baríton català. Els estudis 
de música els va iniciar a Barcelona, més tard va marxar a París per continuar la seva formació. 
L’any 1942 va debutar al Liceu de Barcelona amb l’òpera La bohème. El baríton català va 
destacar en les obres de R. Wagner, però també va tenir gran èxit en obres Boris Godunov, 
Rigoletto, Madama Butterfly entre d’altres. Va actuar en grans teatres europeus, com Scala de 
Milà, i teatres d’Amèrica. També va enregistrar òperes com Canigó , d’A. Massana, El giravolt de 
maig, de Toldrà, i altres discs. L’any 1972 es va retirar.  

 
II. La donant és propietària del fons, i per tant, en aquesta condició, té capacitat d’obrar 

suficient per a disposar dels objectes donats i poder de disposició sobre aquests, d’acord 
amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. La seva voluntat és donar aquest 
fons al donatari per tal que, donada la seva condició d’entitat acadèmica i cultural, sigui 
difós i posat a disposició d’investigadors, alumnes i del públic en general.  

 
III. El Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (MAE) 

és el centre de referència d’informació i recerca de les arts escèniques catalanes i aplega 
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dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els seus objectius principals són preservar la 
memòria de les arts escèniques de Catalunya recollint tota la documentació associada 
(textos, programes de mà, esbossos escenogràfics, figurins, vestits, etc.), donar suport a 
la docència i la recerca que s’imparteix als centres docents de l'Institut del Teatre, i 
difondre i preservar els fons bibliogràfics, museístics i d'arxiu. El seu fons està integrat per 
importants col·leccions d’escenografia i figurins, de titelles, de fotografies, d’indumentària, 
de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, actualment sense exposició permanent, 
difon les seves col·leccions a través del portal web Escena Digital i a través d’exposicions 
temporals.  

 
IV. Donat l’interès i el valor artístic i testimonial del fons, l’Institut del Teatre està interessat en 

incorporar aquesta donació a les col·leccions del Museu de les Arts Escèniques (MAE), 
afavorint així  la preservació i divulgació dels documents.  

 
V. Aquest contracte ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 

de data .........................., òrgan competent segons art. 12.i dels vigents Estatuts de 
l’Institut del Teatre, i per tant, s’autoritza la seva formalització.  

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

PACTES 
 

Primer. Objecte del contracte. 
L’objecte d’aquesta donació respon a documentació referent a la vida professional de Raimundo 
Torres formada per fotografies, programes de mà i àlbum de premis. Així com les botes i l’anell 
del personatge Boris Godunov i el monocle d’Escarpio de l’òpera Tosca. 
 
La donant cedeix a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el conjunt del fons com a 
donació gratuïta de béns propietat de l'oferent. 
La donant podrà ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres obres i 
documents. Amb la finalitat de formalitzar aquestes ampliacions, les parts signaran les 
corresponents addendes al present contracte, el qual els serà plenament d’aplicació.  
 
Segon. Caràcter de la donació. 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple d’objectes 
propietat del donant. La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de 
reversió. 
 
Als efectes previstos a l’article 35 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el donant declaren que són els legals propietaris de la 
totalitat dels objectes que integren la donació i que estan plenament capacitats per a fer donació 
dels béns i per a l’atorgament d’aquest acte, d’acord amb les prescripcions del Codi Civil i Llei 
5/2006, de 10 de maig i Llibre Cinquè de Catalunya,  i que els béns no estan subjectes a cap 
condició, càrrega ni gravamen onerós, garantint per tant la pacífica propietat per part de l’Institut 
del Teatre.  
 
Tercer. Tractament del fons.  
El donatari destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per realitzar la feina 
d’inventari, catalogació i conservació dels elements que integren el fons, que es tractaran seguint 
els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa tècnica de referència del 
centre.  
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Quart. Obligacions.  
L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats en el fons del Museu de les 
Arts Escèniques, conservar-los i difondre’ls per facilitar la consulta pública d’investigadors i del 
públic en general, prioritzant els usos de caràcter acadèmic, d’investigació i culturals. L’Institut del 
Teatre posarà a disposició del públic imatges digitalitzades dels béns, facilitant la consulta al 
propi centre i a la web corporativa, i autoritzarà les reproduccions d’ús no comercial sol·licitades 
per tercers.  
 
L’Institut del Teatre es compromet a difondre i possibilitar el préstec de la col·lecció a altres 
institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives i 
activitats culturals similars relacionades amb el contingut del fons, d’acord amb la normativa per 
al préstec temporal de documents de les col·leccions del MAE.  
 
En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva procedència de la 
següent manera “Fons Raimundo Torres”. 
  
Cinquè. Lliurament del fons 
Els béns integrants de la donació es lliuraran a l’Institut del Teatre a partir de la signatura del 
present document.  
 
Sisè. Retirada temporal. 
La donant es reserva la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, en cas que 
ho necessiti per la reposició d’un espectacle o alguna exposició, sense que això impliqui 
revocació de la donació, d’acord amb l’article 531-20 del Codi Civil Català. En tal supòsit haurà 
de sol·licitar la cessió temporal al MAE, amb una antelació mínima d’un mes i per escrit, amb la 
relació detallada dels elements sol·licitats, descripció de les dades bàsiques de l’activitat, duració 
del préstec, i dates previstes de recollida i devolució.  
 
La donant es farà càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comporti. Durant el 
període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les despeses de 
conservació dels béns. En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la devolució de les peces 
o documents serà formalitzada mitjançant document signat per les parts. 
 
Setè. Valoració de la donació. 
El valor del fons que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó 
que destaca pel seu valor artístic i històric.  
El donatari assumirà el cost dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar l’inventari, 
catalogació i conservació de les obres.  
 
Vuitè. Resolució del contracte. 
El present contracte té caràcter irreversible. Tan sols en el supòsit que es donin les causes 
establertes a l’article 531-15 del Codi Civil Català, el donant podrà exercir l’acció revocatòria 
corresponent.  
 
Novè. Legislació d’aplicació. 
Serà d’aplicació al present contracte les disposicions relatives a la donació establertes  als 
articles 531-7 i següents del Llibre cinquè del Codi Civil Català, aprovat per la Llei 5/2006 de 10 
de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, així com la resta de 
normativa d’aplicació.  
 
Desè. Bona fe, controvèrsies i fur aplicable. 
Les parts contractants s’obliguen a complir i executar aquest contracte sota el principi de bona fe 
contractual a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest document. Així 
mateix, les parts es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que 
pogués sorgir en el compliment del present contracte. Això no obstant, si no fos possible arribar a 
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una solució negociada internament, les desavinences que s’originin com a conseqüència de la 
interpretació del present contracte o de l’execució de les obligacions que se’n derivin, se 
sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats de la ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, signen per duplicat el present document en el lloc i data indicats. “ 

 
Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de l’Institut del 
Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Sra. Begoña Torres Freixas, tot agraint la donació, així com al 
Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes administratius 
necessaris que es puguin derivar d’aquesta donació.”  

 

 

 

13. Dictamen que proposa aprovar  l’expedient per a l’acceptació de la donació 
del “Companyia Farrés Brothers i cia” . 
 

El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Puyo, que exposa els 
antecedents i els fonaments de la proposta. 

 

La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 

 
“Primer.- APROVAR l’expedient relatiu a l’acceptació de la donació, amb la incorporació de tots els 
documents escaients. 

 
Segon.- ACCEPTAR la donació de la “Companyia Farrés Brothers i cia” a favor de l’Institut del Teatre que 
es formalitzarà entre les dues parts, mitjançant la minuta del contracte que es transcriu a continuació:  
 

“CONTRACTE DE DONACIÓ DE TRES PECES DE LA COMPANYIA FARRÉS BROTHERS I 
CIA A FAVOR DE L’INSTITUT DEL TEATRE 

 
REUNITS 

 
D’una part, en condició de donant, la Companyia Farrés Brothers i cia, amb NIF F63317887, 
amb domicili a Vinya Gran del Rossinyol, SN, 08711 d’Òdena, i representada pel Sr. Jordi Palet i 
Puig, amb NIF 77629788G en qualitat de Director. 
 
D’altra part, en condició de donatari, L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom de la 
Diputació de Barcelona, representat per l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, Presidenta de 
l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, assistida pel Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta, secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB de 17 de juliol de 2018), amb domicili a la 
Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present contracte i declaren no 
trobar-se en cap de les situacions de prohibició per contractar previstes per la normativa vigent. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. La Companyia Farrés Brothers i cia es va crear l’any 2002 per en Jordi Farrés, en Pep 
Farrés i en Jordi Palet. És una companyia de teatre especialitzada en fer espectacles amb 
trastos, gestos, paraules i ninots. Destaquen per fer històries poc transitades, originals i 
iròniques per a tots els públics. L’any 2008 van guanyar el premi Butaca al millor 
espectacle familiar amb OVNI i l’any 2016 amb Tripula. Alguns dels espectacles de la 
Companyia són: Tripula, El silenci d'Hamelin, Un bosc de cames,... i OVNI, entre d’altres.  
 

II. El donant és propietari del fons composat per 3 peces de l’espectacle OVNI, i per tant, en 
aquesta condició, té capacitat d’obrar suficient per a disposar dels objectes donats i poder 
de disposició sobre aquests, d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. 
La seva voluntat és donar aquest fons al donatari per tal que, donada la seva condició 
d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició d’investigadors, alumnes i del 
públic en general.  
 

III. El Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (MAE) 
és el centre de referència d’informació i recerca de les arts escèniques catalanes i aplega 
dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els seus objectius principals són preservar la 
memòria de les arts escèniques de Catalunya recollint tota la documentació associada 
(textos, programes de mà, esbossos escenogràfics, figurins, vestits, etc.), donar suport a 
la docència i la recerca que s’imparteix als centres docents de l'Institut del Teatre, i 
difondre i preservar els fons bibliogràfics, museístics i d'arxiu. El seu fons està integrat per 
importants col·leccions d’escenografia i figurins, de titelles, de fotografies, d’indumentària, 
de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, actualment sense exposició permanent, 
difon les seves col·leccions a través del portal web Escena Digital i a través d’exposicions 
temporals.  

 
IV. Donat l’interès i el valor artístic i testimonial del fons, l’Institut del Teatre està interessat en 

incorporar aquesta donació a les col·leccions del Museu de les Arts Escèniques (MAE), 
afavorint així  la preservació i divulgació de les peces.  
 

V. Aquest contracte ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
de data .........................., òrgan competent segons art. 12.i dels vigents Estatuts de 
l’Institut del Teatre, i per tant, s’autoritza la seva formalització.  

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

PACTES 
 

Primer. Objecte del contracte. 
L’objecte d’aquesta donació respon a tres titelles de l’espectacle Ovni de la companyia Farrés 
Brothers i cia: el titella de l'extraterrestre Blibli, una plat volador tripulat pel Senyor Grugru, i un llit 
volador amb els titelles de la Kla (la nena protagonista de l'obra) i el seu amic Blibli (el llit té 
incorporada una tija llarga per la manipulació), i  programes de mà de l'espectacle.  

 
El donant cedeix a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el conjunt del fons com a 
donació gratuïta de béns propietat de l'oferent. 
 
El donant podrà ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres obres i 
documents. Amb la finalitat de formalitzar aquestes ampliacions, les parts signaran les 
corresponents addendes al present contracte, el qual els serà plenament d’aplicació.  
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Segon. Caràcter de la donació. 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple d’objectes 
propietat del donant. La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de 
reversió. 
 
Als efectes previstos a l’article 35 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el donant declaren que són els legals propietaris de la 
totalitat dels objectes que integren la donació i que estan plenament capacitats per a fer donació 
dels béns i per a l’atorgament d’aquest acte, d’acord amb les prescripcions del Codi Civil i Llei 
5/2006, de 10 de maig i Llibre Cinquè de Catalunya,  i que els béns no estan subjectes a cap 
condició, càrrega ni gravamen onerós, garantint per tant la pacífica propietat per part de l’Institut 
del Teatre.  
 
Tercer. Tractament del fons.  
El donatari destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per realitzar la feina 
d’inventari, catalogació i conservació dels elements que integren el fons, que es tractaran seguint 
els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa tècnica de referència del 
centre.  
 
Quart. Obligacions.  
L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats en el fons del Museu de les 
Arts Escèniques, conservar-los i difondre’ls per facilitar la consulta pública d’investigadors i del 
públic en general, prioritzant els usos de caràcter acadèmic, d’investigació i culturals. L’Institut del 
Teatre posarà a disposició del públic imatges digitalitzades dels béns, facilitant la consulta al 
propi centre i a la web corporativa, i autoritzarà les reproduccions d’ús no comercial sol·licitades 
per tercers.  
 
L’Institut del Teatre es compromet a difondre i possibilitar el préstec de les 3 peces a altres 
institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives i 
activitats culturals similars relacionades amb el contingut del fons, d’acord amb la normativa per 
al préstec temporal de les col·leccions del MAE.  
 
En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva procedència de la 
següent manera : “Companyia Farrés Brothers i cia”. 

 
Cinquè. Lliurament de la col·lecció. 
Els béns integrants de la donació es lliuraran a l’Institut del Teatre a partir de la signatura del 
present document. 
  
Sisè. Retirada temporal. 
El donant es reserva la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, en cas que 
ho necessiti per la reposició d’un espectacle o alguna exposició, sense que això impliqui 
revocació de la donació, d’acord amb l’article 531-20 del Codi Civil Català. En tal supòsit haurà 
de sol·licitar la cessió temporal al MAE, amb una antelació mínima d’un mes i per escrit, amb la 
relació detallada dels elements sol·licitats, descripció de les dades bàsiques de l’activitat, duració 
del préstec, i dates previstes de recollida i devolució.  
 
El donant es farà càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comporti. Durant el 
període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les despeses de 
conservació dels béns. En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la devolució de les peces 
serà formalitzada mitjançant document signat per les parts. 
 
Setè  Valoració de la donació. 
El valor del fons que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó 
que destaca pel seu valor artístic i històric.  
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El donatari assumirà el cost dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar l’inventari, 
catalogació i conservació de les obres.  
 
 
Vuitè  Resolució del contracte. 
El present contracte té caràcter irreversible. Tan sols en el supòsit que es donin les causes 
establertes a l’article 531-15 del Codi Civil Català, el donant podrà exercir l’acció revocatòria 
corresponent.  
 
Novè  Legislació d’aplicació. 
Serà d’aplicació al present contracte les disposicions relatives a la donació establertes  als 
articles 531-7 i següents del Llibre cinquè del Codi Civil Català, aprovat per la Llei 5/2006 de 10 
de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, així com la resta de 
normativa d’aplicació.  
 
Desè  Bona fe, controvèrsies i fur aplicable. 
Les parts contractants s’obliguen a complir i executar aquest contracte sota el principi de bona fe 
contractual a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest document. Així 
mateix, les parts es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que 
pogués sorgir en el compliment del present contracte. Això no obstant, si no fos possible arribar a 
una solució negociada internament, les desavinences que s’originin com a conseqüència de la 
interpretació del present contracte o de l’execució de les obligacions que se’n derivin, se 
sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats de la ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, signen per duplicat el present document en el lloc i data indicats.  

 

ANNEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de l’Institut del 
Teatre. 
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Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Companyia Farrés Brothers i cia, tot agraint la donació, així com 
al Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes administratius 
necessaris que es puguin derivar d’aquesta donació.”  

 

 

 

14. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació 
de la ““Col·lecció de premsa Jordi Suriñà: Montserrat Caballé 1965-1974”.  

 
El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Puyo, que exposa els 
antecedents i els fonaments de la proposta. 

 

La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 

 
“Primer.- APROVAR l’expedient relatiu a l’acceptació de la donació, amb la incorporació de tots els 
documents escaients. 

 
Segon.- ACCEPTAR la donació de la “Col·lecció de premsa Jordi Suriñà: Montserrat Caballé 1965-
1974" a favor de l’Institut del Teatre que es formalitzarà entre les dues parts, mitjançant la minuta del 
contracte que es transcriu a continuació:  
 

“CONTRACTE DE DONACIÓ D’ALEX SALVADOR  A FAVOR DE L’INSTITUT DEL TEATRE 

 
D’una part, en condició de donant, el Sr. Alex Salvador Àvila, amb NIF 35118586R, domicili al 
Carrer de Sepúlveda 84-86, 08015-BARCELONA, propietari d’una col·lecció d’àlbums  de 
premsa sobre Montserrat Caballé. 
 
D’altra part, en condició de donatari, L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom de la 
Diputació de Barcelona, representat per l’Excma. Nuria Marin Martínez, Presidenta de 
l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, assistida pel Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta, secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB de 17 de juliol de 2018), amb domicili a la 
Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present contracte i declaren no 
trobar-se en cap de les situacions de prohibició per contractar previstes per la normativa vigent. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. Alex Salvador, aficionat a l’opera, va rebre en donació de Jordi Suriñà, propietari del Restaurant 
Sant Jordi de Canet i amic personal de la Caballé, 8 àlbums de premsa, amb algunes fotografies 
i programes de mà, sobre la trajectòria professional de la soprano Montserrat Caballé de 1965 al 
1974. 

 
II. El donant és propietari del fons, i per tant, en aquesta condició, té capacitat d’obrar 

suficient per a disposar dels objectes donats i poder de disposició sobre aquests, d’acord 
amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. La seva voluntat és donar aquest 
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fons al donatari per tal que, donada la seva condició d’entitat acadèmica i cultural, sigui 
difós i posat a disposició d’investigadors, alumnes i del públic en general.  
 

III. El Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (MAE) 
és el centre de referència d’informació i recerca de les arts escèniques catalanes i aplega 
dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els seus objectius principals són preservar la 
memòria de les arts escèniques de Catalunya recollint tota la documentació associada 
(textos, programes de mà, esbossos escenogràfics, figurins, vestits, etc.), donar suport a 
la docència i la recerca que s’imparteix als centres docents de l'Institut del Teatre, i 
difondre i preservar els fons bibliogràfics, museístics i d'arxiu. El seu fons està integrat per 
importants col·leccions d’escenografia i figurins, de titelles, de fotografies, d’indumentària, 
de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, actualment sense exposició permanent, 
difon les seves col·leccions a través del portal web Escena Digital i a través d’exposicions 
temporals.  

 
IV. Donat l’interès i el valor artístic i testimonial del fons, l’Institut del Teatre està interessat en 

incorporar aquesta donació a les col·leccions del Museu de les Arts Escèniques (MAE), 
afavorint així  la preservació i divulgació dels documents.  
 

V. Aquest contracte ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
de data .........................., òrgan competent segons art. 12.i dels vigents Estatuts de 
l’Institut del Teatre, i per tant, s’autoritza la seva formalització.  

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

PACTES 
 

Primer. Objecte del contracte. 
L’objecte d’aquesta donació respon a 8 àlbums (s’adjunten fotos a l’annex)  bàsicament de 
premsa nacional i internacional sobre la soprà Montserrat Caballé entre 1965 i 1974 elaborats per 
Jordi Suriñà, propietari del Restaurant sant Jordi de Canet, i anteriorment  empresari de bijuteria i 
joies i complements  de moda especialitzat en alta costura. Va dissenyar vestits i joies per a la 
Montserrat Caballé. 
 
El donant cedeix a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, els 8 àlbums del fons com a 
donació gratuïta de béns propietat de l'oferent. 
 
Segon. Caràcter de la donació. 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple d’objectes 
propietat del donant. La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de 
reversió. 
 
Als efectes previstos a l’article 35 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el donant declaren que són els legals propietaris de la 
totalitat dels objectes que integren la donació i que estan plenament capacitats per a fer donació 
dels béns i per a l’atorgament d’aquest acte, d’acord amb les prescripcions del Codi Civil i Llei 
5/2006, de 10 de maig i Llibre Cinquè de Catalunya,  i que els béns no estan subjectes a cap 
condició, càrrega ni gravamen onerós, garantint per tant la pacífica propietat per part de l’Institut 
del Teatre.  
 
Tercer. Tractament del fons.  
El donatari destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per realitzar la feina 
d’inventari, catalogació i conservació dels elements que integren el fons, que es tractaran seguint 
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els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa tècnica de referència del 
centre.  
 
Quart. Obligacions.  
L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats en el fons del Museu de les 
Arts Escèniques, conservar-los i difondre’ls per facilitar la consulta pública d’investigadors i del 
públic en general, prioritzant els usos de caràcter acadèmic, d’investigació i culturals. L’Institut del 
Teatre posarà a disposició del públic imatges digitalitzades dels béns, facilitant la consulta al 
propi centre i a la web corporativa, i autoritzarà les reproduccions d’ús no comercial sol·licitades 
per tercers.  
L’Institut del Teatre es compromet a difondre i possibilitar el préstec de la col·lecció a altres 
institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives i 
activitats culturals similars relacionades amb el contingut del fons, d’acord amb la normativa per 
al préstec temporal de documents de les col·leccions del MAE.  
 
En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva procedència de la 
següent manera “Col·lecció de premsa Jordi Suriñà: Montserrat Caballé 1965-1974". 
 
Cinquè. Lliurament de la col·lecció. 
Els béns integrants de la donació es lliuraran a l’Institut del Teatre a partir de la signatura del 
present document.  
 
Sisè. Drets de propietat intel·lectual.   
Respecte als documents quina titularitat de drets l’ostenten terceres persones, ja que el   donant 
només  és propietari del suport material de l’obra, no disposant d’una cessió específica dels drets 
de propietat intel·lectual per part dels seus autors, l’Institut del Teatre gestionarà, si  es requereix 
per algun us més enllà de la recerca i la investigació,  l’obtenció de les autoritzacions necessàries 
per part dels seus titulars, d’acord amb el que preveu la vigent llei de Propietat Intel·lectual.  
 
Setè. Valoració de la donació. 
El valor del fons que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó 
que destaca pel seu valor artístic i històric.  
El donatari assumirà el cost dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar l’inventari, 
catalogació i conservació de les obres.  
 
Vuitè.  Resolució del contracte. 
El present contracte té caràcter irreversible. Tan sols en el supòsit que es donin les causes 
establertes a l’article 531-15 del Codi Civil Català, el donant podrà exercir l’acció revocatòria 
corresponent.  
 
Novè. Legislació d’aplicació. 
Serà d’aplicació al present contracte les disposicions relatives a la donació establertes  als 
articles 531-7 i següents del Llibre cinquè del Codi Civil Català, aprovat per la Llei 5/2006 de 10 
de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, així com la resta de 
normativa d’aplicació.  
 
Desè. Bona fe, controvèrsies i fur aplicable. 
Les parts contractants s’obliguen a complir i executar aquest contracte sota el principi de bona fe 
contractual a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest document. Així 
mateix, les parts es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que 
pogués sorgir en el compliment del present contracte. Això no obstant, si no fos possible arribar a 
una solució negociada internament, les desavinences que s’originin com a conseqüència de la 
interpretació del present contracte o de l’execució de les obligacions que se’n derivin, se 
sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats de la ciutat de Barcelona. 
I en prova de conformitat, signen per duplicat el present document en el lloc i data indicats.  
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ANNEX 1 

 
Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de l’Institut del 
Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Sr. Alex Salvador Àvila, tot agraint la donació, així com al Centre 
de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes administratius 
necessaris que es puguin derivar d’aquesta donació.”  

 

 

 

15. Dictamen que proposa modificar l’adscripció territorial dels ensenyaments 

de l’Institut del Teatre. 

El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Puyo, que exposa els 

antecedents i els fonaments de la proposta. 

 

Es produeix un debat al voltant de la situació, i possibles solucions, de l’edifici 

Bombers de Terrassa. Intervenen la Sra. Carmela Fortuny, el Sr. J. Francesc Marco, 

el Sr. Ferran Mascarell i el Sr. Vega, tot concloent en la necessitat d’estudiar el més 

aviat possible la cerca de nous espais. Finalment, es determina unànimement la 

realització d’una reunió institucional amb l’Ajuntament de Terrassa.  

 

La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 

 
“Primer.- MODIFICAR l’adscripció territorial dels ensenyaments que desplega l’Institut del Teatre 
aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 14 de març de 2018 (núm. 
registre 51/2018) , d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva d’aquest dictamen, en el sentit 
següent: 
 

 Modificar l’adscripció territorial del primer curs dels ensenyaments superiors d’art dramàtic de 
l’especialitat d’Interpretació, actualment adscrit territorialment al Centre Territorial del Vallès de 
l’Institut del Teatre, Plaça Didó, 1 de Terrassa que passa a ser adscrit a la seu Central de 
l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona. 
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 Adscriure els ensenyaments de Postgrau de Projectes Pedagògics i Escènics al Centre 
Territorial d’Osona de l’Institut del Teatre, Sant Miquel dels Sants, 20 de Vic. 

 
Segon.- En conseqüència, ESTABLIR l’adscripció territorial definitiva dels ensenyaments de l’Institut del 
Teatre, un cop introduïdes les modificacions referides al punt anterior, i que resta de la següent manera: 
  

 A la seu Central de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona s’adscriuen: 
 

o Els ensenyaments superiors d’art dramàtic,  tots els cursos i especialitats: 
 Interpretació 
 Direcció Escènica i Dramatúrgia 
 Escenografia  

o Els ensenyaments superiors de dansa, tots els cursos i especialitats:  
 Pedagogia de la Dansa 
 Coreografia i Interpretació 

o Els ensenyaments secundaris obligatoris (ESO)  
o Els ensenyaments professionals de dansa Tots els cursos i especialitats. 

 Dansa clàssica 
 Dansa contemporània 
 Dansa espanyola 

o Els ensenyaments de batxillerat 
 

 Al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre, Plaça Didó, 1 de Terrassa s’adscriuen: 
 

 Els estudis tècnics de les arts de l’espectacle equivalents als cicles formatius 
superiors en les seves especialitats. 

 El programa de formació inicial.   
 

 Al Centre Territorial d’Osona de l’Institut del Teatre, Sant Miquel dels Sants, 20 de Vic 
s’adscriuen: 
 

o Els ensenyaments de postgrau d’Arts Escèniques i Educació. 
o Els ensenyament de postgrau de Projectes Pedagògics i Escènics. 
o Altres programes de caràcter pedagògic que es despleguen al seu àmbit territorial 

 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als directors de les Escoles de l’institut del Teatre i als directors 
del Centres Territorials de Terrassa i d’Osona  per al seu coneixement i efectes.” 

 
 

 

16. Dictamen que proposa donar compte de les activitats docents no reglades 

que han estat realitzades en el període comprès entre març de 2019 i agost 

de 2019 en el marc de la instrucció aprovada per acord de la Junta de 

Govern de l’Institut del Teatre en data 20 de juliol de 2016. 

El Vicepresident dona la paraula a la Directora General, Sra. Puyo, que exposa els 
antecedents i els fonaments de la proposta. 
 
La Sra. Fortuny sol·licita, i així es determina per la Presidència, que als lliuraments 
trimestrals que s’efectuen per a donar compte de les activitats docents realitzades, 
s’hi afegeixi la informació de les activitats efectuades a l’exterior. 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 

“Únic.- DONAR COMPTE de les activitats docents no reglades que han estat realitzades en el període 
comprès entre març de 2019 i agost de 2019 en el marc de la instrucció aprovada per acord de la Junta 
de Govern de l’Institut del Teatre en data 20 de juliol de 2016 (núm. registre 121/2016) i que es detallen 
tot seguit: 
 
PERSONAL DOCENT 
 
COORDINACIÓ ACADÈMICA 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

GUIU SAGARRA, NURIA 
Col·laboració 
docent 

     1.260,00 €  11/6/2019 
PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE 'TOT 
DANSA' CURS 18-19. PERIODE 01/04/19 A 
07/06/19 (21h) 

MILLA RODRIGUEZ, PAU 
Col·laboració 
docent 

     1.260,00 €  11/6/2019 
PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE 'TOT 
DANSA' CURS 18-19. PERIODE 01/04/19 A 
07/06/19 (21h) 

ALONSO MARTINEZ, 
HECTOR 

Col·laboració 
docent 

     1.995,00 €  18/6/2019 

POSTGRAU D'ARTS ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. CONFERÈNCIA 26/1 
(3h), TUTORIA GEN-JUNY (22h), 
COORDINACIÓ (5,5h) 

BONAL SARRO, ESTER 
Col·laboració 
docent 

     1.755,00 €  18/6/2019 
POSTGRAU D'ARTS ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. COORDINACIÓ 
GENER-JUNY (19,5h) 

MARTINEZ SANCHEZ, 
DAVID 

Col·laboració 
docent 

     1.620,00 €  18/6/2019 

POSTGRAU D'ARTS ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. CONFERÈNCIA 18/1 
(3h), CLASSE 15/2 (2h), TUTORIA GENER-
JUNY (22h) 

ASENSIO LIÑAN, MIREIA 
Serveis 
professionals 

     1.230,00 €  5/7/2019 
01 (18/06/2019) COORDINACIÓ I TUTORIA 
POSTGRAU ARTS ESCÈNIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL. 18 HORES 

TOTAL COORDINACIÓ ACADÈMICA 9.120,00 € 

 
ESAD 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

STAMENKOVIC HERRANZ, 
MARIA 

Col·laboració 
docent 

        700,00 €  19/3/2019 
(POA) HONORARIS PER ASSIGNATURA 
'METODES D'ESCENIFICACIÓ' DE 4rt 
.PERIODE 05/03/19 A 07/03/19 (9h) 

KASSER, SOPHIE 
Serveis 
professionals 

     5.600,00 €  25/3/2019 

01/2019 (15/03/2019) IMPARTICIÓ 
ASSIGNATURA ""PROJECTE 2 FÍSIC"". 
8/1/2019 A 22/02/2019 INTERPRETACIÓ 
3R CURS ESAD 

BOBES SOLA, XAVIER 
Col·laboració 
docent 

        700,00 €  27/3/2019 

(POA) HONORARIS PER IMPARTIR 
ASSIGNATURA 'METODES 
D'ESCENIFICACIÓ'  (10h) ELS DIES 
18,19,20/MARÇ/2019 

PINTO CODINASALTAS, 
DAVID 

Serveis 
professionals 

     6.300,00 €  29/3/2019 

06/2019 (25032019) IMPARTICIÓ 
DOCÈNCIA A L'ESAD ""PRÀCTICA 
MUSICAL 3 4RT CURS 
INTERPRETACIÓ"" 
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BURGOS TARRIDA, 
TERESA 

Col·laboració 
docent 

        210,00 €  2/4/2019 
(POA) HONORARIS PER LA XERRADA 
DE L'ASSIGNATURA 'DIRECCIÓ 
ARTÍSTICA' EL DIA 26.03.19 (3h) 

ORFILA OBON, MAR 
Col·laboració 
docent 

     1.750,00 €  2/4/2019 

(POA) HONORARIS PER ASSIGNATURA 
'TÈCNICA APLICADA A LA PRÀCTICA DE 
TEXT 2' (25h) PERIODE 04/02/19 A 
31/03/19 

ROVIRA AÑON, JORDI 
Col·laboració 
docent 

     1.740,00 €  2/4/2019 

NO POA - SUPORT A LA DOCÈNCIA EN 
L'ESCENOGRAFIA DEL TALLER DE 4rt 
DIR. DAVID SELVÀS. PERIODE 04/02/19 
A 31/03/19 (29h) 

FILELLA MARTORELL, 
MARTA 

Col·laboració 
docent 

     1.750,00 €  9/4/2019 

(POA) HONORARIS PER ASSIGNATURA 
'TÈCNICA APLICADA A LA PRÀCTICA DE 
TEXT 2' (25h) PERIODE 29/01/19 A 
31/03/19 

LLOTJE RABADA, GUILLEM 
Col·laboració 
docent 

     1.050,00 €  9/4/2019 

(POA) HONORARIS PER ASSIGNATURA 
'TÈCNICA APLICADA A LA PRÀCTICA 
VISUAL 2'. PERIODE 04/02/19 A 25/3/19 
(15h) 

CARRERAS NICOLAU, 
JOSEP 

Col·laboració 
docent 

        270,00 €  9/4/2019 

NO POA - SUPORT A LA DOCÈNCIA EN 
L'ESCENOGRAFIA DEL TALLER DE 4rt 
DIR. A.MARTINEZ. PERIODE 15/03/19 A 
24/03/19 (4,5h) 

MAACFARLANE 
CASAMITJANA, ALBA 

Col·laboració 
docent 

     1.470,00 €  9/4/2019 

NO POA - SUPORT A LA DOCÈNCIA 
COM ESCENÒGRAFA AL TALLER DE 4r 
D'INTERPRETACIÓ. PERIODE 18/03/19 A 
24/03/19 (24,5h) 

PALACIOS MARTINEZ, 
MACARENA 

Col·laboració 
docent 

     1.740,00 €  9/4/2019 

NO POA - SUPORT A LA DOCÈNCIA EN 
L'ESCENOGRAFIA DEL TALLER DE 4rt 
DIR. ORIOL BROGGI. PERIODE 11/02/19 
A 07/04/19 (29h) 

BROGGI RULL, ORIOL 
Serveis 
professionals 

    12.600,00 €  16/4/2019 

174/2019 (08/04/2019) IMPARTICIÓ 
DOCÈNCIA ASSIGNATURA ""PRÀCTICA 
TEXT 2 TEXT 4RT CURS 
INTERPRETACIÓ A L'ESAD 

MILLAN MAYOL, JAVIER 
Serveis 
professionals 

     1.995,00 €  16/4/2019 

0002/2019 (05/04/2019) CLASSES DE 
DIRECCIÓ ARTÍSTICA TERCER CURS 
ESCENOGRAFIA ESAD. SEGON 
PAGAMENT 

SELVAS JANSANA, DAVID 
Serveis 
professionals 

    12.600,00 €  25/4/2019 

1 (10/04/2019) DOCÈNCIA 
ASSIGNATURA ""PRÀCTICA DE TEXT 2"" 
4RT CURS DE L'ESAD. 21/01/2019 A 
31/03/2019 -180H-. 

BLANCO FOLGADO, 
CRISTINA 

Col·laboració 
docent 

        700,00 €  26/4/2019 
(POA) HONORARIS PER ASSIGNATURA 
'MÈTODES D'ESCENIFICACIÓ'. PERIODE 
23/04/19 A 26/04/19 (10h) 

CUCURELLA VIDAL, XALOM 
Col·laboració 
docent 

        180,00 €  26/4/2019 

NO POA - XERRADA DE 
'SOUNDPAINTING' COM A SUPORT A 
L'ASSIGNATURA 'LLENGUATGE 
MUSICAL' (3h) EL 10.04.19 

SOLA GARCIA, ISRAEL 
Col·laboració 
docent 

        180,00 €  26/4/2019 

NO POA - SESSIÓ SOBRE 
'ESCENOGRAFIA I DIRECCIÓ, LA 
CREACIÓ COM A DIÀLEG (3h) EL DIA 
11/04/19 

TORRAS FARRAS, MARIA 
ISABEL 

Col·laboració 
docent 

        120,00 €  26/4/2019 
NO POA - XERRADA SOBRE 
ASSIGNATURA 'DIRECCIÓ ARTÍSTICA' A 
3r. (2h) EL DIA 09/04/19 

HERDER, ELEONORA 
Col·laboració 
docent 

        630,00 €  8/5/2019 
(POA) HONORARIS PER IMPARTIR 
ASSIGNATURA 'ESCENA DIGITAL'  (9h).  
PERIODE 02/04/19 A 09/04/19 /349/ 
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HERDER, ELEONORA 
Col·laboració 
docent 

        180,00 €  8/5/2019 
NO POA - DOCENT DEL MONOGRAFIC 
'ESCENOGRAFIA' EL DIA 04.04.19 (3h) 
/349/ 

DARDER GIMENEZ-
SADABA-LISSON, CLARA 

Col·laboració 
docent 

        240,00 €  29/5/2019 

NO POA - OPTIMIZAR TÈCNIQUES DE 
TREBALL EN EQUIP A L'ASSIGNATURA 
'TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ FÍSIC' 
(4h) 17.05.19 

MILA MOLIST, NURIA 
Col·laboració 
docent 

        660,00 €  29/5/2019 

NO POA - SUPORT A LA DOCÈNCIA 
COM ESCENÒGRAFA AL TALLER DE 3r 
D'INTERPRETACIÓ. PERIODE 18/05/19 A 
25/05/19 (11h) 

VILA VILAREGUT, NURIA 
Col·laboració 
docent 

     1.080,00 €  29/5/2019 

NO POA - SUPORT A LA DOCÈNCIA EN 
L'ESCENOGRAFIA DEL TALLER DE 3rt 
(PROJECTE 3) . PERIODE 11/03/19 A 
25/05/19 (18h) 

SOLA GARCIA, ISRAEL 
Serveis 
professionals 

     8.400,00 €  5/6/2019 
6/2019 (03/06/2019) DOCÈNCIA -
PROJECTE 3 CURS INTERPRETACIÓ- A 
L'ESAD. 18/03/2019 A 02/06/2019 

RIGOLA MONTES, 
ALEXANDRE 

Col·laboració 
docent 

        700,00 €  6/6/2019 
(POA) HONORARIS PER ASSIGNATURA 
'MÈTODES D'ESCENIFICACIÓ' (10h). 
PERIODE 22-31/05/19 

CARRERAS NICOLAU, 
JOSEP 

Col·laboració 
docent 

     2.100,00 €  11/6/2019 

(POA) HONORARIS PER IMPARTIR 
ASSIGNATURA 'PRÀCTIQUES D'ESPAI 
ESCÈNIC'  (30h).  PERIODE 11/03/19 A 
07/06/19 

PONS CALVET, MARIA 
Col·laboració 
docent 

        630,00 €  11/6/2019 

(POA) HONORARIS PER ASSIGNATURA 
D'ESCENOGRAFIA 'ESCENA DIGITAL 
OPTATIVA' (9h) . PERIODE 28/05/19 A 
07/06/19 

ACOSTA, SOFIA 
Col·laboració 
docent 

     1.080,00 €  11/6/2019 

NO POA - SUPORT A LA DOCÈNCIA 
COM ESCENÒGRAFA-IL.LUMINADORA 
AL TALLER DE 3r .PERIODE 10/04/19 A 
07/06//19 (18h) /349/ 

MILA MOLIST, NURIA 
Col·laboració 
docent 

        660,00 €  11/6/2019 

NO POA - SUPORT A LA DOCÈNCIA EN 
L'ESCENOGRAFIA DEL TALLER DE 4rt 
DIR.G.BELTRAN. PERIODE 23/04/19 A 
09/06/19 (60h) 

YSAS TRIAS, ELOI 
Col·laboració 
docent 

     1.740,00 €  11/6/2019 

NO POA - SUPORT A LA DOCÈNCIA 
COM ESCENÒGRAF AL TALLER DE 3r 
D'INTERPRETACIÓ. PERIODE 25/03/19 A 
09/06/19 (29h) 

VERGES ORO, 
BARTOLOME 

Serveis 
professionals 

        700,00 €  28/6/2019 

001/19 (22/06/2019) HONORARIS 
""PRÀCTICA REPERTORI 1 CONTEMP. 
CSD"" I ""MÈTODES ESCENIFICACIÓ 
4RT ESAD. JUNY 2019 

ALCUBIERRE ROCA, ANNA 
Serveis 
professionals 

     4.200,00 €  3/7/2019 

1 (28/06/2019) DOCÈNCIA 
ASSIGNATURA ""ESCENOGRAFIA I 
EXPOSICIONS"" 4RT CURS ESAD. 
20/05/2019 A 28/06/2019 

CELMA FOLCH, MIREIA 
Serveis 
professionals 

     1.740,00 €  10/7/2019 

7.1-2019 (02/07/2019) HONORARIS 
PROFESSIONALS PER SUPORT A LA 
DOCÈNCIA PROJECTE 3. 18/03/2019 A 
02/06/2019 -29H-. 

TOTAL ESAD 76.395,00 € 
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CSD 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

CAMPO MORENO, 
ROSARIO 

Col·laboració 
docent 

     2.310,00 €  19/3/2019 

(POA) HONORARIS PER ASSIG 
'TECNIQUES DE DANSA IV-CLÀSSIC' 4/2-
7/3 (30h) + TÈCNICA OP DANSA B CLA 
12-14/03/19 (3h) 

FAURA GAY, PERE 
Col·laboració 
docent 

        540,00 €  19/3/2019 

NO POA - MASTER CLASS DE 
L'ASSIGNATURA CULTURA 
COREOGRAFICA I MUSICAL. PERIODE 
25/02/19 A 11/03/19 (9h) 

GARSIDE, IAN RICHARD 
Col·laboració 
docent 

        240,00 €  19/3/2019 
NO POA - MASTERCLASS AL CSD (4h) 
EL DIA 15.03.19 

SALAS PALAU, JOSE 
MANUEL 

Col·laboració 
docent 

        180,00 €  19/3/2019 
NO POA - MASTERCLASS ALS 
ALUMNES DE PEDAGOGIA DEL CSD (3h) 
EL DIA 08.03.19 

MUÑOZ LUENGO, PALOMA 
Col·laboració 
docent 

        900,00 €  2/4/2019 

NO POA - ACOMPANYAMENT EN LES 
CLASSES DE 'TALLER DE CREACIÓ' I 
'TALLER D'ESCENIFICACIÓ'. (15h) 
PERIODE 01/03-29/03 

NOVAS RODRIGUEZ, 
MARIA JANET 

Col·laboració 
docent 

     1.995,00 €  26/4/2019 

(POA) HONORARIS PER ASSIG. 
'TÈCNICA OPCIONAL DE DANSA B 
CONTEMPORANI' (28,5h) PERIODE 
18/03/19 A 25/04/19 

MACAU COMELLA, CARLA 
Col·laboració 
docent 

        180,00 €  26/4/2019 
NO POA - MASTERCLASS DE DANSA I 
SALUT AL CSD EL 03.04.2019 (3h) 

NAVARRO LOPEZ, AFRICA 
Col·laboració 
docent 

        490,00 €  14/5/2019 
(POA) HONORARIS PER ASSIGNATURA 
'PAS A DOS A 5ê CONTEMPORÀNIA' . 
PERIODE 10/04/19 A 08/05/19 (4,5h) 

BOIX PONS, JOAN 
Col·laboració 
docent 

     1.890,00 €  29/5/2019 
(POA) HONORARIS PER ASSIGNATURA 
'TÈCNICA OPCIONAL DE DANSA B- CLA' 
. PERIODE 23/04/19 A 23/05/19 (27h) 

CATALA CARRASCO, JOAN 
Col·laboració 
docent 

     1.470,00 €  29/5/2019 
(POA) HONORARIS PER ASSIGNATURA 
'TÈCNICA DE DANSA EN PARELLA' . 
PERIODE 03/04/19 A 22/05/19 (21h) 

SANCHIS BENESEIT, 
SALVADOR 

Col·laboració 
docent 

     1.680,00 €  29/5/2019 

(POA) HONORARIS PER ASSIGNATURA 
'TECNICA OPCIONAL DE DANSA B- 
CONTEMPORÀNIA' 29/04/19 A 23/05/19 
(24h) 

JAVIERRE GARCES, 
CASIMIRO FRANCISCO 

Col·laboració 
docent 

        240,00 €  29/5/2019 
NO POA - MASTERCLASS EL 17.05.19 
(4h) 

ROMANI HERNANDEZ, 
ANNA 

Col·laboració 
docent 

        180,00 €  29/5/2019 
NO POA - MASTERCLASS DE DANSA 
HISTÒRICA AL CSD (3h) EL 09.05.19 

ROMANI HERNANDEZ, 
ANNA 

Col·laboració 
docent 

        720,00 €  29/5/2019 
NO POA - SESSIONS SOBRE 
ASSIGNATURA TALLER III (12h) 
PERIODE 23/04/19 A 14/05/19 

ABULAFIA, YARON 
Serveis 
professionals 

     2.310,00 €  21/6/2019 

2019/011 (18/06/2019) HONORARIS 
ASSIGNATURA ""LIGHTNING DESIGN 
MENTORSHIP"" I MASTERCLASS CSD. 
17-22/06/2019 -TRFINT/349-. 

ABULAFIA, YARON 
Serveis 
professionals 

     1.320,00 €  21/6/2019 

2019/011 (18/06/2019) HONORARIS 
ASSIGNATURA ""LIGHTNING DESIGN 
MENTORSHIP"" I MASTERCLASS CSD. 
17-22/06/2019 -TRFINT/349-. 
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MARKOVIC, ZORAN 
Serveis 
professionals 

     3.150,00 €  28/6/2019 
INVOICE 2 (27/06/2019) PRÀCTICA DE 
REPERTORI CLA AL CSD. 3-21/06/2019 
(45 HORES) -TRFINT/349-. 

VERGES ORO, 
BARTOLOME 

Serveis 
professionals 

     3.150,00 €  28/6/2019 

001/19 (22/06/2019) HONORARIS 
""PRÀCTICA REPERTORI 1 CONTEMP. 
CSD"" I ""MÈTODES ESCENIFICACIÓ 
4RT ESAD. JUNY 2019 

MARKOVIC, ZORAN 
Serveis 
professionals 

        180,00 €  28/6/2019 
INVOICE 1 (27/06/2019) MASTERCLASS 
DANSA CLÀSSICA AL CSD. 26/04/2019 (3 
HORES) -TRFINT/349-. 

LOPEZ ESPINOSA, ROSER 
Serveis 
professionals 

     2.550,00 €  12/7/2019 
2019-06 (02/07/2019) IMPARTICIÓ DE 
L'ASSIGNATURA ""PRÀCTICA 
REPERTORI II"" AL CSD. 11-28/06/2019 

TOTAL CSD 25.675,00 € 

 
EESA/CPD 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

BEECHEY, JASON THOMAS 
Col·laboració 
docent 

        700,00 €  1/3/2019 

(POA) HONORARIS PER DOCÈNCIA A 
EESA-CPD (8,75h)+ (POA) DANSA 
CLÀSSICA ITD (2,5h)+ MASTERCLASS 
CSD (2h) 18-22/03/19 /349/ 

MARI, SEBASTIEN VINCENT 
Col·laboració 
docent 

        960,00 €  13/3/2019 
(POA) HONORARIS PER IMPARTIR 
TALLER DE CREACIÓ 6CLAIX. PERIODE 
06/02/19 A 15/02/19 (12h) 

VEGA ANTOLIN, ADRIA 
Col·laboració 
docent 

     1.320,00 €  2/4/2019 
(POA) HONORARIS PER L'ASSIGNATURA 
'SOMÀTIQUES 3'. PERIODE 09/01/19 A 
30/03/19 (16,5h) 

CLIMENT NIETO, DAVID 
Col·laboració 
docent 

     1.320,00 €  2/5/2019 
(POA) HONORARIS PER IMPARTIR 
ASSIGNATURA 'SOMÀTIQUES 6CON V'  
(16,5h). PERIODE 11/03/19 A 24/04/19 

DIAZ ROMERO, PILAR 
Col·laboració 
docent 

        240,00 €  8/5/2019 

NO POA - PARTICIPACIÓ COM A 
CANTAORA A LA FERIA DE ABRIL 
DURANT LES ACTUACIONS DELS 
ALUMNES (4h) EL DIA 26.04.19 

COLE, RUDI 
Serveis 
professionals 

     1.900,00 €  10/5/2019 
2 (21/04/2019) IMPARTICIÓ DEL ""TALLER 
5È CON"" CSD. SEGON PERÍODE: ABRIL 
2019 -TRFINT/349-. 

NAVARRO LOPEZ, AFRICA 
Col·laboració 
docent 

        360,00 €  14/5/2019 
(POA) HONORARIS PER ASSIGNATURA 
'PAS A DOS A 5ê CONTEMPORÀNIA' . 
PERIODE 10/04/19 A 08/05/19 (4,5h) 

MARI, SEBASTIEN VINCENT 
Col·laboració 
docent 

        240,00 €  16/5/2019 
(POA) HONORARIS PER L'ASSIGNATURA 
'TALLER DE CREACIÓ 6CLA IX' 3'. 
PERIODE 10/05/19 A 15/05/19 (3h) 

RAMIREZ SANSANO, 
GUSTAVO 

Serveis 
professionals 

        480,00 €  13/6/2019 

02/19 (30/05/2019) IMPARTICIÓ 
ASSIGNATURA TALLER 5CLA VI DEPT 
DANSA CLÀSSICA EESA/CPD. 20-
23/05/2019 

ARAN GIMENO, PABLO 
Col·laboració 
docent 

        960,00 €  18/6/2019 
(POA) HONORARIS PER ASSIGNATURA 
'SOMÀTIQUES 5CON III' (12h) . PERIODE 
11/06/19 A 14/06/19 /349/ 
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PINTO CODINASALTAS, 
DAVID 

Serveis 
professionals 

        945,00 €  16/7/2019 
17/2019 (12/07/2019) PROJECTE 
""ENDANSA'T"" CURS 2018/19 (CURS 
D'ESTIU TEATRE MUSICAL). 21 HORES 

FRUITOS SANCHEZ, POL 
Col·laboració 
docent 

        720,00 €  18/7/2019 
ACORD 73/19-  DOCÈNCIA DEL CURS 
D'ESTIU 'ENDANSA'IT DANSES URBANES' 
PERIODE 01/07/19 A 12/07/19 (12h) 

GUERRA ROBELLO, BEALIA 
Col·laboració 
docent 

     1.125,00 €  18/7/2019 
ACORD 72/19 - DOCÈNCIA DEL CURS 
D'ESTIU 'ENDANSA'IT TEATRE MUSICAL' 
PERIODE 01/07/19 A 12/07/19 (25h) 

MALDONADO SEGUI, JOSE 
M. 

Col·laboració 
docent 

     2.415,00 €  18/7/2019 
ACORD 74/19- DOCÈNCIA DEL CURS 
D'ESTIU 'ENDANSA'IT DANSA AVANÇAT' . 
PERIODE 01/07/19 A 12/07/19 (34,5h) 

PIRO CARDONER, LAIA 
Col·laboració 
docent 

     1.260,00 €  18/7/2019 
ACORD 72/19 - DOCÈNCIA DEL CURS 
D'ESTIU 'ENDANSA'IT TEATRE MUSICAL' 
PERIODE 01/07/19 A 12/07/19 (28h) 

TOTAL EESA/CPD 14.945,00 € 

 
ESTAE 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

ALEMANY CASANOVAS, 
JOFRE 

Col·laboració 
docent 

      173,32 €  13/3/2019 
(POA) COL·LABORACIÓCOM A MÚSIC 
PER A LA REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 7 (6h) EL 07.03.19 

HUMET ALSIUS, JOAN 
Col·laboració 
docent 

      173,32 €  13/3/2019 
(POA) COL·LABORACIÓCOM A MÚSIC 
PER A LA REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 7 (6h) EL 07.03.19 

JORBA ARGEMI, OSCAR 
Col·laboració 
docent 

      173,32 €  13/3/2019 
(POA) COL·LABORACIÓCOM A MÚSIC 
PER A LA REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 7 (6h) EL 07.03.19 

PUIG GARCIA, ORIOL 
Col·laboració 
docent 

      250,50 €  13/3/2019 
(POA) HONORARIS PER L'ASIGNATURA 
TALLER 8.2 MÒDUL B- LUMINOTÈCNIA. 
(6h) EL 12.03.19 

DE COUESSIN VILA, YANN 
Col·laboració 
docent 

      250,50 €  27/3/2019 
(POA) REALITZACIÓ DEL MÒDUL B 
TALLER 8.2 (SO) (6h) EL DIA 14.03.2019 

CUSCO FRANSI, ANNA 
Col·laboració 
docent 

      250,50 €  27/3/2019 

CLASSES DE PREPARACIÓ 
LINGÜÍSTICA DINS EL PROJECTE EPTE 
(CURS DE FRANCÈS A L'ESCENARI) EL 
20.03.19 (6h) 

YETTON, KEITH 
Col·laboració 
docent 

      250,50 €  27/3/2019 

CLASSES DE PREPARACIÓ 
LINGÜÍSTICA DINS EL PROJECTE EPTE 
(CURS D'ANGLÈS A L'ESCENARI) 6h EL 
22.03.19 

BALLESTER TORRAS, 
ROBERT 

Col·laboració 
docent 

      250,50 €  4/4/2019 

(POA) REALITZACIÓ DE LA SESSIÓ 
PRÀCTICA DEL MICRO TALLER 8.2 
(SO.GRANS TAULES) EL DIA 01.04.19 
(6h) 

PIERA I CHAVARRIA, ORIOL 
Col·laboració 
docent 

      250,50 €  26/4/2019 
(POA) HONORARIS PER L'ASIGNATURA 
TALLER 8.2 MÒDUL A- MAQUINARIA. 
(6h) EL 11.04.19 

HERRERA MARTINEZ, JORDI 
Col·laboració 
docent 

      240,00 €  2/5/2019 
PRL ON-LINE: DOCÈNCIA DEL MÒDUL 
M5  PERIODE 11/04/19 A 25/04/19 (4h) 

POLLS SALVADOR, 
ALEJANDRO 

Col·laboració 
docent 

      303,33 €  8/5/2019 
(POA) REALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA 
DEL MICRO TALLER 8.2 (SO) BANDES 
SONORES (7h) EL DIA 02.05.19 
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ALSINA MURO, CARLA 
Col·laboració 
docent 

      280,00 €  8/5/2019 

ACCIÓ FORMATIVA: 'LA IGUALTAT DE 
GÈNERE A LES PROFESSIONS 
TÈCNIQUES DE L'ESPECTACLE' (3,5h) 
EL DIA 26.04.19 

GARCIA RODRIGUEZ, 
ANTONIO 

Col·laboració 
docent 

      242,18 €  18/6/2019 
(POA) REALITZACIÓ DEL MÒDUL C 
TALLER 8.2  (MAQUINÀRIA ESCÈNICA) 
EL DIA 12.06.19 (6h) 

PARTAGAS MUÑOZ, ORIOL 
Col·laboració 
docent 

      492,68 €  18/6/2019 
(POA) REALITZACIÓ DEL TALLER 5 - 
MAQUINÀRIA ESCÈNICA ELS DIES 13 i 
14.06.19 (12h) 

VALLE TORRES, RAQUEL 
Col·laboració 
docent 

      240,00 €  18/6/2019 
PRL ON-LINE: DOCÈNCIA DEL MÒDUL 
M11  PERIODE 30/05/19 A 06/06/19 (4h) 

GOU SOL, NURIA 
Col·laboració 
docent 

      480,00 €  1/7/2019 
PRL ON-LINE: DOCÈNCIA DELS MÒDUL 
M8 i M12  PERIODE 09/05/19 A 13/06/19 
(8h) 

PUJOL COLOMER, CARLES 
Col·laboració 
docent 

   1.231,69 €  8/7/2019 

(POA) HONORARIS PER L'ASIGNATURA 
CONSTRUCCIÓ I ACABATS: 
METAL.LISTERIA (30h). PERIODE 
25/04/19 A 30/06/19 

TOTAL ESTAE 5.532,84 € 

 
SERVEIS CULTURALS 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

VIDAL PAZ, ALBERT 
Col·laboració 
docent 

      570,00 €  4/4/2019 

PREPARACIÓ,ASSAJOS I ACTUACIÓ 
D'A. VIDAL EN LA PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE 'EL COS TEL.LÚRIC I MITJÀ 
VIDEOGRÀFIC' EL 27.02.19 

TOTAL SERVEIS CULTURALS 570,00 € 

 
IT DANSA 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

BEECHEY, JASON THOMAS 
Col·laboració 
docent 

      175,00 €  1/3/2019 

(POA) HONORARIS PER DOCÈNCIA A 
EESA-CPD (8,75h)+ (POA) DANSA 
CLÀSSICA ITD (2,5h)+ MASTERCLASS 
CSD (2h) 18-22/03/19 /349/ 

AYGUADE FARRO, EULALIA 
Serveis 
professionals 

      875,00 €  25/4/2019 

6 B (30/03/2019) DOCÈNCIA PER 
IMPARTIR L'ASSIGNATURA ""TÈCNICA DE 
DANSA CONTEMPORÀNIA"" IT DANSA. 
05/02/2019 A 24/03/2019 

NOGAL NAVARRO, LORENA 
Serveis 
professionals 

      600,00 €  21/6/2019 
10 (17/06/2019) DOCÈNCIA ITDANSA 
""REPERTORI"". 04/02/2019 A 31/05/2019. 
REPOSICIÓ ""THE PROM"" GREC 2018 

TOTAL IT DANSA 1.650,00 € 
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CENTRE TERRITORIAL D’OSONA 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

MARGARIT VIÑALS, 
ANGELS 

Col·laboració 
docent 

   1.374,80 €  13/3/2019 

POSTGRAU EN ARTS ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. BLOC COMPOSICIÓ DEL 
MOVIMENT. PERIODE 8,9,10/MARÇ/2019  
(20h) 

CASTILLO PINOS, MARIA 
JOSE 

Col·laboració 
docent 

   1.374,80 €  26/4/2019 

POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. MÒDUL TÈCNIQUES. BLOC 
DE L'OBJECTE I EL TITELL (20h) ELS DIES 
15-16-17/MARÇ/19 

GARCIA MORESO, 
CLAUDIA HILDA 

Col·laboració 
docent 

   1.699,80 €  26/4/2019 

POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. MÒDUL TÈCNIQUES. BLOC 
DINÀMIQUES DEL COS (20h) ELS DIES 5-
6-7/ABRIL/19 

GONZALEZ-BOZA ERRO, 
INES 

Col·laboració 
docent 

   1.699,80 €  8/5/2019 
POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. BLOC DANSA TEATRE (25h) 
ELS DIES 3-4-5/MAIG/19 

CEDO CASTILLO, CLAUDIA 
Col·laboració 
docent 

   1.374,80 €  11/6/2019 

POSTGRAU D'ARTS ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. BLOC DE DIVERSITAT 
PSÍQUICA I TEATRE (20h) ELS DIES 17-18-
19/MAIG/19 

CORTES MOLINA, JORDI 
Col·laboració 
docent 

      902,80 €  11/6/2019 
POSTGRAU EN ARTS ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. BLOC DIVERSITAT PSIQUICA I 
MOVIMENT. PERIODE 02/06/19  (10h) 

GOMEZ MARTINEZ, 
SUSANA 

Col·laboració 
docent 

      687,40 €  11/6/2019 
POSTGRAU EN ARTS ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. BLOC DIVERSITAT PSIQUICA I 
MOVIMENT. PERIODE 01/06/19  (10h) 

PALANCA SANTAMARIA, 
JOSE MARIA 

Col·laboració 
docent 

   1.424,80 €  8/7/2019 

POSTGRAU EN ARTS ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. BLOC ESCOLA 
D'ESPECTADORS. PERIODE 14-15-
16/06/19  (15h) 

TOTAL CENTRE TERRITORIAL D’OSONA 10.539,00 € 

 
RESUM DESPESA TOTAL:  144.426,84 €” 

 
 

 

17. Dictamen que proposa informar i elevar a l’òrgan competent de la Diputació 

de Barcelona la  modificació de la tarifa de taxes i preus públics de 

l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 

El Vicepresident dona la paraula al Gerent, el Sr. Roig, que exposa els antecedents i 
els fonaments de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Altayó, que efectua les propostes que es relacionen a continuació: 

 Cal dur a terme una reflexió sobre el Batxillerat Artístic. 

 L’Institut del Teatre ha establert per al batxillerat un preu diferent, respecte 
d’altres institucions que imparteixen aquesta mateixa docència. 

 El pacte establert amb la Conselleria, comporta un tracte discriminatori envers 
els alumnes de l’Institut del Teatre. 
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 Resulta indispensable parlar amb el Departament Ensenyament de la 
Generalitat respecte de les consideracions anteriors. 

 Cal desenvolupar i aplicar la tarifació social envers els estudis que 
s’imparteixen amb titulació equivalent a la Superior Universitària. 

 Paral·lelament cal abordar i aplicar, també, l’estudi per a implantar fórmules de 
suport i ajuda als alumnes. 

 
Recorda el Gerent, Sr. Roig, que la Diputació de Barcelona assumeix actualment i des 
que es van començar a impartir aquests estudis, gairebé el cost total del Batxillerat. El 
Departament no ha subscrit conveni a l’efecte degut al cost. D’altra banda, exposa les 
accions dutes a terme per a obrir línies de beques a favor dels alumnes. 
 
La Sra. Fortuny es mostra d’acord amb la tarifació social, però caldrà partir d’un 
informe tècnic. 
 
Per la seva part, el Sr. Vega es mostra interessat i d’acord amb l’establiment de dues 
línies en el Batxillerat artístic. Concorda amb la Sra. Fortuny que caldrà disposar 
d’informe tècnic abans de prendre cap decisió al respecte. 
 
Exposa, finalment, la Sra. Puyo els antecedents de la implantació del batxillerat 
artístic. Recorda la conversa amb el Conseller. Així mateix, es refereix al Projecte futur 
i als compromisos. 
 
La Junta de Govern aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Altayó,  el dictamen de 
la Presidència, la part dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 

 
“Primer.- INFORMAR I ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona la modificació de la tarifa de taxes 
de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, segons Annex I que s’adjunta: 
 
Serveis i Activitats 
 

 I. Serveis administratius. Curs acadèmic 2020-2021 

 II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2020-2021 

 III. Assegurances escolars 

 VI. Serveis del Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques 
 

Segon.- INFORMAR I ELEVAR a la Presidència de la Diputació de Barcelona la modificació de la tarifa de 
preus relativa als preus públics unitàriament inferiors a 1.000,00 € de les activitats i serveis gestionats per 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre, que es detallen a l’Annex II que s’adjunta: 
 

 I. Ensenyaments no reglats (cursos, cursets i seminaris) 

 V. Activitats festivals i Museu de les Arts Escèniques 
 

Tercer.- DONAR trasllat a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, la Tresoreria i a la 
Secretaria Acadèmica de l'Institut del Teatre dels anteriors acords als efectes de la seva tramitació.”  
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18. 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: 
 

o El Consell de Direcció de l’Institut del Teatre, en la sessió realitzada en el dia 
d’ahir, ha anunciat  que efectuaran una proposta a la Junta de Govern, basada 
en la facultat prevista a l’article 27.2 dels estatuts. Tot això en relació a la 
definició dels trets i perfil de la convocatòria a la Direcció General de l’Institut 
del Teatre. 
 

o Anuncia que en aquest mandat resulta indispensable abordar la revisió i 
modificació dels Estatuts i Reglament General de l’Institut del Teatre. Proposa 
la creació d’una comissió redactora. 

 
Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, lliura als presents resum del calendari de les 
activitats més rellevants, així com de les actuacions previstes, que comenta punt per 
punt. 

 
 
 
19. Precs i preguntes 
 
El Vicepresident, amb l’acord de la Junta, felicita a l’estructura acadèmica de l’Institut 
del Teatre, per l’acurada preparació de la inauguració del curs acadèmic. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el Vicepresident de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el Secretari 
que en dóna fe.  
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