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A C T A 
 
 

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

 
 
Data:  14 de novembre de 2019 
Caràcter: Ordinària 
Hora començament:  12:35 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  13:35 hores 
Lloc: Sala -1 Soterrani 1er. – Edifici Can Serra. 
 
 
ASSISTENTS: 
 

 
Vicepresident: 

Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares 
 
 

Vocals: 
Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
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 
 
 
S’excusen: 
 Excma. Sra. Núria Marín Martínez 

Il·lm. Sr. Joan Francesc Marco Conchillo 
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La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 

1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió constitutiva celebrada el dia 22 d’octubre 
de 2019. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 2202 al 
2453 de l’any 2019.  

 
3. Ratificar les resolucions de la Presidència:  

 
a) Aprovació de la modificació del contracte del LOT 2 relatiu al “Servei de neteja, respectuós amb el 

medi ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre 
Territorial del Vallès (Terrassa)”. (núm. Registre 2220/2019).  
 

b) Aprovació del curs i el preu públic del curs “Formació de Dansa en Xarxa,  especialitats: Dansa 
Clàssica, Dansa Contemporània i Dansa Espanyola, nivells 0, 1 i 2” de l’Institut del Teatre per al 
curs 2019-2020. (núm. Registre 2387/2019).  

 
c) Sol·licitud a la Diputació de Barcelona assistència per a la representació i defensa tècnica. 

Empleada 07097. . (núm. Registre 2452/2019).  
 

d)  Sol·licitud a la Diputació de Barcelona assistència per a la representació i defensa tècnica. 
Empleada 16852. . (núm. Registre 2453/2019).  
 

4. Dictamen que proposa aprovar la modificació no prevista del contracte prorrogat corresponent al LOT 1 
del “Servei de suport al muntatge i desmuntatge escènic i servei de funció de les activitats programades als 
espais escènics de l’Institut del Teatre”.  
 

5. Dictamen que proposa aprovar la despesa màxima per fer front als serveis derivats de la contractació dels 
“Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els 
municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona”, fins que el nou adjudicatari es faci 
càrrec efectivament de la prestació dels serveis del LOT 1 i LOT 3 (Període 1-10-2019 a 31-3-2020).  

 
6. Dictamen que proposa aprovar la liquidació del contracte del “Servei de suport per a la realització 

d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”. LOT 2.   
 

7. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del “Servei de suport per a la realització 
d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”. Procediment obert. Pluralitat de criteris. 
Dos LOTS.  
 

8. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació per a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).  
 

9. Dictamen que proposa deixar sense efecte els cursos derivats de l’ “Stage Internacional de Dansa” de 
l’Institut del Teatre (edició 2019).  
 

10. Dictamen que proposa aprovar la modificació dels criteris per a la contractació d’especialistes de reconegut 
prestigi o professional que realitzin col·laboracions docents o prestacions de serveis de caire professional en 
el marc del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre.  
 

11. Dictamen que proposa la l’aprovació de la modificació de l’estructura del Departament de “Disseny Escènic” i 
de “Cos” dels ensenyaments de grau superior de l’Institut del Teatre i, en conseqüència,  la creació del càrrec 
acadèmic de “Coordinador de l’àmbit de la salut” a la Coordinació Acadèmica.  
 

12. Dictamen que proposa la liquidació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut de 
Cultura de Barcelona (ICUB) Barcelona per a l’organització de la segona edició de l’esdeveniment “DANSA 
QUINZENA METROPOLITANA” (DqM), que tindrà lloc l’any 2019 en diversos municipis de la corona de 
Barcelona.  
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13. Dictamen que proposa la liquidació de la participació de l’Institut del Teatre en la XIV edició de l’exposició 
internacional anomenada “Quadriennal de Praga” que va tenir lloc del 6 al 16 de juny de 2019.  
 

14. Dictamen que proposa ratificar l’acord de la Comissió Negociadora que té per objecte la proposta d’un Pla 
d’Ordenació de Recursos Humans que integri la jubilació voluntària incentivada com a mesura que afavoreixi 
la prevenció i protecció de la salut dels treballadors de l’Institut del Teatre vincular a la docència (personal 
laboral).  
 

15. Dictamen que proposa informar el projecte de pressupost per a l’any 2020 de l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre i elevar-ho al Consell General de l'Institut del Teatre.  
 

16. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

17. 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. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió 

constitutiva celebrada el dia 22 d’octubre de 2019. 
 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 22 d’octubre de 2019 amb la convocatòria de la 
sessió, es dona per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva 
aprovació. 
 
El Vicepresident demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni 
emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 22 
d’octubre de 2019 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els presents. 
 
 
 
2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans 

unipersonals: Decrets del número 2202 al 2453 de l’any 2019.  
 

El Vicepresident, es remet al llistat lliurat als membres de la Junta de Govern, 
conjuntament amb la convocatòria, relatiu a la relació de tots els decrets dictats des de 
la darrera sessió de la Junta de Govern, que són els registrats amb els números 2202 
al 2453 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 dona per assabentada. 
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3. Ratificar les resolucions de la Presidència:  
 

a) Aprovació de la modificació del contracte del LOT 2 relatiu al “Servei de neteja, 
respectuós amb el medi ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre, de la seu 
de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès (Terrassa)”. (núm. Registre 2220/2019).  

 
b) Aprovació del curs i el preu públic del curs “Formació de Dansa en Xarxa,  especialitats: 

Dansa Clàssica, Dansa Contemporània i Dansa Espanyola, nivells 0, 1 i 2” de l’Institut 
del Teatre per al curs 2019-2020. (núm. Registre 2387/2019).  

 
c) Sol·licitud a la Diputació de Barcelona assistència per a la representació i defensa 

tècnica. Empleada 07097. . (núm. Registre 2452/2019).  
 
d)  Sol·licitud a la Diputació de Barcelona assistència per a la representació i defensa 

tècnica. Empleada 16852. . (núm. Registre 2453/2019). 
 
 
 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat, ratificar els anteriors decrets de la 
Presidència. 
 
 
 
4. Dictamen que proposa aprovar la modificació no prevista del contracte 

prorrogat corresponent al LOT 1 del “Servei de suport al muntatge i 
desmuntatge escènic i servei de funció de les activitats programades als 
espais escènics de l’Institut del Teatre”.  

 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, 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: 
 
“Primer.- APROVAR, amb efectes 1 de novembre de 2019, la modificació no prevista del contracte 
prorrogat del LOT 1 corresponent al “Servei de suport al muntatge i desmuntatge escènic i servei de 
funció de les activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”, aprovada a favor de 
l’empresa adjudicatària SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA per acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de data 9 d’octubre de 2018 (núm. Registre 131/2018), en 
el sentit d’augmentar el pressupost màxim aprovat en VUIT MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS 
AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (8.299,73€)  (IVA Exclòs), més el corresponent IVA al 21% que 
representa un import de MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (1.742,94€), en termes de preus unitaris que s’estableixen pels imports següents: 
 

Servei Preu unitari 
ofertat  

IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat 

IVA inclòs 

Oficial de primera i 
regidoria 

19,09€ 21% 4,01€ 23,10€ 
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Oficial de segona 17,80€ 
21% 

3,74€ 21,54€ 

Auxiliar i porter 14,23€ 
21% 

2,99€ 17,22€ 

 
I tot això, d’acord amb l’informe emès per la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut 
del Teatre, de data 6 de maig de 2019 i de conformitat amb la clàusula 2.3. del PCAP que regeix la 
contractació de referència.  
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa generada per la modificació de referència, de DEU MIL QUARANTA-
DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (10.042,68€) IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 99210/227.99 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA” 

 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar la despesa màxima per fer front als serveis 

derivats de la contractació dels “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, 
consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona”, fins que el 
nou adjudicatari es faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis del 
LOT 1 i LOT 3 (Període 1-10-2019 a 31-3-2020).  

 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, 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: 
 
“Primer.- APROVAR una nova previsió de despesa màxima per l’Institut del Teatre des de l’1 d’octubre 
de 2019 fins al 31 de març de 2020 que és de SIS MIL EUROS  (6.000,00€) IVA INCLÒS per fer front a 
l’execució de la prestació dels Serveis de Telecomunicació (veu, mòbil i dades) desglossada en els lots 
següents: 
 

 Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa per un import màxim de TRES MIL 
VUIT-CENTS EUROS (3.800,00) IVA inclòs, adjudicat a l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU. 

 Lot 3- Servei de dades i d’accés a internet per un import màxim de DOS MIL DOS-CENTS 
EUROS  (2.200,00€) IVA inclòs, amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU.  

 
Segon.- AUTORITZAR la despesa màxima SIS MIL EUROS (6.000,00€) IVA inclòs que anirà imputada a 
l’aplicació pressupostària 99040/22200 del pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis següents: 
 

Exercici Import 

2019 3.000,00€ 

2020 3.000,00€ 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de l’any 2020 s’hi 
consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu. 
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Tercer.- REAJUSTAR COMPTABLEMENT el saldo no satisfet de l’anterior ampliació de despesa que 
finalitzava el 30 de setembre de 2019, de manera que comporta una economia per al vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre de QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS (4.450,00€) desglossat en 
els següents LOTS: 
 

LOT Economia 

Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa -450,00€ 

Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades -2.500,00€ 

Lot 3- Servei de dades i d’accés a internet -1.500,00€ 

 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci LOCALRET i a la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona.” 

 
 
 
6. Dictamen que proposa aprovar la liquidació del contracte del “Servei de 

suport per a la realització d’activitats programades als espais escènics de 
l’Institut del Teatre”. LOT 2.   

 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, 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: 
 
“Primer.- APROVAR la liquidació del contracte del “Servei de suport per a la realització d’activitats 
programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”, LOT 2: SERVEI DE MANTENIMENT 
CORRECTIU PER A LES ACTIVITATS ESCÈNIQUES”, adjudicat a l’empresa SMART IBÉRICA DE 
IMPULSO EMPRESARIAL S.COOP.AND, amb NIF F-90065418, d’acord amb la següent informació: 
 

Descripció Despesa 
aprovada 

Despesa 
executada 

Liquidació 
Economia 

Contracte inicial 
1-1-18 a 31-12-18 

12.017,12€ 11.936,73€ -80,39€ 

Pròrroga del contracte 
1-1-19 a 31-08-19 

8.011,41€ 7.684,88€ -326,53€ 

 
A la vista de les dades econòmiques detallades, s’observa que el contracte subscrit amb l’empresa 
SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL S.COOP.AND per “Servei de suport per a la realització 
d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre“ LOT 2 ha derivat una economia de 
QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (406,92€) per a l’Institut del Teatre. 
  
Segon.- En conseqüència, REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa aprovada per acord de la Junta 
de Govern de l’Institut del Teatre de 9 d’octubre de 2018 (núm. registre 131/2018) en el sentit de 
disminuir-la en TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (326,53€). Aquest 
reajustament es farà a l’aplicació pressupostària 99210/227.99 del vigent pressupost de l’Institut del 
Teatre. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL 
S.COOP.AND.” 
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7. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del “Servei de 
suport per a la realització d’activitats programades als espais escènics de 
l’Institut del Teatre”. Procediment obert. Pluralitat de criteris. Dos LOTS.  

 
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 de contractació del “Servei de suport per a la realització d’activitats 
programades als espais escènics de l’Institut del Teatre” per un pressupost base de licitació de CENT 
DISSET MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (117.769,29€)  (IVA 
Exclòs) més el corresponent IVA al 21% que representa un import de VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS 
TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (24.731,55€), que fan un total de CENT 
QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (142.500,84€) IVA 
Inclòs,  desglossat en DOS LOTS i de la manera següent:  
 

 LOT 1:  SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ACTIVITATS ESCÈNIQUES 
 
El pressupost base de licitació de la contractació, expressat en termes de preus unitaris, es fixa en la 
quantitat de CENT SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 
(107.424,30€) IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de VINT-I-DOS 
MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS (22.559,10€), que fan un total de 
CENT VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(129.983,40€) IVA inclòs  
 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 

Servei/producte 
Import preu unitari 

hora màxim IVA 
exclòs 

Tipus impositiu 
IVA 

Import 
IVA 

Total import preu 
unitari hora  
màxim IVA 

inclòs 

Oficial de primera i 
regidoria 

21,92 € 21% 4,60 € 26,52 € 

Auxiliar i porter 16,29 € 
21% 

3,42 € 19,71€ 

 

 LOT 2: SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU PER A LES ACTIVITATS ESCÈNIQUES  
 
El pressupost base de licitació de la contractació, expressat en termes de preu unitari,  es fixa en la 
quantitat de DEU MIL TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS 
(10.344,99€) IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de DOS MIL 
VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (2.172,45€), que fan un total de DOTZE MIL 
CINC-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (12.517,44€) IVA inclòs.  
 
El preu unitari màxim de licitació s’estableixen per l’import següent: 
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Servei/producte 
Import preu unitari 

hora màxim IVA 
exclòs 

Tipus impositiu 
IVA 

Import 
IVA 

Total import preu 
unitari hora  
màxim IVA 

inclòs 

Oficial de primera i 
regidoria 

21,92 € 21% 4,60 € 26,52 € 

 
Segon.- APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que 
han de regir la licitació, adjudicació i execució del contracte. 
 
Tercer.- TRAMITAR aquesta contractació, que està subjecta a regulació harmonitzada, de forma 
ordinària, per procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, d’acord amb 
el que disposen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 2017). 
 
Quart.- AUTORITZAR l’import màxim de la despesa anual corresponent a CENT QUARANTA-DOS MIL 
CINC-CENTS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (142.500,84€), IVA inclòs, derivada 
d’aquesta contractació, que es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 227.99 dels exercicis 
següents: 

Exercici pressupostari 
Pressupost (IVA 

inclòs) 

2020 83.125,49 € 

2021 59.375,35 € 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost dels anys 2020 i 2021. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords al servei de Contractació de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, als efectes de la seva intervenció en els actes de licitació.” 

 
 
 
8. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre 

l’Institut del Teatre i la Fundació per a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC).  

 
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 la Fundació 
per a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), que es transcriu a continuació: 
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“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PER A L’ESCOLA 
SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA (ESMUC) I L’INSTITUT DEL TEATRE, 

ORGANISME AUTÒNOM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
D’una banda,  
 
La FUNDACIÓ PER A L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA (ESMUC), 
representada per l’Honorable senyor Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació i president del 
Patronat de la Fundació, nomenat pel Decret 3/2018, de 29 de maig (DOGC núm. 7632, 
d’1.6.2018), en nom i representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut de 
les facultats atorgades per la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
De l’altra, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representant per l’Il·lm. Sr. Joan Carles  
Garcia  i Cañizares en la seva qualitat de Vicepresident de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, obrant en nom i representació del dit Organisme i per delegació de signatura efectuada 
per  Decret 1928/2019, de 5 de setembre., assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari 
delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 
12 de juliol de 2018 (BOPB 17 de juliol de 2018), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de 
Barcelona i NIF P-5800024-A. 

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 les activitats que, 
dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres administracions. 

 
II. Que la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya (en endavant, 

FESMUC) té com a objecte fundacional la gestió de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC), així com la promoció i suport, sense afany de lucre d’iniciatives i 
activitats relacionades amb l’ensenyament superior de la música. 
 

III. L’ESMUC és l'únic centre oficial autoritzat d'iniciativa pública que imparteix a Catalunya 
el Títol superior de música i que atorga una titulació equivalent a tots els efectes al títol 
de llicenciat universitari. L’ESMUC inclou, també, dins la seva oferta formativa estudis 
de postgrau, màsters i formació continuada.  
 

IV. La missió principal de l’ESMUC és preparar els estudiants perquè puguin assolir reptes 
professionals a escala internacional i vetllar per la seva incorporació al món 
professional, afavorint la formació de músics amb perfils interessants per al mercat 
internacional. 
 

V. Que ambdues entitats 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. 
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VI. 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. 

 
VII. Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de 

l’Institut del Teatre celebrada el ..................................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni marc, que es regirà pels següents: 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Escola 
Superior de Música de Catalunya (ESMUC) en els 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 entitats, en el marc de les activitats que desenvolupen cadascuna d’elles.  
 
Segon. Objectius del conveni marc 
 
1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Col·laborar en activitats de docència d’interès comú i, en especial, les referides als 

ensenyaments que s’imparteixen a les dues institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals.  
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques professionals 

i especialitats que s’imparteixen a l'Institut del Teatre i a l’ESMUC.  
5. Fomentar el debat i intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin beneficiar 

ambdues institucions.  
6. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es consideren d’interès comú.  
7. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 
 
Quan ambdues institucions ho considerin oportú podran proposar la col·laboració de tercers per a 
la realització de les activitats esmentades. 
 
Tercer. Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte segon, les parts formalitzaran 
convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom del representant de 
cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació 
dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau, les 
fonts de finançament, així com la resta de requeriments legals oportuns. Aquests convenis 
específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de govern.  
 
Quart. Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per aquella 
de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà constar la 
col·laboració entre ambdues entitats en el material de promoció, de difusió i de publicitat de 
l’activitat, mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
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Cinquè. Ús de la imatge de l’ESMUC i de l’Institut del Teatre 
 
En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels convenis aquí establerts, les 
parts signatàries considerin necessari fer ús del logotips de l’altra institució, s’haurà de demanar, 
prèvia autorització a l’altra institució. En el cas de l’ESMUC, a través del Servei de Comunicació i 
difusió, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i 
el tipus d’ús sol·licitat i, en el cas de l’Institut del Teatre, a través del Grup d’Imatge i Comunicació 
amb els mateixos requeriments. 
 
En l’autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos pels quals es 
reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar la vigència del present 
Conveni Marc. 
 
No obstant, quan l’ús dels logotips i altres marques identificatives de l’ESMUC o de l’Institut del 
Teatre hagin de tenir caire lucratiu per alguna de les dues entitats, caldrà formalitzar el 
corresponent contracte de llicència de marca. 
 
Sisè. Establiment d’una Comissió Mixta 
 
Per facilitar els projectes específics i el seu seguiment, es constituirà una Comissió Mixta 
integrada per representants de l’ESMUC i de l’Institut del Teatre. La tasca de la Comissió Mixta 
és proposar col·laboracions en temes acadèmics, culturals, científics i tecnològics d’interès comú, 
preparar els projectes específics i aclarir els dubtes que puguin plantejar-se en la interpretació i 
l’execució d’aquest conveni marc i dels projectes específics. 
 
Setè. Aportacions econòmiques 
 
Aquest conveni marc no comporta aportacions econòmiques de les parts signants. 
 
Vuitè. Confidencialitat 
 
Ambdues parts reconeixen el caràcter estrictament confidencial de la informació següent: 
 

 La que hagin rebut de l’altra part amb motiu del projecte objecte d’aquest conveni i que hagi 
estat identificada com a confidencial, llevat que ja la coneguessin prèviament i ho puguin 
acreditar o sigui de coneixement públic o arribi al coneixement públic. 

 

 Tota la que sigui resultat del desenvolupament del projecte comú objecte d’aquest conveni 
marc. 

 
Per tant, les parts s’obliguen a no difondre la informació confidencial sense el consentiment de 
l’altra part, així com a garantir el compliment d’aquesta obligació per part de totes les persones al 
seu càrrec que participen en el projecte. 
 
Novè.- Clàusula de Protecció de dades de Caràcter Personal 
 
Si es produís l’accés a dades de caràcter personal, com a conseqüència de l’execució del 
present conveni, tan sols podran ser aplicades o utilitzades única i exclusivament pel compliment 
de les finalitats objecte del mateix, no podent ser cedides o lliurades a tercers sota cap títol, ni tan 
sols als mers efectes de conservació. 
 
En tot cas, les parts hauran d’adoptar mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, en 
especial les que reglamentàriament es determinen, en aplicació de la Llei de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva 
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, haguda compte de l’estat de la tecnologia, la 
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naturalesa de les dades subministrades i els riscos als quals són exposades, tant si provenen de 
l’acció humana o del medi físic o natural. 
 
Desè.- 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. 
 
Onzè. Modificació del conveni  
 
El present conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació al 
seu objecte i contingut. Per escrit per ambdues parts, es podrà procedir a la modificació dels 
termes de col·laboració estipulats en el present conveni, així com a la inclusió de tots els 
annexos que poguessin resultar necessaris per a la seva adequada interpretació i el seu 
seguiment. 
 
Totes les modificacions d'aquest conveni marc s'efectuaran mitjançant una addenda al present 
conveni signada per les parts. 
 
Dotzè. Previsions sobre la gestió del conveni 
 
Per tal de regular aspectes complementaris no contemplats en el present conveni de 
col·laboració, o per al desenvolupament de circumstàncies noves sorgides de la seva execució, 
es podran signar addendes complementàries que en passaran a formar part a tots els efectes del 
present conveni. 
 
Tretzè.- 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 als respectius portals de transparència o espais web alternatius que consideri 
cada institució, per la qual cosa les entitats signatàries es donen per informades. 
 
Catorzè. Addendes i convenis específics 
 
El present conveni constitueix el total acord entre les parts. La regulació de les activitats i accions 
previstes en el marc del present conveni es realitzarà mitjançant convenis específics.  
 
El president de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya confereix a la 
directora general la facultat per signar les addendes i els annexos derivats del present conveni, 
informant al patronat en la següent sessió que celebri. 
 
Perquè les addendes o esmenes al present conveni siguin vàlides cal que es signin per ambdues 
parts, fent constar de manera clara i distinta que es tracta d’una esmena i/o addenda. 
 
Quinzè.- Causes d’extinció del conveni  
 
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució: 
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a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del 
mateix. 

b) L’acord unànime de tots els signataris. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algunes de les 

entitats signatàries. 
 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment 
per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es 
considerin incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme 
de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a la resta de parts signatàries. 
 
Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteixi l’incompliment, la part que el va 
dirigir haurà de notificar a les parts signatàries la concurrència de la causa de la resolució i 
s’entendrà resolt el conveni.  
 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altre causa diferent de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis. 

 
Setzè. Jurisdicció 
 
El present conveni no suposa associació ni societat entre les parts i la relació entre ambdues, 
únicament es circumscriu al seu àmbit. En cas d’incompliment del mateix, o d’impossibilitat 
justificada de trobar solució a les qüestions i/o litigis que pogueren derivar-se de la interpretació i 
de l’execució de qualsevol de les seves clàusules, el present conveni quedarà automàticament 
resolt, sotmetent-se les parts als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, una vegada 
esgotades prèviament totes les vies de conciliació possible. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat a un sol efecte, en la data i lloc indicats.” 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la FUNDACIÓ PER A L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE 
CATALUNYA (ESMUC).” 

 
 
 
9. Dictamen que proposa deixar sense efecte els cursos derivats de l’ “Stage 

Internacional de Dansa” de l’Institut del Teatre (edició 2019).  
 
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 els cursos derivats de l’ “Stage Internacional de Dansa” de l’Institut 
del Teatre (edició 2019) aprovat per acord de la Junta de Govern de data 14 de maig de 2019 (núm. 
registre 70/2019), 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 70/2019) en el sentit de 
disminuir-la en la quantitat de QUATRE-MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS 
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CÈNTIMS (4.205,62€) en concepte d’honoraris de les col·laboracions docents externes a l’Institut del 
Teatre, d’acord amb el motius adduïts a la part expositiva del present dictamen. Aquest reajustament es 
realitzarà a l’aplicació pressupostària 226.21/99120 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
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 la modificació dels criteris per a la 

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

 
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.- MODIFICAR, d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva d’aquest dictamen,  els criteris 
per a la contractació d’especialistes de reconegut prestigi o professional que realitzin col·laboracions 
docents o prestacions de serveis de caire professional en el marc del Pla d’Ordenació Acadèmica de 
l’Institut del Teatre, aprovat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de 
26 de març de 2019 (núm. Registre 36/2019) en el sentit d’introduir un nou supòsit en el qual es possible 
la contractació de professionals de gran prestigi, en concret: 
 

 Professionals que imparteixin activitats al Conservatori Professional de Dansa amb un alt nivell 
d’especificitat, com ara les Tècniques complementàries o els Treballs específics, i que s’hagin 
d’impartir al llarg del curs acadèmic. 

 
Segon.- APROVAR, un cop introduïda la modificació del punt anterior, el text refós dels criteris per a la 
contractació d’especialistes de reconegut prestigi o professional que realitzin col·laboracions docents o 
prestacions de serveis de caire professional en el marc del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del 
Teatre i que es detallen a continuació: 
 

 ACTIVITATS EN LES QUE ES PODEN CONTRACTAR PERSONAL ESPECIALISTA DE GRAN 
PRESTIGI O PROFESSIONAL 

 
- Direcció i Coordinació de Màsters i Postgraus.  
- Lectivitat de determinats mòduls de Màsters i Postgraus.  
- Convidats del Postgrau d’IT Dansa i Convidats de Repertori i pràctica escènica del 

Conservatori professional de Dansa. 
- Per impartir matèries de Pràctiques, Tècniques i Tecnologies aplicades dels actuals 

plans d’estudis de les escoles superiors. 
- Professionals que imparteixin activitats al Conservatori Professional de Dansa 

amb un alt nivell d’especificitat, com ara les Tècniques complementàries o els 
Treballs específics, i que s’hagin d’impartir al llarg del curs acadèmic. 
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 CARACTERÍSTIQUES DELS SUPÒSITS EN QUÈ ES PODRAN CONTRACTAR PERSONAL 
ESPECIALISTA DE GRAN PRESTIGI O PROFESSIONAL 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Finalment existeixen uns supòsits que permetrien donar resposta a aquestes necessitats 

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

 
 
 
11. Dictamen que proposa la l’aprovació de la modificació de l’estructura del 

Departament de “Disseny Escènic” i de “Cos” dels ensenyaments de grau 
superior de l’Institut del Teatre i, en conseqüència,  la creació del càrrec 
acadèmic de “Coordinador de l’àmbit de la salut” a la Coordinació 
Acadèmica.  

 
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 nova estructura del Departament de “Disseny Escènic” i del Departament de 
“Cos”  dels ensenyaments de grau superior de l’Institut del Teatre, de conformitat amb les modificacions 
que es relacionen a la part expositiva d’aquest dictamen, i que tot seguit es detalla: 
 

Disseny Escènic Espai escènic i il·luminació escènica 

Disseny de personatge 

Tecnologia i sistemes de representació 

 

Cos Interpretació 
Superior de Dansa 

 
Segon.- APROVAR en conseqüència, el text refós resultant de la incorporació d’aquesta modificació 
relativa a la modificació de les àrees del departament de “Disseny Escènic” i del Departament de “Cos”  
dels ensenyaments de grau superior de l’Institut del Teatre i que es reflecteix a continuació: 
 

DEPARTAMENTS 
 

ÀREES 
 

Pedagogia de les arts de l’espectacle Psicopedagogia de la dansa 

Disseny Escènic Espai escènic i il·luminació escènica 

Disseny de personatge 

Tecnologia i sistemes de representació 

Teoria i Història de les arts escèniques Història de les arts escèniques 

Teoria de les arts escèniques 

Dramatúrgia, escenificació i coreografia Dramatúrgia 

Escenificació 

Coreografia 

Veu Tècnic i expressió de la veu 

Dicció 
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Cos Interpretació 
Superior de Dansa 

Tècniques d’Interpretació Coordinació d’assignatures bàsiques o primer cicle 
Coordinació d’assignatures de segon cicle 
Atenció al professorat 

Música Música 

 
Tercer.- APROVAR la relació de professors que s’adscriuen en les diferents àrees un cop introduïdes les 
modificacions esmentades en la part expositiva del present dictamen: 
 
DEPARTAMENT DE DISSENY ESCÈNIC 
 

Amenós Garcia, Montserrat Disseny de personatge 

Ayza Ballester, Jaume Espai escènic i il·luminació escènica 

Berrondo Recalde, Jon Espai escènic i il·luminació escènica 

Castells Negre, Elisabet Espai escènic i il·luminació escènica 

Domènech Gimenez, Maria Dolores Espai escènic i il·luminació escènica 

Duran Esteva, Josep Lluís Espai escènic i il·luminació escènica 

Echegaray del Pozo, Maria Elisa Disseny de personatge 

Erra Batiste, Xavier Espai escènic i il·luminació escènica 

Ferré Serra, Eudald Disseny de personatge 

Ferri Parres, Alfonso Tecnologia i sistemes de representació 

Figueras Cifuentes, Montserrat Disseny de personatge 

Hernandez Molano, Cecilia Espai escènic i il·luminació escènica 

Ibañez Fauquer, Oriol Espai escènic i il·luminació escènica 

Llunell Argemi, Nuria Disseny de personatge 

Mech, Jan Tecnologia i sistemes de representació 

Orra Munt, Roger Espai escènic i il·luminació escènica 

Pascual Nogué, Albert Espai escènic i il·luminació escènica 

Puigdefabregas Sagrista, Bibiana Espai escènic i il·luminació escènica 

Rafa Serra, Marta Disseny de personatge 

Roy Hom, Joaquim Espai Escènic i il·luminació escènica 

Salva Cerdà, Francesca Tecnologia i sistemes de representació 

Solanilla Rosello, Anna Disseny de personatge 

Soler Escudé, Rosa Espai escènic i il·luminació escènica 

Tolosa Magriña, Montserrat Disseny de personatge 

 
ÀREA DE COS 
 

Avila Castells, Raimon Interpretació  

Barcelona Palau, Miquel Superior de dansa  

Bernardi, Moreno Interpretació 

Corchero Salgado, Andres Superior de dansa 

Córdoba Muñoz, Aroa Superior de dansa 
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Cuesta Dueñas, Juan Jose Interpretació 

De Rojas Pla, Lourdes Margarita Superior de dansa 

Dueso Pla, Elena Interpretació 

Fernandez Fuentes, Carlos Superior de dansa 

Ferrer Carsi, Blanca Superior de dansa 

Frutos Muñoz, Alvaro Superior de dansa 

Gerspacher, Nadine Superior de dansa 

Girona Miguel, Francisco Interpretació 

Gómez Pérez, Antonio Alberto Superior de dansa 

Jane Vila, Pere Interpretació 

Klein Torrens, Raquel Carol Superior de dansa 

Labiano Boutens, Natalia María Superior de dansa 

Llopis Gonzalez, Montserrat Superior de dansa 

Marckmann, Nicolaas Superior de dansa 

Marin Garcia, Sandra Superior de dansa 

Morino, Keith Superior de dansa 

Perez-Cabrero Berengueras, Alicia Superior de dansa 

Raich Roca, Andreu Interpretació 

Rouet Sandrine, Josee Louisette  Superior de dansa 

Sabate Mauleon, Esther Interpretació 

Sais Martinez, Pere Interpretació 

San Miguel  Romero, Gloria Interpretació 

Sanchez Borras, Montserrat Superior de dansa 

Tejedor Beltran, Daniel Superior de dansa 

Weickert Molina, Guillermo Superior de dansa 

 
Quart.- APROVAR la memòria justificativa de les modificacions del Departament de “Disseny Escènic” i 
del departament de “Cos”, i que s’adjunta a l’annex I i annex II, respectivament, del present dictamen. 
 
Cinquè.- MODIFICAR l’acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre aprovat en sessió ordinària de 
17 de juliol de 2018 (núm. registre 113/2018) mitjançant el qual es aprovar l’organigrama de funcionament 
de la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre, en el sentit de: 
 

 Crear el càrrec acadèmic de “Coordinador/a de l’àmbit de Salut ”. 
 
Sisè.- MODIFICAR, igualment, l’acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre aprovat en sessió 
ordinària de 17 de juliol de 2018 (núm. registre 113/2018)  esmentat al punt anterior i en base a les raons 
adduïdes a la part expositiva d’aquesta resolució,  en el sentit d’APROVAR les noves funcions assignades 
al càrrec de nova creació i són les següents: 
 
Coordinador/a de l’àmbit de Salut: 
 

 Organitzar, convocar i presidir les reunions l’Àrea de Salut. 

 Elaborar, amb la participació i el consens de l’equip de l’Àrea de Salut, les normatives internes 
que la regeixin  

 Elaborar i custodiar la documentació generada per l’Àrea de Salut. 
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 Coordinar l’equip de “Consulta i fisioteràpia”, de “Servei d’atenció al gimnàs” i de l’àmbit docent 
en Ciències de la salut i de l’activitat física en el marc curricular de les diferents escoles,  donant 
comptes de la seva activitat a Coordinació Acadèmica, de la qual depèn l’Àrea de Salut. 

 Coordinar els Serveis transversals de “Consulta i fisioteràpia” i de “Servei d’atenció al gimnàs” 
que depenen directament de Coordinació Acadèmica. 

 Fer les propostes de cobertura de l’equip de “Consulta i fisioteràpia”, del de “Servei d’atenció al 
gimnàs” i del de l’equip docent de l’Àrea de Salut IT necessàries, així com gestionar les diverses 
incidències que es poguessin derivar, comunicant-ho a la Coordinació Acadèmica. 

 Fer les propostes de POA corresponents a l’àmbit de la docència de les escoles de l’Institut del 
Teatre a la Coordinació Acadèmica, en consens amb les seves direccions. 

 Vetllar i fomentar la recerca dins de l’Àrea de Salut. 

 Dur a terme la gestió econòmica de l’Àrea de Salut. 

 Valorar i proposar l’adquisició dels recursos materials, bibliogràfics i audiovisuals necessaris pel 
desenvolupament de l’activitat de l’Àrea de Salut IT i vetllar per la cura i manteniment de 
l’existent. 

 Elaborar la memòria anual de l’Àrea de Salut.     
 
Setè.- ASSIGNAR una descarrega lectiva a l’efectiu que exerceixi les funcions del càrrec acadèmic 
següents: 
 

Càrrec acadèmic Descàrrega lectiva/setmana 

Coordinador/a de l’àmbit de Salut  3 hores 

 
Vuitè.- ADSCRIURE funcionalment el càrrec de “Coordinador/a de l’àmbit de Salut” a la Coordinació 
Acadèmica. 
 
Novè.- APROVAR, en conseqüència,  l’organigrama de funcionament de la Coordinació Acadèmica de 
l’Institut del Teatre amb les modificacions introduïdes, i que es detalla a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

COORDINACIÓ ACADÈMICA 

IT DANSA COL·LECTIU DE SUPORT A 
LA DOCÈNCIA-

INSTRUMENTISTES 

RESPONSABLE DE 
MÀSTERS I POSTGRAUS 

COORDINACIÓ D’ARTS 
ESCÈNIQUES 
APLICADES 

COORDINACIÓ DE 
L’ÀMBIT DE SALUT 

CÀRREC D’ESTRUCTURA 
SUPERIOR 
 
CÀRREC ACADÈMIC 
 
CÀRREC D’ESTRUCTURA 
SUBORDINAT 
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Desè.- FIXAR els efectes d’aquesta resolució l’1 de novembre de 2019.  
 
Onzè.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament i efectiva aplicació dels 
presents acords.    
   
Dotzè.- NOTIFICAR aquests acords a les escoles superiors, als departaments i al professorat afectat, així 
com a la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre.” 

 
 
 
12. Dictamen que proposa la liquidació del conveni de col·laboració entre 

l’Institut del Teatre i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) Barcelona per a 
l’organització de la segona edició de l’esdeveniment “DANSA QUINZENA 
METROPOLITANA” (DqM), que tindrà lloc l’any 2019 en diversos municipis 
de la corona de Barcelona.  

 
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 en torn al posicionament de la Diputació de Barcelona i del propi 
Institut del Teatre quant a la participació en el “Festival de Dansa” i de la “Dansa 
Quinzena Metropolitana”. Intervenen tots els assistents. 
Conclou el Vicepresident, que aquesta qüestió serà objecte de debat novament si es 
torna a presentar a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre una proposta de 
participació en aquest esdeveniment. En aquesta sessió cal limitar-se únicament al 
conveni que se sotmet a liquidació. 
 
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 liquidació del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut de 
Cultura de Barcelona (ICUB) per a l’organització de la segona edició de l’esdeveniment “DANSA 
QUINZENA METROPOLITANA” (DqM), que va tenir lloc l’any 2019 en diversos municipis de la corona de 
Barcelona, resultant una economia per al vigent pressupost de l’Institut del Teatre de SETANTA MIL 
SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (70.765,52€), d’acord els 
motius adduïts a la part expositiva d’aquest dictamen i d’acord amb els pactes acordats en el conveni de 
col·laboració subscrit en data 7 de març de 2019.  
 
Segon.- En conseqüència, REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa aprovada per acord de la Junta 
de Govern de l’Institut del Teatre en data 12 de febrer de 2019 (núm. registre 6/2019) en el sentit de 
disminuir-la en SETANTA MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 
(70.765,52€). Aquest reajustament es realitzarà a l’aplicació pressupostària 99003/46200 del vigent 
pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Tercer.- INFORMAR a l’Institut del Cultura de Barcelona (ICUB) que l’aportació final que farà l’Institut del 
Teatre per a la segona edició de l’esdeveniment “DANSA QUINZENA METROPOLITANA” (DqM), que va 
tenir lloc l’any 2019 en diversos municipis de la corona de Barcelona, serà de CENT VINT-I-NOU MIL 
DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (129.234,48€) 
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Quart.- Aquest import s’haurà de fer efectiu, en el termini establert a l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària,  al compte corrent de l’ICUB indicat a continuació: 
 
Banc: CaixaBank, S.A. 
Oficina: Avda. Diagonal 530 (08006) Barcelona 
Titular: Institut de Cultura de Barcelona 
Número de compte: ES13-2100-5000-5602-0002-7088 
 
Cinquè.- NOTIFICAR  aquests acords a l’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB).” 

 
 
 
13. Dictamen que proposa la liquidació de la participació de l’Institut del Teatre 

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

 
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, d’acord els motius adduïts a la part expositiva d’aquest dictamen, la liquidació de la 
participació de l’Institut del Teatre en la XIV edició de l’exposició internacional anomenada “Quadriennal 
de Praga” que va tenir lloc del 6 al 16 de juny de 2019, resultant una economia de CATORZE MIL VUIT-
CENTS UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (14.801,74€) amb el següent desglossament: 
 

Exercici Despesa 
autoritzada 

per acord 31/2018 i 
163/18 

Despeses 
comptabilitzades 
a altres orgànics 

Despesa 
executada 

Economia 

2018 30.650,00€ ---- 28.864,49€ 1.785,51€ 

2019 79.350,00€ 13.488,68€ 52.845,09€ 13.016,23€ 

 
Segon.- REAJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa aprovada per acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre en data 14 de febrer de 2018 (núm. Registre 31/2018) posteriorment modificada per 
acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre de 2018 (núm. Registre 163/2018), en el sentit de 
disminuir-la, únicament pel que fa a la de l’exercici 2019,  en VINT-I-SIS MIL CINC-CENTS QUATRE 
EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (26.504,91€) i amb càrrec a l’aplicació comptable 226.06/99200 
del vigent pressupost.” 

 
 
 
14. Dictamen que proposa ratificar l’acord de la Comissió Negociadora que té 

per objecte la proposta d’un Pla d’Ordenació de Recursos Humans que 
integri la jubilació voluntària incentivada com a mesura que afavoreixi la 
prevenció i protecció de la salut dels treballadors de l’Institut del Teatre 
vincular a la docència (personal laboral).  
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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.- INFORMAR FAVORABLEMENT I ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona, la proposta de 
ratificació de l’Acord de la Comissió Negociadora, subscrit en data 16 de juliol de 2019, entre l’Institut del 
Teatre i les seccions sindicals UGT i CCOO, sobre el Pla d’Ordenació de Recursos Humans del personal 
laboral de l’Institut del Teatre que integra un Pla Integral de jubilació voluntària incentivada com a mesura 
que afavoreixi la prevenció i protecció de la salut dels Treballadors de l’Institut del Teatre que ocupin llocs 
vinculats a la docència, que a continuació es transcriu: 
 

“PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS QUE INTEGRA LA JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA 
INCENTIVADA COM A MESURA QUE AFAVOREIXI LA PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DE LA 
SALUT DELS TREBALLADORS DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE OCUPIN LLOCS VINCULATS 
A LA DOCÈNCIA (PERSONAL LABORAL.) 
 

I. Objecte 
 
El Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’Institut del Teatre pretén ser un instrument que integri 
mesures dirigides a optimitzar els recursos del personal vinculats a la docència integrant un pla de 
jubilació voluntària incentivada per afavorir la prevenció i protecció de la salut dels treballadors que 
ocupin llocs vinculats a la docència (personal laboral). 
 

II. Àmbit d’aplicació 
 
De conformitat amb l’objecte exposat a l’apartat precedent, el present Pla resulta d’aplicació al 
personal laboral de l’Institut del Teatre que ocupi llocs vinculats a la docència. 
 

III. Normativa d’aplicació 
 
El Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant, TREBEP) regula, a l’article 69.2, els instruments, objectius i  
mesures a aplicar en l’àmbit de la planificació dels recursos humans de les administracions públiques, 
amb l’objectiu de “contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los Servicios y de la 
eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada 
de sus efectivas, su mayor distribución, formación promoción profesional y movilidad”.    
 
Els plans per a l’ordenació dels recursos a adoptar per les administracions poden incloure, entre 
d’altres, les mesures d’ordenació que s’hi contenen en el referit article 69.2 TREBEP:  
 

“Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos 
humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:  a) Análisis de las 
disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de 
efectivos, como de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos. b) 
Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras 
de puestos de trabajo. c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión 
de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de 
concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen. d) 
Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de 
conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente título de este Estatuto. e) La 
previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente. 3. Cada Administración Pública 
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planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas 
que les sean de aplicación.”  

  
L’Estatut afegeix que cada administració planificarà els seus recursos d’acord amb els sistemes que 
estableixin les normes que resultin d’aplicació.   
 
També la legislació de funció pública autonòmica conté la regulació dels plans d’ocupació. En aquest 
sentit, l’article 69 del Decret Legislatiu 1/1997, de de 31 d’octubre, Text Únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, regula en aquest àmbit, 
els plans d’ocupació i; el Capítol XV del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que desenvolupa allò previst a la llei catalana i conté la 
regulació de les mesures i instruments de racionalització de recursos humans, el qual té caràcter 
supletori pel personal al servei de la Diputació de Barcelona, en tant que, Administració Local.  
 
Finalment, la Disposició Addicional 21ª de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma 
de la funció pública, la qual no ha estat derogada pel TREBEP i, en conseqüència, manté la seva 
vigència, possibilita, tant a les comunitats autònomes com a les entitats locals, de conformitat amb les 
seves capacitats d’autorganització, l’adopció de sistemes d’estructuració dels recursos humans 
mitjançant programes adaptats a les seves necessitats, mitjançant moltes de les mesures establertes 
en l’article 18 de la mateixa LMRFP, parcialment derogat per la Disposició Derogatòria única del 
TREBEP. 
 

IV. Anàlisi de la plantilla personal laboral de l’Institut del Teatre 
 
El Pla Estratègic de l’Institut del Teatre 2019-2021 contempla en la seva missió que l’Institut del 
Teatre és una institució pública catalana amb vocació internacional especialitzada en la formació, la 
recerca, la innovació i la transferència de coneixement en l’àmbit de les arts escèniques. Per a l’IT les 
arts escèniques són una eina que interpreta i transforma la realitat, d’aquí que el seu propòsit sigui 
formar artistes i tècnics compromesos èticament i estètica amb la societat i amb el seu temps. L’IT, 
d’altra banda, en tant que institució dipositària del patrimoni escènic català, assumeix el deure de 
conservar-lo, difondre’l i projectar-lo cap al futur, sempre en un intens diàleg amb la 
contemporaneïtat. 
 
La vocació de l’Institut del Teatre és esdevenir el motor del sistema català d’arts escèniques, cercant 
l’excel·lència en el conjunt dels seus programes formatius i culturals i articulant l’arrelament en la 
tradició amb l’obertura al context internacional i la innovació 
  
Com a objectiu 1 del Pla Estratègic de l’Institut del Teatre s’identifica el següent: 
 

“Assolir la màxima excel·lència en la pedagogia i en les activitats artístiques i culturals i convertir-
nos en la institució líder i mentora de la formació i la innovació creativa en tant que escola 
nacional de les arts escèniques.” 

  
Per assolir aquest objectiu requereix disposar d’una organització de recursos de personal vinculat a la 
docència adient, suficient i en unes condicions optimes per poder impartir els ensenyaments artístics. 
 
Les funcions i els riscos específics d’alguns llocs de treball de docent o de suport a la docència fan 
que quan arriben a una edat més avançada les seves condicions físiques poden veure’ns afectades. 
És el cas, per exemple, de professors de dansa o de pianistes, que tenen un desgast físic 
considerable a una certa d’edat que pot afectar a la seva salut.  
 
D’altra banda, l’adopció de mesures de contenció de la despesa pública, derivada de la necessària 
aplicació de les normes que foren aprovades, amb caràcter bàsic, pel legislador estatal, van suposar 
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una afectació a les polítiques de recursos humans de l’Institut del Teatre, des de la minoració 
d’algunes de les partides del Capítol I, fins la limitació del nou personal.  
 
De les dades de personal que disposa l’Institut del Teatre a 6 de març de 2019 es constata que 
disposa de 121 empleats/des amb vinculació jurídica de funcionari i 259 empleats/des amb vinculació 
jurídica de laboral, que fan un total de 380  treballadors/es (entre funcionaris i laborals) i que es 
representa gràficament: 

Funcionaris
32%

Laborals
68%

 
 
Respecte del personal laboral de l’Institut del Teatre (259 empleats/des) es representa 
gràficament el personal laboral que forma part de la plantilla i el personal laboral que no forma 
part de la plantilla aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 28 de febrer de 2019.  
  

 
 
 
Personal laboral total:   259 empleats/des 
Personal laboral de plantilla:  148 empleats/des 
Personal laboral fora plantilla:  111 empleats/des 
 
El personal laboral fora plantilla de l’Institut del Teatre constitueix una part important del personal 
docent o de suport a la docència de la institució, però no forma part de la plantilla fixa, com a 
conseqüència de la variabilitat intrínseca de les assignatures que imparteix. Impartiran assignatures 
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optatives d’escola o especialitat. Complementàriament poden impartir altres tipus de docència 
optativa.  
 
Aquest personal també poden ser contractat per substituir a personal docent o de suport a la 
docència que es trobi en situació de baixa mèdica, llicència sense sou o altres situacions que 
requereixi una reserva de lloc.  
 
El personal laboral fora plantilla poden tenir contracte laboral d’obra o servei o d’interinitat per 
substitució.   
 
Respecte del personal laboral de l’Institut del Teatre que forma part de la plantilla (148 
empleats/des) es representa gràficament la seva tipologia de contracte, entre personal laboral 
amb contracte fix i personal laboral amb contracte laboral fins provisió. 

 
 
Personal laboral de plantilla: 148 empleats/des 
Personal laboral amb contracte laboral fix: 66 empleats/des 
Personal laboral amb contracte laboral fins a provisió reglamentària del lloc: 82 empleats/des 
 
Respecte del personal laboral de l’Institut del Teatre es representa gràficament aquells/es 
empleats/des que són de docent i els són de suport a la docència.  
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PERSONAL DOCENT 
 

 
 
Total: 218 docents 
 
 

PERSONAL DE SUPORT A LA DOCÈNCIA 
 

 

 
Total:  41 personal de suport a la docència 
 
 
 
Les limitacions quant a la possibilitat de formalitzar contractes laborals fixos per a personal de nou 
ingrés derivat d’una Oferta Pública d’Ocupació han experimentat una tímida flexibilització en els dos 
durant anys. En aquest sentit, les normes pressupostàries corresponents a l’any 2016 i 2017, 
preveuen la possibilitat que les administracions públiques puguin aprovar ofertes públiques 
d’ocupació.  

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 

 

 

 

 
Amb aquest nou marc regulador ha permès a l’Institut del Teatre adoptar mesures de reducció de la 
temporalitat previstes a la Llei 3/2017 mitjançant la via d’estabilització de l’ocupació i en aquest sentit 
s’ha aprovat l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2017 i 2018 amb les següent places: 
 
Oferta Pública 2017 
 

 15 places de Tècnic Superior Educació (diferents especialitats) 

  3 places de Tècnic Mitjà Educació (instrumentistes). 
 
Oferta Pública 2018 
 

 6 places de Tècnic Superior Educació (diferents especialitats) 

 2 places de Tècnic Mitjà Educació (instrumentistes). 
 
L’anàlisi de les dades que afecten a l’actual situació de l’ocupació pública de l’Institut del Teatre, i que 
també fan concloure la necessitat de l’adopció del present Pla, és la mitjana d’edat dels docents i del 
personal de suport a la docència. 
 
Així, l’edat del personal laboral de l’Institut del Teatre es resumeix en la següent piràmide: 
 
PERSONAL DOCENT (PLANTILLA-amb contracte fix o contracte fins a provisió reglamentària) 
 
Mitjana d’edat:        53 anys 
 

Tram d'edat Dones %Dones Homes %Homes 
Total 
Empleats/des %Total 

<30 anys 2 1,60% 0 0 2 2% 

de 30 a 40 anys 9 7,20% 2 1,60% 11 9% 

de 41 a 45 anys 9 7,20% 7 5,60% 16 13% 

de 46 a 50 anys 12 9,60% 8 6,40% 20 16,00% 

de 51 a 55 anys 14 11,20% 11 8,80% 25 20,00% 

de 56 a 60 anys 16 12,80% 12 9,60% 28 22,40% 

de 61 a 65 anys 9 7,20% 14 11,20% 23 18,40% 

TOTAL 71 56,80% 54 43,20% 125 100% 
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PERSONAL DE SUPORT A LA DOCÈNCIA PLANTILLA-amb contracte fix o contracte fins a 
provisió reglamentària) 
 
 
Mitjana d’edat:        52 anys 
 

Tram d'edat Dones %Dones Homes %Homes 
Total 
Empleats/des %Total 

<30 anys 0 0% 0 0% 0 0% 

de 30 a 40 anys 0 0% 2 8,70% 2 9% 

de 41 a 45 anys 1 4,35% 4 17,39% 5 22% 

de 46 a 50 anys 3 13,04% 1 4,35% 4 17,39% 

de 51 a 55 anys 1 4,35% 4 17,39% 5 21,74% 

de 56 a 60 anys 0 0% 4 17,39% 4 17,39% 

de 61 a 65 anys 1 4,35% 2 8,70% 3 13,04% 

TOTAL 6   17   23 100% 
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** Dades extretes a 6 de març de 2019 
 
 
Alguns col·lectius del personal laboral de l’Institut del Teatre desenvolupen lloc de docent 
(especialitats de dansa, moviment, acrobàcia, etc) i de suport a la docència 
(pianistes/guitarristes/percussió) amb un contingut funcional dels llocs de treball on el seu cos és 
l’eina de treball. L’adaptació del lloc de treball es pot realitzar parcialment atesa, per exemple, 
l’autonomia del docent, però comporta inexorablement un major desgast. D’altra banda, d’acord amb 
les tasques, inherents, molts tenen limitacions associades a l’edat (des de la manipulació de 
càrregues fins a l’exposició a soroll, per exemple, on l’envelliment fa que els puguem considerar 
personal especialment sensible).   Aquest fet comporta que, amb el pas del temps, els/les 
empleats/des que desenvolupen classes del moviment, veu,  pianistes, guitarristes, percussionistes.... 
desenvolupen alguns problemes de salut que, tot i que no deriven necessàriament en processos 
d’incapacitat temporal per causes professionals (ja sigui com accident de treball o com a malaltia 
professional), sí que incrementen el nombre de baixes per malaltia comuna. Per últim, el col·lectiu 
que desenvolupa tasques on hi ha una càrrega superior de caràcter teòric, realitzada a una aula, 
també està exposat a riscos específics que cal considerar, per exemple, els riscos associats a l’ús 
professional de la veu (que és una malaltia professional). 
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Es representa gràficament el personal laboral vinculat a les diferents disciplines i especialitats 
dels ensenyaments artístics. 
 
 

 
 
 

V. Objectius que es persegueixen amb l’aprovació del Pla d’ordenació de recursos 
humans de l’Institut del Teatre 

 
 
Els objectius i finalitats que s’enumeren en els següents apartats responen a l’anàlisi de la situació de 
l’Institut exposada en l’apartat precedent, i pretenen: 
 

 permetre la consolidació de l’ocupació temporal. 

 permetre el relleu de la plantilla laboral i adoptar mesures que afavoreixin la prevenció i 
protecció de la salut dels empleats docents i de suport a la docència de l’Institut del Teatre.   

 
Objectius: 
 

a) Afavorir la consolidació de l’ocupació temporal (places vacants ocupades per personal 
laboral interí).  

b) Potenciar mesures de prevenció i protecció de la salut dels docents i del personal de suport 
a la docència que desenvolupen determinades funcions que comporten un desgast per a la 
seva salut (docents de moviment, veu, pianistes, guitarristes, etc.). 

 
VI. Metodologia 

 
La consecució dels objectius descrits a l’apartat V del present Pla s’assolirà mitjançant l’adopció de 
diverses mesures ordenadores dels recursos de personal de l’Institut del Teatre.  
 

a) Quant a les mesures ordenadores dels recursos de personal actualment en vigor i que 
mantenen la seva vigència, tot integrant-se com a part del present Pla:  
 

 El manteniment de l’autorització de prolongació en el servei actiu (ajornament de la 
jubilació) per aquell personal docent fins a la finalització del curs acadèmic en el que 
compleixi els seixanta-cinc anys, d’acord amb el que  estableix la disposició addicional 
quinzena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost de Mesures per a la Reforma de la Funció 
Pública. 

 El manteniment de l’acord de l’autorització de la reducció lectiva per aquells docents 
amb contracte laboral fix amb una jornada a temps complet que tinguin durant el curs 
acadèmic corresponent 55 anys o més, adoptat  en data 4 d’octubre de 2007. Es 
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negociarà millorar aquesta autorització per ampliar als col·lectius de suport a la 
docència i per al personal laboral amb contracte d’interinitat fins a provisió. 

 
b) Quant a les mesures ordenadores dels recursos de personal que s’aproven mitjançant el present 
acord: 
 

 La revisió de l’actual sistema d’incentius a la jubilació contingut a l’article 48, del Conveni 
col·lectiu del personal laboral, en el sentit de vincular-lo a mesures de reordenació dels 
recursos existents, en els termes que s’hi contenen en els apartats següents. 

 
El nou sistema d’incentius a la jubilació s’aprova com a annex al present Pla d’Ordenació. 
  
 c) Quant a les mesures ordenadores dels recursos de personal que hauran de ser adoptades, prèvia 
negociació en el si de la Mesa de Negociació, en un futur: 
 

 L’adopció de mecanismes que permetin donar resposta a les necessitats reals de 
determinat personal docent i de suport a la docència que arribat a una certa edat, o que 
degut al contingut funcional dels llocs que ocupen, presenta greus problemes de salut 
que en definitiva minoren i limiten la seva capacitat funcional.  

 
VII. Efectes sobre l’ordenació dels Recursos Humans derivats de l’aplicació del Pla 

integral de jubilació 
 

 Quant a la consolidació de l’ocupació temporal, objectiu previst a les lletres a de 
l’apartat V, del present Pla.   

 
El nombre de baixes que es produeixin amb motiu de la jubilació anticipada del personal permetrà 
unificar matèries que actualment s’imparteixen en per diferents docents per raons de perfil 
professional, i per tant, permetrà reduir la contractació temporal fora plantilla. D’igual manera, 
comportarà formalitzar contractes d’interinitat fins a provisió reglamentària del lloc i, per tant, 
incrementar les places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Institut del Teatre per al personal 
laboral, fet que  incidirà directament en la reducció de l’ocupació temporal de la corporació.  
 
En aquest sentit, és a destacar que, de conformitat amb la doctrina del Tribunal Suprem, l’existència 
de personal interí nomenat en plaça vacant, llevat que es dugui a terme la seva amortització, obliga a 
la inclusió de les places cobertes per aquest tipus de personal en les corresponents ofertes públiques 
d’ocupació, sense que aquesta obligació es vegi afectada per les restriccions o prohibicions de les 
diferents lleis de pressupostos generals de l’Estat, negant la sistemàtica excusa emparada en la 
necessària contenció de la despesa inserida en la norma pressupostària (STS de 29 de octubre de 
2010) tendència que sembla haver iniciat un procés d’inversió vistes les previsions contingudes en la 
LPGE per a 2017 i per a 2018, així es desprèn del seu article 19.  
 
Aquesta línia d’actuació, continuista en tant que ja va ser endegada per la Diputació de Barcelona 
amb l’aprovació del Pla d’estabilitat del personal interí, d’aplicació   permetrà donar compliment així 
mateix, a les directrius derivades de la normativa comunitària, en essència configurada per la 
Directiva 1999/70/CE, del Consell de 28 de juny de 1999, relativa a l’Acord Marc de la Confederació 
Europea de Sindicats  (CES). La Directiva té per objecte aplicar l’Acord a tots els estats membres 
sota la proclamació del principi general d’igualtat entre les relacions laborals de durada determinada i 
les de durada indefinida, admetent únicament les excepcions basades en raons objectives; així com, 
l’establiment d’un marc per evitar abusos en les contractacions temporals successives, en definitiva 
pretén establir els principis generals i les condicions mínimes per als contractes de treball de durada 
determinada amb l’objectiu de millorar la qualitat del treball garantint l’aplicació del principi de no 
discriminació. La Directiva no fa distinció entre sector públic i privat, raó per la qual, de conformitat 
amb la interpretació unànime de  la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió 
Europea (entre d’altres, STJUE de 13 de setembre de 2007) resulta  d’aplicació a totes les relacions 

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 

 

 

 

temporals, sense perjudici de quin sigui el seu règim jurídic -funcionarial o laboral- o el seu àmbit 
subjectiu -públic o privat. 
 

 Quant a la incidència en l’actuació preventiva i de protecció de la salut del personal al 
servei de la corporació, recollida a la lletra b) de l’apartat V.   

  
La possibilitat d’anticipar l’edat de jubilació té una afectació directa en aquells col·lectius que en 
essència, degut al contingut funcional dels llocs que desenvolupen, manifesten un considerable nivell 
de desgast en la seva salut que alhora afecta la seva capacitat funcional, fins a l’extrem de reduir la 
seva lectiva per raons de salut o tenir la baixa mèdica per incapacitat. 
 
La mesura per tant permetrà donar sortida a les esmentades situacions alhora que esdevindrà un 
estalvi en suprimir-se aquella lectivitat reduïda que s’han substituït per diferents encàrrecs i que 
podria impartir-se per personal més jove, així com, permetrà incidir en la consolidació de l’ocupació 
de les persones de nou accés. 
 

VIII. Vigència i durada del Pla  
 

La vigència del present Pla d’Ordenació resta condicionada a la consecució dels objectius establerts 
a l’apartat V del mateix i, en qualsevol cas, fins assolir una taxa de temporalitat, quant a les 
contractacions laborals de personal docent i de suport a la docència, que no sigui superior al 5% 
respecte de les places de plantilla ocupades en cada moment.  
 
Tanmateix, el Pla podrà ser objecte de revisió a instància de qualsevol de les parts, ja sigui derivada 
de la necessitat d’adequació normativa o d’adaptació derivada de la seva implementació.   

 
 
 

ANNEX AL PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
  
Pla integral de jubilació de l’Institut del Teatre. Regulació de la jubilació voluntària anticipada 
(incentivada) del personal laboral al servei de l’Institut del Teatre  
  
1.- Jubilació voluntària anticipada (art. 208 TRLGSS)  
2.- Jubilació voluntària anticipada en cas de discapacitat (art.206.2 TRLGSS) 3.- Procediment comú  
Disposicions addicionals 
 
1.- JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA (art. 208 TRLGSS)  
  
1.1 Requisits generals previstos al TRLGSS  
  
Comprèn als empleats públics inclosos dins del Règim General de la Seguretat Social que compleixin 
els requisits que el legislador estableixi en cada moment per a causar dret a jubilar-se 
anticipadament, actualment regulat a l’article 208 del text refós de la Llei general de la seguretat 
Social aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre (TRLGSS), en concret:  
  

 Haver complert una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l’edat legal de 
jubilació que en cada cas resulti d’aplicació segons el que s’estableix a l’article 205.1.a) i 
a la Disposició transitòria setena del TRLGSS.  

 

 Acreditar com a mínim, 35 anys de cotització a la Seguretat Social, d’aquests 2 com a 
mínim han d’estar inclosos en els darrers 15 immediatament anteriors a la data de 
jubilació.  
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1.2 Requisits específics  
  

a) Tenir la condició de personal laboral fix de l’Institut del Teatre. Al personal laboral temporal 
que estigui ocupant una destinació vacant fins a provisió reglamentària i renunciï al seu 
contracte amb motiu de passar a la situació de jubilació anticipada tindrà dret a rebre 
l’incentiu econòmic, havent d’acreditar els següents períodes de prestació de serveis:  
 

-7 anys de serveis prestats de manera acumulada en l’Institut del Teatre o en la 
Diputació de Barcelona.  
-acreditar un període mínim de serveis prestats, immediatament abans de la data 
de jubilació efectiva en l’Institut del Teatre, equivalent al període expressat en 
mesos, en què es concreta l’incentiu econòmic (per mensualitats i en funció de 
l’edat de la persona), exigint-se en tot cas un mínim d’un any.  

  
b) Trobar-se d’alta en la seguretat social acreditar un període mínim de 2 anys i 1 mes de serveis 
prestats immediatament abans de la data de jubilació efectiva, en l’Institut del Teatre. El període 
mínim de serveis prestats exigits en aquest paràgraf, també ho serà per al personal interí que es 
pugui acollir a la jubilació voluntària en els termes establerts a l’Acord de la MGNmc sobre personal 
interí de la DIBA: Pla d’Estabilitat, en concret el punt III de l’Acord setè, que també és d’aplicació per 
al personal laboral de l’Institut del Teatre.  
  

b) Complir en el transcurs de l'any d’efecte de la jubilació voluntària l’edat de 63, 64, 65 o 66 
anys.  
 

Serà requisit imprescindible que en la data de la jubilació efectiva restin, com a mínim, 7 mesos per a 
la data de jubilació forçosa per edat.  
  
Resta expressament exclòs el personal que ho està del vigent Conveni col·lectiu del personal laboral 
al servei de la corporació, concretant-se en:  
 

 El personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.  

 El personal funcionari que desenvolupi llocs de treball amb nivell 30 de complement de 
destinació.  

 El personal directiu professional.  

 El personal eventual de confiança o assessorament especial.  

 El personal laboral contractat per ocupar llocs d'alta direcció.  

 El personal contractat per a la formació (metges interns residents, diplomats residents, etc.), 
les condicions de treball del qual estan regulades mitjançant les normatives generals que els 
hi són d'aplicació 

 
1.3 Incentiu econòmic   
  
L’objecte d’aquest incentiu és compensar la minoració de l’import de la pensió de jubilació motivada 
per l’avançament de l’edat legal de jubilació. És per aquest motiu que l’import de l’incentiu es fixa en 
funció del temps que la persona avanci la seva jubilació en relació amb l’edat legal de jubilació, 
essent major l’import quant més temps li resti per jubilar-se ordinàriament per edat, tot en 
consonància amb la regulació legal prevista en la normativa de Seguretat Social, que estableix, 
lògicament, una major reducció en l’import de la pensió quant més lluny estigui l’empleat de complir 
l’edat legal de jubilació ordinària fixada a l’article 205.1.a) i a la disposició transitòria setena del 
TRLGSS.  
  
A) L’incentiu econòmic s'estableix tenint en compte, tant l'edat de la persona en el moment del passi a 
la jubilació com el temps que la persona avanci la seva jubilació en relació amb l’edat legal de 
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jubilació, d’acord amb les retribucions mensuals brutes que li han estat abonades en la nòmina del 
mes anterior a la data de jubilació, concretant-se en:  
  

 14 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 2 anys en relació amb la jubilació 
ordinària per edat.  

 7 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 1 any en relació amb la jubilació 
ordinària per edat.  

 
Per calcular les retribucions mensuals brutes es consideraran els conceptes retributius que es 
detallen a continuació, de quantia fixa i de percepció mensual, restant exclosos, per tant les 
gratificacions per serveis extraordinaris i qualsevol altra assignació d'anàloga naturalesa i/o de 
percepció condicionada, següents:  
  
- sou 
- antiguitat  
- complement de destinació, diferència de grau, nivell de grau i anàlegs  
- complement específic  
- factors que integren el complement específic  
- complement personal transitori i d'altres d'anàloga naturalesa  
- complement de productivitat "no variable"  
  
Per tal de garantir la finalitat compensatòria que té el present incentiu com a mesura que pretén 
minorar l’impacte de la pèrdua de poder adquisitiu dels empleats públics que es jubilen 
anticipadament i, alhora, garantir que aquest incentiu no derivi en una millora de les condicions 
econòmiques que els empleats tindrien de mantenir-se en servei actiu, s’estableixen els següents 
límits:  
  
- Avançament de la seva jubilació 2 anys en relació amb la jubilació ordinària per edat:  
  

 La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà ser inferior a 30.000 euros.  

 La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà superar els 55.000 euros.  
  
- Avançament de la seva jubilació 1 any en relació amb la jubilació ordinària per edat:  
  

 La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà ser inferior a 15.000 euros.  

 La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà superar els 27.500 euros.  
 
En el supòsit que l’empleat que accedeix a la jubilació voluntària anticipada hagués estat en situació 
d’incapacitat temporal durant el mes anterior a la data d’efecte d’aquesta, es prendrà com a mòdul els 
imports corresponents als conceptes retributius abans esmentats sense tenir en compte la possible 
reducció de retribucions que pugui tenir com a conseqüència del seu procés d’incapacitat temporal. 
Aquest mateix criteri s’aplicarà en el supòsit que l’empleat no tingui nòmina el mes anterior a la data 
d’efecte de la jubilació voluntària per trobar-se ocupant per mobilitat interadministrativa un lloc en una 
altra administració pública, permís sense sou o altres supòsits similars.  
  
B) La percepció de l'incentiu econòmic és incompatible amb la realització de qualsevol treball retribuït 
en el sector públic des de la data de la jubilació voluntària fins a la que, d'acord amb la normativa 
legal vigent en cada moment, s'hagi de produir la jubilació forçosa. L'incompliment d'aquesta condició 
comportarà l'obligació de la persona de reintegrar l'incentiu rebut.  
 
L’Institut del Teatre podrà emprar els oportuns mecanismes de fiscalització per tal de constatar 
l'efectiu compliment d'aquesta determinació.  
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2.-JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA EN CAS DE DISCAPACITAT (persones amb un grau 
de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%).  
  
2.1 Requisits generals previstos al TRLGSS  
  
Comprèn als empleats públics inclosos dins del Règim General de la Seguretat Social que compleixin 
els requisits que el legislador estableixi en cada moment per causar dret a jubilar-se anticipadament 
en cas de persones amb una discapacitat reconeguda, actualment:  
  

 Complir amb el previst a l’article 206.2 del TRLGSS, que preveu que l’edat mínima d’accés a 
la pensió de jubilació que determina l’article 205.1.a) pot ser rebaixada a les persones amb 
un grau de discapacitat igual o superior al 65%, en els termes previstos al Reial decret de 
desenvolupament o també en un grau igual o superior al 45% en aplicació del que determina 
el Reial decret 1851/2009, de 4 de desembre. 

 
2.2 Requisits específics   
  
Els requisits específics seran els mateixos que s’estableix a l’apartat 1.2 amb excepció del de la edat 
que es requereix en el punt c), en aquest cas, l’edat per accedir a aquesta jubilació voluntària serà la 
que correspongui en equivalència per als empleats que es jubilin via article 206.2 del TRLGSS 
(jubilació anticipada en cas de discapacitat).  
 
2.3 Indemnització econòmica   
  
En atenció a l’especial vulnerabilitat d’aquest col·lectiu, s’estableix una indemnització amb l’objectiu 
de compensar les despeses extres que tenen que sufragar les persones que pateixen aquests nivells 
de discapacitat.  
  
Per aquest motiu, els empleats que s’acullen a la jubilació voluntària derivada de l’aplicació de l’article 
206.2 del TRLGSS i que no tenen cap reducció en la quantia de la seva pensió de jubilació per part 
de la Seguretat Social tindran dret a rebre un indemnització a tant alçat de 3.000 €.  
  
En aquells casos en que l’aplicació del sistema de càlcul previst a l’article 206.2 del TRLGSS 
comporti una reducció de l’import de la pensió de jubilació, l’empleat a part de la indemnització 
prevista en el paràgraf anterior, tindrà dret a rebre l’incentiu previst a l’apartat 1.3 d’aquest acord.  
  
3.- Procediment comú  
  
El personal interessat a acollir-se a la jubilació voluntària en qualsevol de les dues modalitats 
previstes haurà de presentar la seva sol·licitud amb dos mesos d’antelació a la data d’inici de seva 
jubilació. Amb la sol·licitud l’empleat haurà d’aportar la següent documentació:  
 

 Informe de Vida Laboral  

 Document de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on consti el precàlcul de la 
pensió de jubilació.  

 En el cas d’empleats amb discapacitats, hauran d’aportar també el certificat del grau de 
discapacitat igual o superior al 65% o 45% recollides a l’article 2 del RD 1851/2009.  

 Així mateix la sol·licitud haurà d’indicar expressament la data de la jubilació (darrer dia d’alta a 
l’Institut del Teatre) i la petició d’abonament de l’incentiu o de la indemnització.   
 
En el cas que l’empleat no compleixi amb el termini de la sol·licitud abans esmentat o no presenti la 
documentació requerida, la data d’inici de la jubilació es podrà adequar, amb la conformitat de 
l’empleat, al termini d’un mes.  
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L’Institut del Teatre resoldrà la concessió de la jubilació voluntària mitjançant resolució expressa de 
l’òrgan competent.  
 
Es donarà trasllat de les peticions què, a proposta de òrgan corresponent, hagin de ser denegades, 
amb indicació de la causa que motiva la denegació, als representats del personal per al seu 
coneixement a l’efecte que puguin emetre informe en el termini de 10 dies.  
 
Passat aquest termini l’òrgan competent de l’Organisme resoldrà expressament.  
 
L’incentiu o la indemnització es farà efectiva, com a criteri general,  a la darrera nòmina de prestació 
de servei. 
 
Disposició addicional primera. Àmbit d’aplicació.  
  
Aquest Acord resulta d'aplicació únicament al personal laboral de l’Institut del Teatre.  
 
Disposició addicional segona. Dotació pressupostària.  
 
Es preveu l’any 2019 per fer front als incentius de la jubilació anticipada incentivada. La quantia 
corresponent dels exercís successius serà objecte de negociació i, en el seu cas, d’increment, 
d’acord amb el que permeti en cada moment la legislació vigent. 
 
Disposició addicional tercera. Revisió de l’incentiu econòmic i de la indemnització econòmica  
a percebre pel personal que acrediti una discapacitat  
 
1. No obstant allò previst a l’apartat 1.3 A), s’acorda que el nombre de mensualitats a percebre en 
concepte d’incentiu serà:  
 

 28 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 2 anys en relació amb la jubilació 
ordinària per edat.  

 14 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 1 any en relació amb la jubilació 
ordinària per edat.  

  
Aquesta regulació entrarà en vigor, sense necessitat de ser objecte de negociació específica, en el 
moment que la dotació pressupostària consignada així ho permeti.   
 
Així mateix les parts presents en Mesa s’obliguen a negociar anualment, i per tal d’assolir el nombre 
de mensualitats de 28 i 14 acordades, la revisió de les previstes a l’apartat 1.3 A), per tal, en el seu 
cas, d’incrementar-les, si la dotació pressupostària consignada ho permet.  
 
2. No obstant allò previst a l’apartat 2.3, s’acorda que la indemnització econòmica a percebre pel 
personal que acrediti una discapacitat sigui de 9.000 euros.  
  
Aquesta regulació entrarà en vigor, sense necessitat de ser objecte de negociació específica, en el 
moment que la dotació pressupostària consignada així ho permeti.   
 
Així mateix les parts presents en Mesa s’obliguen a negociar anualment, i per tal d’assolir la quantia 
de 9.000 euros, la revisió de la prevista a l’apartat 2.3, per tal, en el seu cas, d’incrementar-la, si la 
dotació pressupostària consignada ho permet.  
 
3. Així mateix, les parts presents en la Mesa es comprometen a revisar i, en el seu cas adequar, els 
topalls previstos a l’apartat 1.3.c).  
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Disposició addicional quarta.   
 
Les disposicions contingudes en aquest acord resten supeditades al fet de complir els requisits 
establerts per la normativa d’aplicació en cada moment per accedir a la jubilació anticipada del Règim 
General de la Seguretat Social.  
  
Disposició addicional cinquena. 
  
Als imports previstos com incentiu i/o indemnització li seran d’aplicació la reducció que s’estableix a 
l’article 18.2 de la Llei 35/2006 de l’impost sobre la renda de les persones físiques en relació amb e ls 
percentatges de reducció aplicables a determinats rendiments del treball, ja que té un període de 
generació superior a 2 anys i reuneix la resta de requisits exigits per la normativa tributària. 
 
Les mesures econòmiques contingudes a la regulació de la jubilació voluntària anticipada 
(incentivada) del personal laboral al servei de l’Institut del Teatre tindran efectes retroactius respecte 
de les situacions que s’hagin produït des de la inaplicació de la regulació convencional a la qual 
substitueix el present Acord i fins l’aprovació d’aquest. 
  
De conformitat amb el que disposa l’article 38.3, del Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text 
Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en relació amb l’àmbit de negociació recollit al seu article 
37, quant a la necessitat d’aprovació expressa i formal per part de l’òrgan competent de cada 
administració, a efecte de la seva validesa i eficàcia.  
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 17:00 hores, s’estén aquesta acta i en prova de 
conformitat és signada per tots els membres presents.” 

 
Segon.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de la seva aprovació definitiva pel Ple de la Diputació 
de Barcelona.  
 
Les mesures econòmiques contingudes a la regulació de la jubilació voluntària anticipada (incentivada) 
del personal laboral vinculat a la docència de l’Institut del Teatre tindran efectes retroactius respecte de 
les situacions que s’hagin produït des de la inaplicació de la regulació convencional a la qual substitueix el 
present Acord i fins l’aprovació d’aquest. 
 
Tercer.- Aquest acord és d'aplicació únicament per al personal laboral vinculat a la docència de l’Institut 
del Teatre. 
 
Quart.- Aquesta regulació deixa sense efecte qualsevol acord o regulació que s’hi oposi, i en concret, 
l’article 35 de l’Acord sobre condicions de treball i correlatiu article 48 del Conveni col·lectiu vigents, en la 
redacció derivada dels Acords del Ple corporatiu de dates 27 de juliol de 2000 i 29 de gener de 2004 que 
aproven i prorroguen, respectivament, els Pactes Socials 2000/2003, així com la normativa reguladora de 
la jubilació voluntària incentivada aprovada per Decret 6004/00, de 2 d’octubre de 2000.” 

 
 
 
15. Dictamen que proposa informar el projecte de pressupost per a l’any 2020 de 

l’Organisme Autònom Institut del Teatre i elevar-ho al Consell General de 
l'Institut del Teatre. 

 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
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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: 
 
“Primer.- INFORMAR favorablement el projecte de pressupost de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, corresponent a l’exercici 2020, per un import anivellat de VINT MILIONS TRES-CENTS 
CINQUANTA-UN MIL SIS-CENTS EUROS (20.351.600,00 €), tant pel que fa a l’estat d’ingressos com al 
seu estat de despeses, acompanyat de la memòria justificativa i documentació annexa, així com de la 
plantilla de personal, la relació de llocs de treball i les Bases d’execució del pressupost per a l’any 
2020, que s’adjunten com annexos núms. I a VII, en compliment del que es preceptua en l’art. 165.1 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i en l’art. 
18.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI de 
l’esmentat text refós i d’acord amb el que disposen els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, l’art. 126.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’art. 283.1 del text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Segon.- ELEVAR al Consell General el projecte de pressupost de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre per a l’any 2020 i la resta de documentació annexa el que inclou també la plantilla de personal, la 
relació de llocs de treball i les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2019, per sotmetre’l a 
l’aprovació del Ple, d’acord amb els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i els articles 168 i 169 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a la Intervenció General i a la Direcció de Serveis de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona.” 

 
 
 

16. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 
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. 

 
La Directora General es va comprometre a informar dels actes culturals i 
esdeveniments que tenen lloc a l'IT amb prou antelació per poder organitzar les 
agendes, sempre que sigui possible. Va informar al respecte de la propera re-estrena 
a la Sala Becket de "Bruels", Premi Adrià Gual de l'IT i la re-estrena de "Flam" 
de l'ITTeatre, al Teatre Lliure. Per altra part també va informar de la inauguració de 
l'Exposició Cartells Escènics Russos del segles XIX i XX. 
 
També es va parlar del problema sorgit per qüestions d'humitat al Museu de les Arts 
Escèniques i la necessitat de tenir cura del patrimoni i fer les inversions necessàries 
per assegurar les millors condicions per a la seva conservació. 
 
El Vicepresident, cal que els de l’Institut del Teatre s’informi d’aquestes activitats amb 
antelació. S’ha d’enviar el calendari amb temps, d’aquestes previsions. 
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17. Precs i preguntes 
 
No s’han produït. 
 
 
 
 
 
 
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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