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A C T A 
 
 

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

 
 
Data:  18 de febrer de 2020 
Caràcter: Ordinària 
Hora començament:  11:30 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  13:00 hores 
Lloc: Sala de reunions, planta 1ª Institut del Teatre. 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Vicepresident: 

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

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

 
 
Secretari delegat: 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
Interventora delegada: 
 Sra. Maria José Villarrubia Geriz 
 
 
S’excusen: 
 Excma. Sra. Núria Marín Martínez 

Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
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La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 

1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 10 de 
desembre de 2019. 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 2748 al 
3147 de l’any 2019 i decrets del número 1 a 221 de l’any 2020.  

3. Ratificar les resolucions de la Presidència:  
 

a) Autorització per a la realització d’un Curs de formació continuada per a tècnics de teatres municipals de 
la província de Barcelona “Prevenció de riscos laborals a l’escenari” sol·licitat per l’Oficina de Difusió 
Artística de la Diputació de Barcelona. (núm. Registre 2763/2019, de data 09.12.2019).  
 

b) Autorització per sol·licitar una subvenció a Finnish Literature Exchange (FILI) per a l’edició d’obres de 
teatre finlandès. (núm. Registre 77/2020, de data 30.01.2020).  

 
4. Dictamen que proposa deixar sense efecte l’adhesió a l’acord marc del servei de mediació d’assegurances 

(exp. 2015.01) del Consorci Català per al Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM).   

5. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de l’expedient de contractació del “Servei de suport per a la 
realització d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”. Procediment obert.2 LOTS.  

6. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del “Servei de neteja, respectuós amb el medi 
ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre (Centre Territorial del Vallès)”. Procediment obert. 
Pluralitat de criteris.  

7. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació de l’Acord marc d’un màxim de tres empreses 
de viatges per a la prestació dels “Serveis d’agència de viatges a l’Institut del Teatre”. Procediment obert.   
Pluralitat de criteris.  

8. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Instituto Superior 
de Danza  “Alicia Alonso” (Madrid).  

9. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del “Curs Tècnic de nivell bàsic en PRL per a tècnics 
de l’espectacle en viu (on line)”. Edició 2020.  

10. Dictamen que proposa aprovar la modificació del Pla General de Formació de l’Institut del Teatre per 
introduir l’incentiu i facilitar la realització d’estudis de Màster conduents al Doctorat, o Màsters Professionals 
per al personal docent de l’Institut del Teatre i aprovar la distribució de pressupost per a l’any 2020  

11. Dictamen que proposa informar favorablement i sotmetre a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona la 
proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari de l’Organisme Autònom Institut del Teatre a 31 de 
desembre de 2019.  

12. Dictamen que proposa donar-se per assabentat dels informes de control financer i permanent de l’activitat 
economicoadministrativa de l’Organisme Autònom Institut del Teatre realitzats durant l’any 2019.   

13. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 
 Especial referència a la proposta de liquidació del pressupost de l’any 2019 de l’Institut del Teatre 

aprovada per la Diputació de Barcelona de la qual se n’ha donat compte en el punt segon de l’ordre del 
dia de la present sessió. 

 
14. 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. Excusa l’absència en la reunió prevista pel mes de gener, la qual 
no es va poder celebrar ateses les condicions catastròfiques que es van desenvolupar 
en bona part del territori de Catalunya. Tot seguit, s’inicia el desenvolupament dels 
punts que conformen l’ordre del dia fixat per avui. 
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1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió 
constitutiva celebrada el dia 10 de desembre 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 10 de desembre 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 10 
de desembre 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 2748 al 3147 de l’any 2019 i decrets del 
número 1 al 221 de l’any 2020.  

 

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 2748 
al 3147 de l’any 2019 i decrets del número 1 al 221 de l’any 2020, 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. 
 
 
 
3. Ratificar les resolucions de la Presidència:  

 
a) Autorització per a la realització d’un Curs de formació continuada per a tècnics de teatres 

municipals de la província de Barcelona “Prevenció de riscos laborals a l’escenari” 
sol·licitat per l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. (núm. Registre 
2763/2019, de data 09.12.2019).  
 

b) Autorització per sol·licitar una subvenció a Finnish Literature Exchange (FILI) per a l’edició 
d’obres de teatre finlandès. (núm. Registre 77/2020, de data 30.01.2020).  

 

Prèviament a la seva ratificació la Directora General, Sra. Magda Puyo efectua una 
exposició dels antecedents d’ambdós decrets. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat, ratificar l’anterior decret de la Presidència. 
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4. Dictamen que proposa deixar sense efecte l’adhesió a l’acord marc del 
servei de mediació d’assegurances (exp. 2015.01) del Consorci Català per al 
Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM).   

 
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.- DEIXAR SENSE EFECTE, a partir de l’1 de gener de 2020, l’adhesió de l’INSTITUT DEL 
TEATRE a l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer & Ojeda, d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva 
d’aquest dictamen. En conseqüència, Ferrer & Ojeda deixarà tenir la condició de Mediador de l’Organisme 
a partir de l’1 de gener de 2020.   
 
Segon.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català per al 
Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a l’empresa FERRER & OJEDA 
ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS (C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona).” 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de l’expedient de contractació 

del “Servei de suport per a la realització d’activitats programades als espais 
escènics de l’Institut del Teatre”. Procediment obert.2 LOTS. 

 
El Vicepresident 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.- ADJUDICAR, amb efecte 1 de juny de 2020, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona reunida el dia 29 de gener de 2020, la 
contractació relativa al “Servei de suport per a la realització d’activitats programades als espais 
escènics de l’Institut del Teatre” a l’empresa SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS SA, amb NIF 
A58116369, d’acord amb la seva oferta: 
 
Pel LOT 1: Servei de muntatge i desmuntatge d’activitats escèniques  
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

Servei 
Preu unitari ofertat IVA 
exclòs 

Tipus 
% IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
ofertat IVA inclòs 

Oficial de primera i regidoria 21,50 € 21% 4,52 € 26,02 € 
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Auxiliar i porter 16,00 € 21% 3,36 € 19,36 € 

 
2) DISPOSAR D’UN EQUIP INFORMÀTIC (PORTÀTIL) AMB PROGRAMARI DE SO I LLUM PER 
OPERAR EN FUNCIONS (TIPUS SHOWCUE/ QLAB/DEELITE) 
 

 Marcar amb una creu l’opció 
seleccionada 

DISPOSO x 
NO DISPOSO  

 
Pel LOT 2: Servei de manteniment preventiu, correctiu i substitucions dels equipaments i 
infraestructures escenotècnics 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

Servei 
Preu unitari ofertat IVA 
exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA 
Total preu unitari 
ofertat IVA inclòs 

Oficial de primera i 
regidoria 

21,50 € 21% 4,52 € 26,02 € 

 
2) PROPOSTA DE REDUCCIÓ DELS TEMPS DE RESPOSTA A LES PETICIONS DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE PER LES SITUACIONS SOBREVINGUDES A LES POSSIBLES INCIDÈNCIES ESTABLERTES 
A LA CLÀUSULA DE 3.3. DELS PLECS TÈCNICS. 

 
HO FARÉ EN...........1............HORA 

 
Segon.- DISPOSAR que la despesa de CENT TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS 
AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (139.825,84€), IVA inclòs, corresponent a aquesta contractació, es 
farà efectiva a càrrec de la següent aplicació pressupostària 99210/227.99 dels exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari 
Pressupost Lot 1 
(IVA inclòs) 

Pressupost Lot 2 
(IVA inclòs) 

Despesa total (IVA 
inclòs) 

2020 74.400,90€ 7.164,17€ 81.565,07€ 

2021 53.143,50€ 5.117,27€ 58.260,77€ 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en 
el pressupost 2021 de l’Institut del Teatre, d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer.- REAJUSTAR la despesa aprovada per l’acord de Junta de Govern de l’Institut del Teatre de 14 
de novembre de 2019 (núm. registre 110/2019), per ajustar-la a l’oferta presentada per l’adjudicatari, de 
conformitat amb el següent desglossament: 
 
LOT 1: Servei de muntatge i desmuntatge d’activitats escèniques 
 

Exercici Import autoritzat 
Acord 110/19 

Import adjudicació Reajustament 

2020 75.823,65€ 74.400,90€ -1.422,75€ 
2021 54.159,75€ 53.143,50€ -1.016,25€ 
TOTAL    -2.439,00€ 
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LOT 2: Servei de manteniment preventiu, correctiu i substitucions dels equipaments i 
infraestructures escenotècnics 
 

Exercici Import autoritzat 
Acord 110/19 

Import adjudicació Reajustament 

2020 7.301,84€ 7.164,17€ -137,67€ 
2021 5.215,60€ 53.143,50€ -98,33€ 
TOTAL    -236,00€ 

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

neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de l’Institut del 
Teatre (Centre Territorial del Vallès)”. Procediment obert. Pluralitat de 
criteris. 

 
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 l’expedient de contractació del “Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, 
de les dependències de l’Institut del Teatre, Centre Territorial del Vallès (Terrassa)” amb un pressupost 
base de licitació biennal de SEIXANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS (64.307,38€), IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat de 
TRETZE MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (13.504,55€), que fan 
un total de SETANTA-SET MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS 
(77.811,93€), IVA inclòs, desglossat de la manera següent: 
 

a) Part fixa Pels serveis periòdics de neteja, un pressupost base de licitació biennal (2 
anys) de 63.514,38€ més 13.338,02€ en concepte d’IVA  al 21% que fan un 
total de 76.852,40€ IVA inclòs 

b) Part variable 
Per a les neteges puntuals (possibles serveis puntuals de neteja d’acord 
amb les previsions de la clàusula 16 del plec de prescripcions tècniques), 
un pressupost base de licitació biennal (2 anys), 793,00€, més 166,53€ en 
concepte d’IVA al 21%, que fan un total de 959,53€ IVA inclòs 
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La part variable, pels serveis puntuals de neteja, segons els següents preus unitaris màxims:  
  

Serveis puntuals  
de neteja 

Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total preu unitari 
màxim IVA inclòs 

Netejadora (horari diürn no 
festiu) 

15,86€/hora 21% 3,33€ 19,19€/hora 

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

Netejador/a 
Horari diürn no festiu 

50 hores 

 
Segon.- APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que 
han de regir la licitació, adjudicació i execució del contracte. 
 
Tercer.- PROCEDIR a licitar el referit contracte mitjançant procediment obert, d’acord amb el que 
estableix l’art. 156 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (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) i 
adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració. 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa màxima pluriennal de SETANTA-SET MIL VUIT-CENTS ONZE 
EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (77.811,93€), IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, 
que es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries 227.00/99030 dels exercicis següents: 
 
Per a les neteges periòdiques: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2020 19.213,10€ 

2021 38.426,20€ 

2022 19.213,10€ 

 
Per a les neteges puntuals: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2020 239,88€ 

2021 479,77€ 

2022 239,88€ 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de exercici 2021 i 2022 
s’hi consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu, tot d'acord amb el que 
estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
En el moment d’adjudicar aquesta contractació, s’aplicarà a la part del preu fix la baixa corresponent, si 
escau. Pel que fa a la part variable, sens perjudici de l’aplicació dels preus oferts per l’empresa 
contractista, es podrà disposar de la despesa total aprovada, per poder fer front al major nombre possible 
de serveis puntuals. 
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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.” 

 
 
 
7. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació de l’Acord marc 

d’un màxim de tres empreses de viatges per a la prestació dels “Serveis 
d’agència de viatges a l’Institut del Teatre”. Procediment obert.   Pluralitat de 
criteris.  

 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa la necessitat de 
deixar  aquest punt sobre la taula.  
 
La Junta de Govern així ho aprova per unanimitat. 
 
 
 
8. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre 

l’Institut del Teatre i l’Instituto Superior de Danza  “Alicia Alonso” (Madrid).  
 
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 l’Instituto 
Superior de Danza  “Alicia Alonso” (Madrid), que es transcriu a continuació: 
 
 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA  “ALICIA 

ALONSO”  I L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
L’INSTITUT DEL TEATRE representant per l’Il·lm. Sr. 
Joan Carles  Garcia  i Cañizares en la seva qualitat de 
Vicepresident de l’Organisme Autònom de la Diputació de 
Barcelona, Institut del Teatre, obrant en nom i 
representació del dit Organisme i per delegació de 
signatura efectuada de la Presidència per  Decret de 7 de 
novembre de 2019 (núm. Registre 12517/19), 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, 

 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA “ALICIA ALONSO” 
Y EL INSTITUT DEL TEATRE 

 
ENTIDADES QUE INTERVIENEN 

 
 
EL INSTITUT DEL TEATRE, representado por el Ilmo. Sr. 
Joan Carles  Garcia Cañizares, Vicepresidente del 
Organismo Autónomo de la Diputación de Barcelona, 
Instituto del Teatro, obrando en nombre y representación 
de dicho Organismo y por delegación de firma de la 
Presidencia efectuada por Decreto de 7 de noviembre de 
2019 (núm. Registre 12517/19), asistido por el Sr. 
Francesc Bartoll Huerta, secretario delegado, en virtud de 
las facultades conferidas por el Decreto de la Presidencia 
de la Corporación de fecha 12 de julio de 2018 (BOPB de 
17 de julio de 2018), con domicilio en la Plaza Margarita 
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s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE LA DANZA "ALICIA 
ALONSO" centre de denominació específica de la Fundació 
de la Dansa "Alicia Alonso" del mateix nom amb NIF G-
81731705, d'acord a l'Ordre 3908/2000 de la Conselleria 
d'Educació, modificat per l'Ordre 3107/2000 de l'esmentat 
organisme, té autoritzades les titulacions superiors de dansa 
en les especialitats de Pedagogia de la dansa. Dansa 
Professional i Coreografia i Interpretació de la Dansa. 
D. Alberto García Castaño, en qualitat de director gerent de 
la Fundació de la Dansa "Alicia Alonso" actua en el seu nom 
i representació, amb domicili Campus Universitari de la 
Universitat Rey Juan Carlos situada en Camí del Molino N º 
5,  28943 de Fuenlabrada (Madrid ) 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que l’INSTITUT DEL TEATRE és un organisme autònom 
creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la 
capacitat d'actuar necessària per al compliment dels seus 
fins. És una institució de formació, d'investigació i de difusió 
de les arts de l'espectacle, figurant entre les seves finalitats 
l'ensenyament reglat i no reglat de les arts de l'espectacle, la 
promoció i l'organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l'organització, 
producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i 
de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a 
les seves sales teatrals. També figura entre les seves 
finalitats la cooperació en la divulgació i suport a activitats 
que, dins de l'àmbit dels seus objectius, es duguin a terme 
per part d'altres administracions. 
 
 
II.- Que l’Instituto Superior de Danza  “Alicia Alonso” és un 
centre de formació superior que desenvolupa activitats de 
docència, investigació i desenvolupament científic i 
tecnològic. Té autoritzat les Titulacions Superiors de Dansa 
en les especialitats de Pedagogia de la Dansa. Dansa 
Professional i Coreografia i Interpretació de la Dansa. 
 
 
III.- 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. 
 
 
IV.-Que per a fer possible aquesta cooperació es fa 
necessari establir un marc d'actuació a què puguin adaptar 
les diferents accions que referent a això puguin dur-se a 
terme. 
 
III.- Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord 

Xirgu, s / n de Barcelona y NIF P-5800024-A. 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE LA DANZA “ALICIA 
ALONSO” centro de denominación específica de la 
Fundación de la Danza “Alicia Alonso” del mismo nombre 
con NIF G-81731705, de acuerdo en la Orden 3908/2000 
de la Consejería de Educación, modificado por la Orden 
3107/2000 del mencionado organismo, tiene autorizadas 
las titulaciones superiores de danza en las especialidades 
de Pedagogía de la Danza. Danza Profesional y 
Coreografía e Interpretación de la Danza. 
D. Alberto García Castaño, en calidad de  Director 
Gerente de la Fundación de la Danza “Alicia Alonso” actúa 
en su nombre y representación, con domicilio Campus 
Universitario de la Universidad Rey Juan Carlos sita en 
Camino del Molino Nº 5, 28943 de Fuenlabrada (Madrid)  

 
ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 

 
I.- Que El INSTITUT DEL TEATRE es un organismo 
autónomo creado por la Diputación de Barcelona, dotado 
de personalidad jurídica diferenciada, patrimonio 
independiente, y con la capacidad de actuar necesaria 
para el cumplimiento de sus fines. Es una institución de 
formación, de investigación y de difusión de las artes del 
espectáculo, figurando entre sus finalidades la enseñanza 
reglada y no reglada de las artes del espectáculo, la 
promoción y la organización de cursos, congresos, 
conferencias, ciclos, exposiciones, así como la 
organización, producción y gestión de festivales, 
muestras, montajes escénicos y de danza, propios o 
ajenos, y la realización de programaciones en sus salas 
teatrales. También figura entre sus finalidades la 
cooperación en la divulgación y apoyo a actividades que, 
dentro del ámbito de sus objetivos, se lleven a cabo por 
parte de otras administraciones. 
II.- Que el Instituto Superior de Danza  “Alicia Alonso” es 
un centro de formación superior que desarrolla actividades 
de docencia, investigación y desarrollo científico y 
tecnológico. Tiene autorizado las Titulaciones Superiores 
de Danza en las especialidades de Pedagogía de la 
Danza. Danza Profesional y Coreografía e Interpretación 
de la Danza. 
III. Que ambas entidades constatan que la mutua 
colaboración y coordinación debe permitir un mejor 
aprovechamiento de su potencial, en beneficio de la 
consecución de los objetivos que ambas se proponen. 
IV. Que para hacer posible esta cooperación se hace 
necesario establecer un marco de actuación al que 
puedan adaptarse las diferentes acciones que a este 
respecto puedan llevarse a cabo. 
III.- Que la minuta del convenio ha sido aprobada por 
acuerdo de la Junta de Gobierno del Institut del Teatre de 
fecha ………. 
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de la Junta de Govern de l'Institut de Teatre de data .......... 
 
Per tot això, les dues parts, de comú acord i reconeixent-se 
plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest 
conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- OBJECTE 
 
L'objecte d'aquest conveni és establir el marc de 
col·laboració entre l'Instituto Superior de Danza "Alicia 
Alonso" i l'Institut de Teatre, en els aspectes acadèmics, 
d'investigació i altres assumptes d'interès comú relacionats 
amb el camp científic, artístic i cultural. 
 
 
Segon.- FINALITATS DEL CONVENI MARC 
 
Les finalitats d'aquest conveni marc són: 
 
- Promoure relacions de caràcter acadèmic, científic, artístic i 
cultural. 
 
- Col·laborar en activitats de docència i investigació en 
matèries d'interès comú per a ambdues institucions. 
 
- Promoure la formació continuada de professionals. 
 
- Fomentar l'intercanvi de professors i la mobilitat estudiantil. 
 
- Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les 
diferents branques professionals que s'imparteixen a l'Institut 
de Teatre. 
 
- Fomentar l'intercanvi recíproc d'informació sobre temes 
d'investigació, fons bibliogràfics, publicacions, fons 
documentals i videogràfics, i altres materials d'interès per a 
les dues institucions. 
 
- Fomentar el debat i intercanvi d'experiències sobre tots 
aquells temes que puguin beneficiar les dues institucions. 
 
- Col · laborar en la coordinació d'activitats culturals que es 
considerin d'interès comú. 
 
- Qualsevol altre aspecte que es consideri d'interès per a les 
dues institucions. 
 
 
Tercer- CONVENIS ESPECÍFICS 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades en el 
pacte segon, les parts formalitzaran convenis específics que 
han de contenir una descripció de el projecte, el nom del 

Por todo lo anterior, las dos partes, de común acuerdo y 
reconociéndose plena capacidad para este acto, 
formalizan este convenio, que se regirá por los siguientes: 

 
PACTOS 

 
Primero.- OBJETO 
 
El objeto de este convenio es establecer el marco de 
colaboración entre el Instituto Superior de Danza  “Alicia 
Alonso”  y el Institut del Teatre, en los aspectos 
académicos, de investigación y otros asuntos de interés 
común relacionados con el campo científico, artístico y 
cultural. 
 
 
Segundo.- FINALIDADES DEL CONVENIO MARCO 
 
Las finalidades de este convenio marco son: 
 

- Promover relaciones de carácter académico, 
científico, artístico y cultural. 
 

- Colaborar en actividades de docencia e 
investigación en materias de interés común para 
ambas instituciones. 

 
- Promover la formación continuada de 

profesionales.  
 

- Fomentar el intercambio de profesores y la 
movilidad estudiantil. 
 

- Promover la realización de prácticas de los 
estudiantes de las diferentes ramas profesionales 
que se imparten al Institut del Teatre.  
 

- Fomentar el intercambio recíproco de información 
sobre temas de investigación, fondos 
bibliográficos, publicaciones, fondos documentales 
y videográficos, y otros materiales de interés para 
las dos instituciones. 
 

- Fomentar el debate e intercambio de experiencias 
sobre todos aquellos temas que puedan beneficiar 
a las dos instituciones. 
 

- Colaborar en la coordinación de actividades 
culturales que se consideren de interés común. 
 

- Cualquier otro aspecto que se considere de interés 
para las dos instituciones. 

 
Tercero- CONVENIOS ESPECÍFICOS 
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representant de cadascuna de les parts, obligacions, 
terminis i cronogrames d'execució, planificació dels recursos 
necessaris per a la execució de el projecte, aportacions 
econòmiques, si cal, i les fonts de finançament. Els convenis 
específics ha d'aprovar els 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, si 
s'escau es consideri adient. En qualsevol cas, s'ha de fer 
constar la col·laboració entre ambdues entitats en el material 
de promoció, difusió i publicitat de l'activitat, mitjançant la 
incorporació dels corresponents logotips 
 
 
 
Cinquè.- ESTABLIMENT D'UNA COMISSIÓ MIXTA 
 
 
Per facilitar els projectes específics i el seu seguiment, es 
constituirà una comissió mixta integrada per representants 
de l'Institut Superior de Danza "Alicia Alonso" i de l'Institut de 
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 execució d'aquest conveni marc i els projectes específics. 
 
 
Sisè. CONFIDENCIALITAT 
 
Ambdues parts reconeixen el caràcter estrictament 
confidencial de la informació següent: 
 

 La que hagin rebut de l'altra part amb motiu de el 
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 a el 
coneixement públic. 

 
 

 Tota la que sigui resultat de el desenvolupament de 
el 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 
garantir el compliment d'aquesta obligació per part de totes 
les persones al seu càrrec que participen en el projecte. 
 
 
 
Setè- VIGÈNCIA 
 

Para el desarrollo de las actividades planteadas en el 
pacto segundo, las partes formalizarán convenios 
específicos que contendrán una descripción del proyecto, 
el nombre del representante de cada una de las partes, 
obligaciones, plazos y cronogramas de ejecución, 
planificación de los recursos necesarios para la ejecución 
del proyecto, aportaciones económicas, si fuera necesario, 
y las fuentes de financiación. Los convenios específicos 
deberán ser aprobados por los respectivos órganos de 
gobierno.   
 
 
Cuarto.- DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
La difusión y divulgación de las actividades realizadas en 
el presente convenio se efectuarán por aquella de las 
partes que en su caso se considere adecuado. En 
cualquier caso, se hará constar la colaboración entre 
ambas entidades en el material de promoción, difusión y 
publicidad de la actividad, mediante la incorporación de los 
correspondientes logotipos 
 
 
Quinto.- ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN 
MIXTA 
 
 
Para facilitar los proyectos específicos y su seguimiento, 
se constituirá una Comisión Mixta integrada por 
representantes del Instituto Superior de Danza  “Alicia 
Alonso” y del Institut del Teatre. La tarea de la Comisión 
Mixta es proponer colaboraciones en temas académicos, 
culturales, científicos y tecnológicos de interés común, 
preparar los proyectos específicos y aclarar las dudas que 
puedan plantearse en la interpretación y ejecución de este 
convenio marco y los proyectos específicos. 
 
 
 
Sexto. CONFIDENCIALIDAD 
 
Ambas partes reconocen el carácter estrictamente 
confidencial de la información siguiente: 
 

 La que hayan recibido de la otra parte con motivo 
del proyecto objeto de este convenio y que haya 
sido identificada como confidencial, a menos que 
ya la conocieran previamente y lo puedan 
acreditar o sea de conocimiento público o llegue 
al conocimiento público. 

 
 Toda la que sea resultado del desarrollo del 

proyecto común objeto de este convenio Marco. 
 
Por tanto, las partes se obligan a no difundir la información 
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Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva 
signatura i tindrà la durada de quatre anys a partir d'aquesta 
data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar 
expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no 
superi els vuit anys. 
 
 
 
Vuitè.- 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 les dues parts, es podrà procedir a la modificació 
dels termes de col·laboració estipulats en el present conveni, 
així com la inclusió de tots els annexos que puguin resultar 
necessaris per a la seva adequada interpretació i el seu 
seguiment. 
 
 
Totes les modificacions d'aquest conveni s'efectuaran 
mitjançant una addenda signada per les parts. 
 
 
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 de el present conveni, tan sols 
podran ser aplicats o utilitzats únicament i exclusivament per 
al compliment dels fins objecte de la mateixa, no podent ser 
cedits o lliurats a tercers sota cap títol, ni tan sols als mers 
efectes de conservació. 
 
 
 
En tot cas, les parts han d'adoptar mesures d'índole tècnica i 
organitzatives necessàries, en especial les que es 
determinin, 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, tenint en compte l'estat de 
la tecnologia, la naturalesa de les dades subministrades i els 
riscos als quals són exposats, tant si provenen de l'acció 
humana o del medi físic o natural. 
 
 
Desè.- FORMES D'EXTINCIÓ. 
 
El present conveni podrà extingir pel compliment de les 
actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en 
causa de resolució. 
 
Són causes de resolució: 
 

confidencial sin el consentimiento de la otra parte, así 
como garantizar el cumplimiento de esta obligación por 
parte de todas las personas a su cargo que participan en 
el proyecto. 
 
 
 
Séptimo- VIGENCIA 
 
Este convenio entrará en vigencia el día de su firma y 
tendrá la duración de cuatro años a partir de dicha fecha. 
Una vez finalizado este periodo, se podrá prorrogar 
expresamente siempre que la duración, incluida la 
prórroga, no supere los ocho años. 
 
 
Octavo.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente convenio constituye la manifestación expresa 
de la voluntad de las partes en relación a su objeto y 
contenido. Por escrito por ambas partes, se podrá 
proceder a la modificación de los términos de colaboración 
estipulados en el presente convenio, así como la inclusión 
de todos los anexos que pudieran resultar necesarios para 
su adecuada interpretación y su seguimiento. 
 
 
Todas las modificaciones de este convenio se efectuarán 
mediante una adenda firmada por las partes. 
 
 
Noveno.- CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL 
 
Si se produjera el acceso a datos de carácter personal, 
como consecuencia de la ejecución del presente convenio, 
tan sólo podrán ser aplicados o utilizados única y 
exclusivamente para el cumplimiento de los fines objeto 
del mismo, no pudiendo ser cedidos o entregados a 
terceros bajo ningún título, ni siquiera a los meros efectos 
de conservación. 
 
En todo caso, las partes deberán adoptar medidas de 
índole técnica y organizativas necesarias, en especial las 
que reglamentariamente se determinen, en aplicación de 
la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, para 
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos suministrados y los riesgos a los 
que son expuestos, ya provengan de la acción humana o 
del medio físico o natural. 
 
 
Décimo.- FORMAS DE EXTINCIÓN.  
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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 signants. 
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits 
per part d'algunes de les entitats signants. 
 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part 
incomplidora un requeriment perquè compleixi en un 
determinat termini amb les obligacions o compromisos que 
es considerin incomplets. Aquest requeriment s'ha de 
comunicar 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 en el requeriment 
persisteixi l'incompliment, la part que el va dirigir haurà 
notificat 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 altra causa diferent de les anteriors 
previstes en el conveni o altres lleis. 
 
 
 
Onzè.- LITIGIS I CONTROVÈRSIES. 
 
 
La jurisdicció competent per conèixer les qüestions de litigi 
sorgides sobre la interpretació, resolució i efectes d'aquest 
conveni, serà la de el lloc on es produeixin les actuacions 
derivades del seu incompliment. No obstant això, les parts 
convenen a esgotar tots els mitjans per resoldre 
amistosament, sense litigis, qualsevol controvèrsia o dubte 
que pogués suscitar amb motiu d'aquest conveni. Per a tal 
efecte, acudiran preferentment a l'ocupació dels 
mecanismes de solució directa de controvèrsies com ara la 
conciliació i la transacció. 
 
 
DOTZÈ.- INFORMACIÓ DE PUBLICACIÓ DEL CONVENI 
 
En compliment del que estableix la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, a la qual estan subjectes les administracions 
públiques, les dades relatives a aquest conveni (data, parts, 
objecte, drets i obligacions principals i vigència) seran 
publicades als webs de les respectives entitats públiques de 
manera que les entitats signants es donen per informades. 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, les parts signen 
el present document que es fa per duplicat, en la data i en 

 
El presente convenio podrá extinguirse por el 
cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto 
o por incurrir en causa de resolución. 
 
Son causas de resolución: 
 
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin 
haberse acordado la prórroga del mismo. 
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por parte de algunas de las entidades firmantes. 
 
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la 
parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en 
un determinado plazo con las obligaciones o compromisos 
que se consideren incompletos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y al resto de partes signatarias. 
 
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento 
persista el incumplimiento, la parte que lo dirigió deberá 
notificado a las partes signatarias la concurrencia de la 
causa de la resolución y se entenderá resuelto el 
convenio. 
 
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del 
convenio. 
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores 
previstas en el convenio u otras leyes. 
 
 
Undécimo.- LITIGIOS Y CONTROVERSIAS. 
 
La jurisdicción competente para conocer las cuestiones de 
litigio surgidas sobre la interpretación, resolución y efectos 
del presente convenio, será la del lugar donde se 
produzcan las actuaciones derivadas de su 
incumplimiento. Sin embargo, las partes convienen en 
agotar todos los medios para resolver amistosamente, sin 
litigios, cualquier controversia o duda que pudiera 
suscitarse con motivo de este convenio. Para tal efecto, 
acudirán preferentemente al empleo de los mecanismos 
de solución directa de controversias tales como la 
conciliación y la transacción. 
 
 
DUODÈCIMO.- INFORMACIÓN DE PUBLICACIÓN DEL 
CONVENIO 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, a la que están sujetas las 
administraciones públicas, los datos relativos al presente 
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els llocs indicats. convenio (fecha, partes, objeto, derechos y obligaciones 
principales y vigencia) serán publicadas en las webs de 
las respectivas entidades públicas por lo que las entidades 
firmantes se dan por informadas. 
 
Y para que así conste, en prueba de conformidad, las 
partes firman el presente documento que se hace por 
duplicado, en la fecha y en los lugares indicados. 
 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a L’INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA  “ALICIA ALONSO” 
(MADRID).” 

 
 
 

9. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del “Curs Tècnic de 
nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on line)”. Edició 
2020.  

 
El Vicepresident dona la paraula a la Directora, Sra. Puyo, que exposa els antecedents 
i els fonaments de la proposta. 
 
Finalitzada l’explicació i donant resposta a una pregunta formulada pel Sr. Altayó, la 
directora, Sra. Puyo indica que estudiarà la possibilitat d’incorporar a aquest curs més 
persones de les quinze inicialment previstes, atès que es duu a terme en la modalitat 
“on line”. N’informarà al respecte. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- APROVAR el “Curs Tècnic nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on line), 
edició  2020" , d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de 
TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS (3.255,00 €). 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en DOS-CENTS DISSET EUROS (217,00 €) del “Curs Tècnic 
nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on line), edició  2020” de conformitat amb la 
memòria econòmico-financera que s’adjunta com a annex III. 
 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs “Curs Tècnic 
nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on line), edició 2020” a l’obtenció per part de 
l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de TRES MIL 
DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS (3.255,00 €) 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs en concepte d’honoraris de 
personal docent, fins a un màxim de DOS MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 
(2.712,50€) d’acord amb el desglosament i detall del punt 4.1) de la memòria econòmico financera de l’annex 
III, a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de l’Institut del Teatre: 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 
Docents Institut del Teatre 13100/99600 522,24€ 
Docents Institut del Teatre 13002/99600 870,40€ 
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Col·laboracions docents externs a 
l’Institut del Teatre  

22621/99140 1.200,00€ 

Material, fotocòpies i imprevistos 22199/99140 119,86€ 
 
Cinquè.- ESTABLIR que  l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del “Curs Tècnic nivell bàsic en 
PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on line), edició 2020”, serà comptabilitzat a l’aplicació 
pressupostària 34200/99140 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Direcció General i a la Gerència de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació de l’esmentat curs.  
 
Setè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en el present dictamen. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del “Curs Tècnic nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle 
en viu (on line), edició 2020”  mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis de 
l’Institut del Teatre.” 
 
 
 
10. Dictamen que proposa aprovar la modificació del Pla General de Formació 

de l’Institut del Teatre per introduir l’incentiu i facilitar la realització d’estudis 
de Màster conduents al Doctorat, o Màsters Professionals per al personal 
docent de l’Institut del Teatre i aprovar la distribució de pressupost per a 
l’any 2020  

 
El Vicepresident dona la paraula a la Directora, 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, el Pla 
General de Formació de l’Institut del Teatre per introduir les següents millores: 
 

 La introducció d’una nova línia formativa per incentivar i facilitar la realització d’estudis de 
Màsters conduents a Doctorat,  Màsters Professionals (que poden també conduir al Doctorat) i 
estudis de Doctorat per al personal docent de l’Institut del Teatre. 
 

 La introducció d’una distribució del pressupost disponible per al finançament de la formació 
dels empleats/des de l’Institut del Teatre d’acord amb la dotació econòmica prevista en cada 
exercici pressupostari.  
 

 Les condicions d’aquestes millores es contemplen a l’annex I del present dictamen. 
 
Segon.-  FACULTAR  a la Comissió de la Formació per modificar el percentatge de la distribució de 
pressupost aprovada quan existeixin sol·licituds de formació d’un determinat àmbit que depassen el límit 
establert i sempre i quan hi hagi disponibilitat de crèdit en qualsevol dels altres àmbits amb el màxim de la 
dotació econòmica disposada.  
 
Tercer.- FIXAR com a data d’efectes l’aprovació per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre.” 
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11. Dictamen que proposa informar favorablement i sotmetre a l’òrgan 

competent de la Diputació de Barcelona la proposta d’aprovació de la 
rectificació de l’inventari de l’Organisme Autònom Institut del Teatre a 31 de 
desembre de 2019.  

 
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.- INFORMAR FAVORABLEMENT I SOTMETRE a l’òrgan competent la Diputació de Barcelona 
la proposta d’aprovació de la rectificació de l’Inventari de l’Organisme Autònom Institut del Teatre a 31 
de desembre de 2019, per un import net de 15.409.274,01 € 

 
Segon.- DONAR trasllat a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona i a la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona dels anteriors acords als efectes de la seva tramitació.” 
 

 
 

12. Dictamen que proposa donar-se per assabentat dels informes de control 
financer i permanent de l’activitat economicoadministrativa de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre realitzats durant l’any 2019.   

 
El Vicepresident dona la paraula al Gerent, Sr. Roig, que exposa els antecedents i els 
fonaments de la proposta. 
 
La Junta de Govern es dona per assabentada del dictamen de la Presidència, la part 
dispositiva de la qual, es transcriu a continuació: 

 
“Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT dels informes de control financer i permanent de l’activitat 
economicoadministrativa de l’Organisme Autònom Institut del Teatre realitzats durant l’any 2019.”   

 
 
 
13. Informe de la Direcció General / Gerència: 

 
 Especial referència a la proposta de liquidació del pressupost de l’any 2019 de 

l’Institut del Teatre aprovada per la Diputació de Barcelona de la qual se n’ha 
donat compte en el punt segon de l’ordre del dia de la present sessió. 

El Gerent Sr. Jordi Roig efectua una exposició oferint les dades més rellevants de la 
liquidació. Destaca el resultat ajustat i positiu de 161.509€, que finalment ofereix la 
liquidació. 
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Per la seva part la Directora General exposa el seu informe que refereix i desglossa en 
els següents punts: 
 

- Comissió projecte Terrassa: el Vicepresident proposarà una comissió per tal de 
poder treballar amb més fluïdesa amb l’Ajuntament de Terrassa i trobar la 
fórmula més apropiada per una nova seu de l’IT. Es destaca la importància de 
continuar tenint una seu i un projecte pedagògic de l’IT al Territori, al Vallès en 
concret. 
 

- L’IT ha plantejat dues propostes a l’O.D.A. 
 
Proposta1 :  

Incorporar producció artística emergent de forma regular al circuit de 
municipis en col·laboració amb els programes “Circuit de la Xarxa 
d’Espais Escènics Municipals” i Programa “Anem al Teatre”. 
L’IT disposa de diversos projectes escènics: ITTeatre, ITDansa, Premi 
Adrià Gual de Teatre, Premi de dansa de l’IT, Treballs artístics final de 
Carrera, Escenificacions de graduats via convocatòria. 

  
Proposta 2: 

Proposar activitat escènica amb persones no professionals (teatre, 
dansa, acció amb les comunitats....) enfocant l’activitat des d’un punt de 
vista de qualitat i professional, en col·laboració amb el programa de 
“Públics, entorn social i comunicació”. 
L’IT pot oferir graduats i graduades especialitzats i de nivell artístic i 
tutorització per part del professorat i l’experiència de l’Observatori de les 
Arts Escèniques Aplicades  

 
- Dia de la muntanya, 13 de juny, projecte que tracta d’integrar la muntanya de 

Montjuïc a la ciutat. El projecte s’anomena “Obrim la Muntanya” amb 
participació de tots els equipaments ubicats a la muntanya de Montjuïc. 
 

- Premi Flamenc Nous Talents amb Fundació Tablao Flamenco el Cordobés. 
Tenim un conveni marc de col·laboració i diversos específics. L’any  2015 la 
Fundació va atorgar el premi Mezquita de Plata a l’IT. En motiu de la 
commemoració 50 anys ho volen celebrar amb premi d’àmbit català de 
flamenc: guitarra, cante (Taller de Músics) i Ball (Institut del Teatre). Nosaltres 
participarem en el de ball (es faran les semifinals a l’IT i formarem part de 
l’organització i del jurat) 
 

- Participació projectes educatius TOT DANSA i DANSA ARA Participació 
Conservatori Professional de Dansa i ITDansa i Conservatori Professional de 
Dansa. Dimarts, dimecres i dijous matins. 
Tot Dansa: Coreografia, coreògraf anual i graduats CSD preparen coreografies 
a les escoles de primària i secundària i es presenten al Mercat de les Flors. 



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

 

 
 

Ara Dansa: ITDansa i CPD actua per escoles de primària i secundària al teatre 
Ovidi Montllor. 
 

- Projecte Museus 2030 de la Generalitat. Reunió amb Oriol Piques i Magda 
Gassó, per tal de proposar noves fórmules per adquirir continguts i promocionar 
la inserció laboral dels graduats i graduades de l’IT. 
En aquest sentit i per tornar ha agafar el fil de la creació del Museu de les Arts 
Escèniques, estem esperant concretar la reunió amb la Consellera de Cultura  i 
Vicepresident de l’àrea de cultura de la Diputació i la direcció general IT. 

 
Seguidament el President es refereix a la Convocatòria per a cobrir el càrrec de la 
Direcció General de l’IT. Afegeix que en la sessió d’aquesta Junta de Govern 
corresponent al mes de març, es procedirà a l’elecció dels representants d’aquest 
òrgan per a conformar les dues places a ocupar en el Tribunal qualificador. A més, 
indica el President, es procedirà a la pròrroga del nomenament de l’actual Directora 
General, fins la provisió definitiva del càrrec. 
 
Intervenen a continuació els diferents membres presents de la Junta de Govern en 
relació a l’exposició anterior efectuada pel Vicepresident. Així el Sr. Joan Francesc 
Marco, el Sr. Josep Altayó i el Sr. Oriol Lledó es fan ressò de la necessitat de que la 
provisió s’efectua amb la màxima celeritat i sense més demora. A ser possible abans 
que finalitzi la nova pròrroga del càrrec que provisionalment desenvolupa la Sra. Puyo. 
 
 
 
14. Precs i preguntes 

 
El Sr. Josep Altayó fa referència a la necessitat de procedir a la revisió i redacció d’un 
nou pla manteniment de l’edifici seu de l’Institut del Teatre. 
 
Es remet a continuació a la previsió anunciada per la Sra. Puyo de procedir a 
designar-se per part de la Presidència d’una comissió que abordi una revisió dels 
vigents del Reglament general i dels Estatuts; tot això sense condicionar la provisió del 
càrrec a la Direcció General. De moment i com a pas previ,  proposa crear una 
comissió interna IT per desenvolupar una revisió del Reglament General de l’IT, més 
urgent que la revisió dels Estatuts. Part de les estructures internes estan 
desenvolupades al Reglament General i és important poder reorganitzar-les d’acord 
amb les noves necessitats plantejades pel context, els nous estudis i els nous 
projectes. Posteriorment es demanarà a la Presidència la creació d’una comissió que 
valori i proposi els canvis que es creguin adients per ser aprovat al Pla de la Diputació. 
Aquesta revisió haurà de tenir en compte que s’han de respectar els Estatuts.  Els 
membre es mostren d’acord amb la proposta de creació d’una comissió interna i de 
l’inici de revisió del Reglament General. 
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Es mostren d’acord quant a obrir un debat per a la revisió dels estatuts, dins el qual 
s’haurà de tractar la idoneïtat respecte de la composició d’aquesta Junta de Govern. 
 
També s’expressa el Sr. Joan Francesc Marco en relació als Estatuts. Es mostra 
d’acord en impulsar la seva revisió. 
 
El President un cop escoltades les paraules prèvies es fa referència de la problemàtica 
que presenta la provisió de les direccions dels consorcis i organismes; com es el cas 
de l’Institut del Teatre. Considera necessari introduir-ne adaptacions; però matisa que, 
en cap cas, la resolució d’aquesta problemàtica ha perjudicat el procés per a la 
cobertura de la direcció de l’IT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


