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DICTAMEN 
 
 

Aprovar la reserva social per a l’exercici 2022 de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més 
desfavorits o amb especial risc d’exclusió social 

 
Núm. expedient:  INTE/2021/0022165 

 
 
L’Organisme Autònom Institut del Teatre amb la finalitat de promoure l’ocupació 
dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió, aprova una reserva 
social de contractació als efectes de preservar determinats contractes en favor 
dels centres especials de treball d’iniciativa social i de les empreses d’inserció, 
convertint aquesta tècnica de la contractació pública en un instrument per 
contribuir al desenvolupament de polítiques públiques en matèria social, la 
inclusió i lluita contra la pobresa, foment de la cohesió i la reducció de les 
dificultats. 
 
 

I. FONAMENTS DE DRET 

 
L’article 20 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix la possibilitat que els 
Estats membres reservin el dret de participar en els procediments de 
contractació a tallers protegits i operadors econòmics l’objectiu principal dels 
quals sigui la integració social i professional de persones discapacitades o 
desafavorides o preveure l’execució dels contractes en el context de programes 
d’ocupació protegida, a condició que almenys un 30% de les persones 
treballadores dels tallers, els operadors econòmics o els programes siguin 
persones discapacitades o desafavorides. 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE (d’ara endavant LCSP), regula 
els contractes reservats en una disposició addicional, concretament la quarta. 
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La reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de 
determinats contractes o de determinats lot/lots s’estableix a favor de: 
 

• Els centres de treball d’iniciativa social regulats a la disposició final 
catorzena de la LCSP, que afegeix un apartat 4 a l’article 43 del text 

refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre. 

• Les empreses d’inserció, regulades a la Llei 44/2007, de 13 de 
desembre, per a la regulació de les empreses d’inserció. 

 
Els percentatges de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió 
social dels centres especials de treball i de les empreses d’inserció ha de ser el 
previst a la seva normativa de referència i, en tot cas, com a mínim del 30%. 
 
En tant que obligació legal i en el marc de les prioritats institucionals, i per 
l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), 
concretament els 8.5, 10.4 i 16.7 de l’Agenda 2030 de la ONU, que serveix de 
referència per alinear les polítiques socials, ambientals i econòmiques i obtenir 
així els canvis socials que es volen perseguir per a la millora de la societat i del 
seu entorn. 
 
L’Organisme Autònom Institut del Teatre estableix la quantia reservada per a la 
contractació amb finalitats d’integració i reinserció social. 
 
Per tal de garantir i donar compliment al principi de lliure concurrència en les 
contractacions es proposa fixar la quantia econòmica màxima de la reserva 
social en un import màxim de CENT VUITANTA MIL EUROS (180.000,00€) 
que correspon a un percentatge del 4,90% aproximat sobre la despesa 
consignada al capítol II del pressupost de l’Institut del Teatre en l’exercici 2022. 
 
Atès que el contracte reservat, previst a la disposició addicional quarta de la 
LCSP, no és de fet un procediment d’adjudicació de l’obert amb un únic criteri o 
amb pluralitat de criteris sinó que és aplicable a qualsevol contracte i forma 
d’adjudicació, ja que es tracta d’una especificitat del sistema d’admissió a la 
licitació. 
 
La competència per aprovar aquesta reserva social correspon a la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre, d’acord amb l’article 12.l) dels vigents estatuts 
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de l’Institut del Teatre, aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 17 
de juny de 2004 i publicat al BOPB núm. 192 de 11 d’agost de 2004. 
 
Vista la delegació de signatura efectuada per la Presidència de l’Institut del 
Teatre mitjançant decret de data 7 de novembre de 2019 (núm. Registre 

12517/19) a favor del Vicepresident de l’Institut del Teatre, Sr. Joan Carles  
Garcia  i Cañizares. 
 
En virtut de tot això, i a proposta de la Gerent de l’Institut del Teatre, previ 
informe de la Interventora Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la 
seva aprovació, els següents 
 
 

ACORDS 
 

 

Primer.- APROVAR la reserva social de contractació de l’Institut del Teatre per 
a l’exercici 2022, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més 
desfavorits o amb especial risc d’exclusió social. La contractació pública 
reservada es concreta en els termes següents: 
 

a) L’objecte contractual susceptible de reserva és els serveis auxiliars 
dels edificis de l’Institut del Teatre que comprèn els àmbits següents: 

 

• Control d’accés als edificis  

• Compliment de normes dels edificis 

• Comprovació de l’estat i funcionament dels béns i instal·lacions 

• La presència en la sala de control (garita) o recepció. 
 

b) Els contractes reservats poden adjudicar-se com a contracte menor o bé 
per procediment obert, d’acord amb els llindars establerts per la 
legislació de contractes del sector públic. 
 

c) Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del 
dret comunitari i el règim jurídic establert per la normativa vigent 
reguladora de la contractació pública, sense que en cap cas es pugui 
requerir la constitució de garanties provisionals o definitives, tot 
respectant els principis de no discriminació, d’objectivitat i de publicitat, 
transparència, proporcionalitat i integritat.  
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d) Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres 
especials de treball d’iniciativa social i les empreses d’inserció, en els 
termes establerts per la normativa corresponent i sempre per les seves 
finalitats i activitats, d’acord amb les seves normes reguladores, estatuts 
o regles fundacionals, tinguin relació directa amb l’objecte del contracte. 

 
e) La quantia de despesa imputable al pressupost de l’Institut del Teatre de 

l’any 2022 es fixa en un import màxim de 180.000,00€. 
 
Segon.- EXECUTAR aquests acords, mitjançant les resolucions o acords 
d’aprovació i adjudicació dels diferents òrgans competents de l’Institut del 
Teatre. 
 
Tercer.- PUBLICAR els presents acords al portal de transparència de l’Institut 
del Teatre. 
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Institut del Teatre

A0503 Instruccions i normatives internes

Títol Dictamen per aprovar la reserva social per a l'exercici 2022 de l'Organisme
Autònom Institut del Teatre amb la finalitat d'afavorir l'ocupació dels sectors
més desfavorits o amb especial risc d'exclusió social

Objecte Aprovar la reserva social per a l'exercici 2022 de l'Organisme Autònom Institut
del Teatre amb la finalitat d'afavorir l'ocupació dels sectors més desfavorits o
amb especial risc d'exclusió social

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -
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Acte de referència

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Gerent/a Ens SP María José Fajardo García (TCAT) Proposa 22/11/2021, 08:01
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Joan Carles García Cañizares (TCAT) Proposa la
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de 7 de novembre)

06/12/2021, 19:17

Secretaria Delegada Francesc Bartoll Huerta (SIG) Signa 23/12/2021, 09:08

Documents vinculats
Diligència(95307937fc6c7f2bf806)

Perfil Signatari Data signatura

23/12/2021, 09:08Francesc Bartoll Huerta (SIG)Secretaria Delegada
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DILIGÈNCIA.- La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió 
ordinària de data 22 de desembre de 2021, ha aprovat el dictamen que 
precedeix relatiu a l’aprovació de la reserva social per a l’exercici 2022 de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels 
sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social. 
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