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C0NTEXT I ESTAT DE SITUACIÓ A FINALS DEL 2013
La gestió de la societat municipal Granollers Escena, S.L. ha obtingut un any més, bons resultats, tant pel que fa a la gestió
en general i la econòmica en particular, com d’assistència i èxit dels projectes.
La tendència als bons resultats, molt particularment als econòmics provinents de la explotació dels recursos, es troben amb
un context molt advers que ja durant el 2013 en ha obligat a revisar la consecució dels objectius inicialment marcats.
Malgrat que l’enfocament organitzatiu i estratègic de la societat i dels seus projectes, definit en el Pla Director proposat
durant el 2013, comença a obtenir resultats positius i aquests entren en plena sintonia amb diferents tendències que el
sector en el seu conjunt hi està tendint; només cal veure alguna de les conclusions a les que s’ha arribat en les “Jornades
de Teatre i Municipi i Forum del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya” celebrades els passats
dies i 4 de desembre, és evident que les dificultats de consecució i el ritme amb el que podem obtenir els objectius
marcats es beu fortament frenat i condicionat.
Malgrat que el sector en general estava demostrant una certa capacitat de resistència, el setembre del 2012, coincidint
amb la pujada de l’IVA, es marca un un punt d’inflació que sentencia un fort daltabaix d’espectadors amb un descens
acumulat des del 2008 i segons xifres de la SGAE , d’un 27%.
El Teatre Auditori ha pogut gestionar aquesta tendència a la baixa amb tant sols un lleu descens acumulat de l’any 2011 del
7% molt per sota de la mitjana general i demostrant signes de recuperació amb la posada en marxa del Pla de Gestió de
Públics durant l’exercici del 2013 que està donant com a resultat un increment d’uns 2.500 espectadors respecte el 2012.
La tendència general per a l’any 2014, malauradament i segons les dades publicades, no presenta símptomes de
recuperació i tot apunta a que la davallada segueixi projectant xifres a la baixa d’assistència als teatres del nostre país. I per
la seva banda, la tímida recuperació econòmica que apunten els indicadors del darrer trimestre de l’any 2013 estan encara
massa lluny d’aportar-nos un impacte positiu a la resta de l’activitat de la explotació previst a per al 2014.
3

Granollers Escena, S.L.
PAIF 2014 – PLA DIRECTOR GESL

C0NTEXT I ESTAT DE SITUACIÓ A FINALS DEL 2013
Per tot això les perspectives d’augment de l’autofinançament de la societat previstes per al exercici del 2013 que havien
entre d’altres coses d’aportar uns resultats per augmentar la dotació de fons al capital de la societat que es troba ja en
aquests moments amb un patrimoni net de 75.888,02 €, no es poden seguir projectant, per principi de prudència, de la
mateixa manera.
Tots els esforços en la gestió per aconseguir els objectius marcats s’han centrat en la reducció de costos (preveiem ajustar
un 3% les despeses respecte el pressupost inicial) i l’increment de l’autofinançament amb els recursos propis de la
explotació, degut l’estancament de les aportacions de l’Ajuntament, la Generalitat i la Diputació
Aquesta situació ha posat al límit la capacitat i esforç de la organització amb una activitat que s’ha reduït menys del que
preveia el Pla de Sanejament del 2012 per evitar en tot moment no posar el model en crisi. Una crisi de model que
comportaria d’una banda, la caiguda en cadena, tant de l’assistència d’espectadors i amb ells la recaptació de la taquilla, com
d’ajudes directament lligades a l’activitat que faciliten la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona i de l’altra, una
reducció més gran de costos estructurals que ja han patit un ajustament i han arribat al seu límit amb el ritme d’activitat i el
model actual.

Estem convençuts de la posició estratègica de la societat municipal i del seu paper dins del projecte cultural tant pel que fa
a les accions per coordinar, garantir i impulsar els projectes escènics i musicals de la ciutat, com per garantir la viabilitat de
les infraestructures al seu càrrec. Factors com la dispersió, la manca de visió estratègica i de futur amb el conjunt del sector
que asseguri la sostenibilitat i coherència del sistema local i la encara massa tímida predisposició de col·laboració estratègica
entre el conjunt d’agents implicats, afebleixen, també, el ple desenvolupament de la missió i de l’objecte social.
El Pla d’Actuació per al 2014 garanteix la continuïtat del projecte durant el primer semestre del 2014, però, la capacitat de
decisions que puguem i sapiguem prendre durant els propers mesos i els resultats que aconseguim obtenir dels recursos a la
explotació en la primera mitja part de l’exercici condicionaran,inevitablement, el projecte a partir del mes de juliol del 2014.
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JORNADES DE TEATRES I MUNICIPIS
Terrassa, 3 i 4 de desembre de 2013

El parc d’equipament existent és un actiu
fonamental, i no rèmora insalvable, que cal
gestionar no com una amenaça, sinó com
una oportunitat
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LES AMENACES SOBRE EL SECTOR I LA SOCIETAT MUNICPAL
El Pla d’Actuació per al 2014 de Granollers Escena, S.L. segueix recolzant-se, tal i com vàrem detallar en el Pla Director del
2013 en el necessari increment dels Recursos de la Explotació i en reforçar el posicionament estratègic de la societat
davant del sector per ser més sostenibles i coherents a nivell de ciutat i més competitius de cara al reconeixement de la
comarca i del país.
No obstant i com hem exposat anteriorment, el context general és poc favorable al increment dels recursos propis, la
capacitat de replegament interna es troba encara poc definida i massa condicionada i el posicionament exterior
igualment poc definit per fer front a les noves condicions de recolzament de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació
de Barcelona. En definitiva, questes són les amenaces que planen sobre el projecte de Granollers Escena, S.L. per a garantir
un òptim desplegament.
1.

Brutal càrrega fiscal del IVA i debilitament del mercat en general
La recaptació de taquilla neta del TAG ha augmentat aquest 2013 un 16% més que el 2012, però, hem vist disminuïts els
nostres esforços en 47.500 € menys de recaptació degut al diferencial dels 13 punts de l’IVA.

2.

Forta davallada generalitzada del públic de les arts escèniques al nostre país.
Les recents dades, publicades per la SGAE, parlen d’un públic de les arts escèniques que s’ha reduït en un 27% en els últims
cinc anys i amb una previsió que res fa prevere un canvi de tendència. El Pla de Gestió de Públics iniciat aquest 2013 amb la
inversió per una plataforma pròpia de venda d’entrades està donant els primers resultats positius i d’enfortiment de la
capacitat de resistència malgrat el clima general desfavorable.
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LES AMENACES SOBRE EL SECTOR I LA SOCIETAT MUNICPAL
RECAPTACIÓ BRUTA DE LA TAQUILLA
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LES AMENACES SOBRE EL SECTOR I LA SOCIETAT MUNICPAL
EVOLUCIÓ DELS ESPECTADORS DEL TEATRE AUDITORI

EVOLUCIÓ DE LA MITJANA D’OCUPACIÓ DEL TEATRE AUDITORI

36000
34000

Augment d’un
8% respecte el
2012

32000
30000

Descens d’espectadors entre el 2010 i el 2012 d’un
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3.

Dificultats en la cerca tradicional de Patrocini i Mecenatge .
Lluny d’assolir la xifra òptima de 130.000 € conjuntament amb l’OCGr per l’any 2013, ens hem queda amb tots els esforços i
acords assolits en 96.000 €, un 25% més que el 2012 i dels quals l’Orquestra disposa 43.000 € i el TAG 53.000 €.
La crisi del model actual de Patrocini i Mecenatge, la manca d’una llei de Mecenatge i d’un projecte local que reforci
l’estratègia com a mínim a nivell cultural, ens obliga a donar un nou impuls més a l’actual projecte i gestionar un increment
més que necessari per garantir augmentar als nivells recomanables l’aportació privada als recursos de la explotació.

4.

Desacceleració de l’ús tradicional de les instal·lacions i serveis .
Les dificultats econòmiques han frenat l’ús tradicional de les instal·lacions i dels serveis obligant-nos a repensar i prendre
posició de nou en el mercat amb nous serveis i iniciatives que responguin a les noves i emergents necessitats de la empresa
privada. L’ús de les instal·lacions i els serveis que oferim han juntament conjuntament amb el Patrocini i Mecenatge haurien
d’igualar el nivell de recaptació de la taquilla.

5.

Projecte artístic costos i amb escàs recolzament d’altres administracions, fins el moment.
La nostra aposta per la creativitat local i el projecte educatiu, genera un important cost amb un escàs reconeixement i ajuda
per part de les altres administracions. A aquesta particularitat cal afegir l’esforç que la societat està obligada a realitzar per
reforçar els seu paper de recolzament i de solidaritat amb la resta d’agents del sector, no ja tant sols per desplegar els seus
projectes, sinó que en molts casos per acompanyar-los a sortir de dificultats per tirar endavant.
La societat té una sobrecàrrega en aquest aspecte especialment en el moment d’impulsar el projecte escena grAn:.
Aquesta càrrega cal identificar-la i recolzar adequadament a més de situar-se estratègicament amb conjunt del sector dins
de la ciutat amb un “pacte de ciutat” per dimensionar adequadament la oferta a la demanda.
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EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PER LLOGUERS I SERVEIS DE LA SOCEITAT
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Prestació de Serveis

53.675,17 €

123.646,84 €

165.777,00 €

169.298,64 €

148.200,00 €

88.105,00 €

Lloguer d'Espais

32.467,81 €

60.847,76 €

57.223,23 €

31.226,00 €

24.200,00 €

21.500,00 €

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PER PATROCINI I MECENATGE DES DE LA CREACIÓ DEL CLUB
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80.000,00 €
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47.758,45 €

75.852,27 €

72.000,00 €

83.200,00 €

36.514,00 €

53.000,00 €

Orquestra de Cambra 40.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

44.800,00 €

40.000,00 €

43.000,00 €

TOTAL

105.852,27 € 112.000,00 € 128.000,00 €

76.514,00 €

96.000,00 €

Teatre Auditori

87.758,45 €
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LES AMENACES SOBRE EL SECTOR I LA SOCIETAT MUNICPAL
PROJECTE

DESPESA EN
CONTRACTACIÓ
2013

Programació professional

AJUDES
ECONÒMIQUES
DIRECTES A
TERCERS*

303.816,00 €

RETORN
GENERALITAT

RETORN
DiBa

25% - 30%

10% - 15 %

Granollers A Escena

21.731,00 €

5.000,00 €

0%

21 %

Projectes educatius

45.700,00 €

0,00 €

0%

20 %

Acords de col·laboració

82.052,41 €

55.500,00 €

0%

0%

5.052,41 €

16.000,00 €

Sistema Coral SCAU
Big Band de Granollers

L’import de les
subvencions fins al
moment es calcula sobre
un import molt petit del
total de l’esforç
municipal destinat a la
contractació
d’espectacles

7.000,00 €

OCGr

77.000,00 €

0,00 €

Teatre de Ponent

0,00 €

6.000,00 €

REI

0,00 €

5.000,00 €

Cicle de Música Sacra

0,00 €

2.500,00 €

Cicles i Festival de Jazz

0,00 €

19.000,00 €

TOTAL

453.299,41 €

60.500,00 €

TOTAL DESPESA EN CONTRACTACIÓ

Els imports d’ajuda de la
Generalitat han disminuït
aquest 2013 en un 26%
respecte el 2012 degut al
descens de la despesa en
caixets professionals de
53.000 € tot i l’augment
per part de la societat en
d’un 22% respecte l’any
anterior del conjunt de la
despesa en contractació

Aprox 10%

513.799,41 €

*No s’inclouen despeses de producció, ni altres acords municipals, ni ajudes indirectes contemplades
en escena grAn:

DESPESA EN CAIXETS
Sant Cugat: 827.000 €
Manresa: 776.442 €
Vic: 510.000 €,
Viladecans: 445.000 €
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6.

Per al 2014 el Govern de la Generalitat i Diputació de Barcelona fusionen els seus recursos a favor d’un contracte
programa amb els equipaments E3 i els seus sistemes locals d’Arts Escèniques i Música.
El govern de la Generalitat i el de la Diputació de Barcelona estan definint una fusió dels seus recursos a favor d’un contracte
programa de transició amb els equipaments E3 i el seu sistema local d’arts escèniques i música que haurà d’estar signat el 31
de gener del 2014
La definició d’aquest sistema a nivell local i del conjunt de serveis i recursos que sapiguem visualitzar condicionaran
clarament el nivell de recolzament de la Generalitat de Catalunya aquest sistema.

7.

Finançament provinent de la Generalitat molt per sota de l’aportació mínima òptima que caldria i amb un endarreriment
de pagaments que suma 300.000 € acumulats des del 2011
El finançament provinent de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya es troba molt per sota del que seria
necessari per arribar al 40% dels ingressos públics desitjats. En el cas de la Generalitat, a més, es suma una demora de
pagament de més de 300.000 € acumulats des del 2011 generant un problema de tresoreria que s’està agreujant i
incrementant els costos financers de la societat.

8.

La capacitat de reduir costos estructurals ha arribat al seu límit:
Les despeses estructurals de la societat s’han reduït a límit de la seva capacitat pensant en garantir el model actual de
programació per a un E3. Difícilment podem ajustar més despeses sense posar en qüestió el model actual.

9.

Debilitament del mercat per augmentar l’autofinançament .
La dilatada situació de crisis ens frena la capacitat directe d’estimular els recursos propis de la explotació als que estem
obligats a fer créixer. No podem més que assegurar els mitjans per evitar qualsevol davallada irrecuperable i consolidar la
organització i projecte a la esperar de la recuperació amb les millor posicions possibles.
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LES AMENACES SOBRE EL SECTOR I LA SOCIETAT MUNICPAL
10. Perill de posar en crisi el model
Que vol dir posar l’actual model en crisi?
Senzillament que no es possible reduir el pressupost per la via de les activitats sense provocar una caiguda dels ingressos que
provenen d’aquests, tant els de les subvencions públiques com de taquilla.
Per altra banda els costos d’estructura es troben totalment ajustats a l’activitat, fins i tot lleugerament per sota del que seria
recomanable, de manera que difícilment es pot reduir un pressupost de despesa per sota del que aprovem per a l’exercici del
2014 que varia respecte el pressupost del 2013 en 1,27% tenint en compte no reduir serveis i mantenir l’activitat d’aquest any.
La plena confiança dipositada en la capacitat d’augmentar els recursos propis de la explotació per la via de la taquilla, el patrocini i
la facturació per lloguers i serveis cal moderar-la però mantenir-la en tensió degut a l’estancament de les aportacions públiques
previstes en aquest moment.
Per tot això, durant el primer semestre del 2014 plantegem mantenir l’actual ritme amb un reforçament de les estratègies per
seguir augmentant els recursos propis de la explotació de manera que si els objectius es compleixen puguem mantenir-nos al llarg
del 2014.
En el supòsit de no assolir els objectius marcats caldrà iniciar una revisió de l’actual model que passa inevitablement per:
1. Aturar temporalment l’activitat del Teatre i els serveis d’atenció al públic del 15 de juliol al 15 de setembre
2. Retardar l’inici de la temporada 2014/2015 amb la reformulació de la nova programació.
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JORNADES DE TEATRES I MUNICIPIS
Terrassa, 3 i 4 de desembre de 2013

Només podrem fer front al “darwinisme
teatral” si som capaços de treballar des
d’una nova lògica, que reequilibri la
cooperació i la competència.
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MISSIÓ, VISIÓ, NEGOCI I VALORS
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MISSIÓ, VISSIÓ I VALORS
GRANOLLERS ESCENA, S.L., empresa pública municipal de l’Ajuntament de Granollers responsable de liderar la política municipal
en matèria d’arts escèniques i música a més de la gestió dels equipaments adscrits té definida la següent missió a partir del seu
objecte social recollit en l’article segon dels seus estatuts i que respon a l’actual Pla Director

MISSIÓ
Garantir l’impuls i el suport de les arts escèniques i de la música dins del marc territorial de Granollers i la seva conurbació
metropolitana, tot exercint el paper de lideratge per coordinar i completar principalment les diferents polítiques de difusió,
producció i creació. Aquest impuls i suport s’exerceix garantint la integració dels diferents esforços públics i privats del
sector per fer possible una oferta plural i de qualitat adreçada al públic, als actors i als artistes en general, amb l’objectiu de
per promoure i facilitar l’aprenentatge i la vivència emocional i cultural a través de les arts com a estratègia de
desenvolupament cultural , humanístic educatiu i de cohesió social.
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MISSIÓ, VISSIÓ I VALORS
VISIÓ
Granollers Escena, S.L. es vol posicionar a la seva ciutat i al conjunt de la conurbació urbana que delimiten els municipis de
Granollers, les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès i Canovelles com una empresa municipal al servei de les arts
escèniques i de la música per coordinar i liderar el conjunt de la oferta pública conjuntament amb la resta d’iniciatives
privades estables, pensant en la població de 105.000 habitants dels conjunt d’aquests quatre municipis i dels 400.000
habitants de la comarca del Vallès Oriental com a caps de comarca.

NEGOCI
Granollers Escena, S.. té per negoci la difusió d’espectacles en viu i la gestió dels serveis vinculats per al conjunt
d’equipaments i programacions d’arts en viu de la ciutat i la seva àrea metropolitana.
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MISSIÓ, VISSIÓ I VALORS

ELS VALORS DE GRANOLLERS ESCENA, S.L.
Granollers Escena, S.L. es planteja permanentment repensar les coses per a un procés de millora continua i assegurar la
prestació de servei que generi satisfacció als usuaris amb els mínims costos possibles a partir dels següents valors
corporatius estratègics:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La creativitat artística com a màxima expressió de creixement organitzatiu i dels ciutadans
La diversitat i la qualitat com a màxima satisfacció de l’usuari
L’educació a través de la vivència personal amb les arts com a principal compromís amb la societat
La senzillesa i l’empatia com a màxima de relació dels treballadors al servei dels ciutadans
L’agilitat i l’austeritat com a principal estratègia de gestió
La proximitat i facilitat com a principal forma de relació i tracte amb el sector i els espectadors
L’equitat com a premissa de defensa dels interessos dels artistes i dels espectadors
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JORNADES DE TEATRES I MUNICIPIS
Terrassa, 3 i 4 de desembre de 2013

Els teatres municipals no només busquen
públic, sinó que són decisius en els
processos de transició d’espectadors a
ciutadans culturalment actius
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INVERSIÓ I
FINANÇAMENT DE
GRANOLLERS ESCENA, S.L. 2014

LÍNIES D’ACCIÓ, OBJECTIUS
GENERALS,ESTRATÈGICS I D’ACTUACIÓ
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LÍNIES D’ACCIÓ DE GRANOLLERS ESCENA,S.L. PEL 2014.
1.

Gestió del Teatre Auditori de Granollers i de la seva temporada estable d’espectacles i activitats

2.

Gestió i coordinació de les d’activitats del Centre Cultural de Granollers, de la seva programació escènica i del seu projecte
de suport a la creació i producció escènica i musical de grups no professionals “Granollers A Escena” tot cercant una aliança
amb l’AC per a la gestió i explotació de la sala amb major intensitat.

3.

Nou impuls i coordinació de la cartellera escènica de Granollers:, escena grAn: amb la consolidació i millora de la oferta
amb el Teatre de Ponent i la incorporació de:
1.

4.

La Temporada de música de la Sala de Concerts de la NAU B1 a Roca Umbert

Suport directe a les formacions estables professionals de la ciutat sota diferents modalitats de residència i recolzament
1.
2.
3.

Orquestra de Cambra de Granollers,
Big Band de Granollers
Sistema de Cors de la Societat Coral Amics de la Unió

5.

Suport a la resta de programacions locals d’arts escèniques i musica amb caràcter estable i professional.

6.

Definició del nou Sistema Local d’Espais Escènics i Musicals de Granollers
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OBJECTIUS GENERALS, ESTRATÈGICS I D’ACTUACIÓ.

1.

Situar la creació i l’expressió artística cultural al centre de la projecció de la ciutat
a)

Facilitar espais i projectes innovadors oberts i alternatius que afavoreixin la innovació en tots els vessants artístics

1.

b)

Afavorir la interacció entre els creadors i la ciutadania connectant teixit associatiu i indústria cultural

1.

2.

c)

Potenciar la coproducció d’espectacles locals i comarcals amb la inversió i implicació d’agents privats i associatius de la
ciutat
Promoure el Club de Patrocini i Mecenatge per posar la creativitat i la innovació del sector artístic al servei de les
empreses

Potenciar les noves tecnologies de la informació i la comunicació com a prioritat en el desenvolupament

1.

d)

Posicionar la Sala Oberta del Teatre Auditori, el Centre Cultural i la Nau B.1 com espais de programació d’espectacles de
nova creació i de formacions emergents de petit format de la nostra comarca i del nostre país, en complementarietat
amb el Teatre de Ponent.

Apostar per la introducció de les noves tecnologies i les xarxes socials per vincular-les als processos creatius dels artistes
amb el públic des del mateix moment de la creació de l’espectacle, durant la seva presentació davant de l’espectador i
posteriorment per assegurar-ne la interactuació en els dos sentits.

Assegurar la coordinació de Roca Umbert i la resta de centres de difusió i creació artística públics i privats de la ciutat
per potenciar aquesta estratègia amb equilibri entre la dimensió local, nacional i internacional
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OBJECTIUS GENERALS, ESTRATÈGICS I D’ACTUACIÓ.

2.

Assegurar l’excel·lència i la qualitat dels continguts culturals i educatius dels
projectes i programacions que es desenvolupin.
a)

Garantir un pacte de ciutat entre els diferents agents dedicats a la producció i exhibició per definir els projectes
artístics de cada espai, dimensionar la oferta escènica i musical a la dimensió real de la demanda.

b)

Consolidar i potenciar un equip de programació integrat per diferents agents implicats en el sector i promovent un
sistema d’implicació del públic en la definició de la programació

c)

Integrar-se en xarxes de cooperació a nivell nacional i internacional

d)

Potenciar els projectes educatius existents obrint-los al conjunt de disciplines artistíques
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OBJECTIUS GENERALS, ESTRATÈGICS I D’ACTUACIÓ.

3.

Optimitzar espais per promoure i facilitar l’accés dels ciutadans a la producció
cultural
a)

Garantir la màxima qualitat de servei per esdevenir espais atractius, moderns i integradors i de relació social al
voltant del fet cultural entès de manera àmplia i complexa.

1.
2.

b)

Anar a la cerca de nous públics per incrementar els percentatges d’ocupació i garantir la integració cohesió social a
través de les arts escèniques i la música
Apostar per un projecte educatiu de formació permanent i transversal en el conjunt de les actuacions que fem

Coordinar-se amb la oferta d’equipaments de la conurbació urbana per adequar-se a la demanda i garantir una clara
optimització dels espais amb els recursos disponibles, maximitzant la varietat de propostes i facilitant amb eficàcia
l’accés dels ciutadans a la producció cultural a través de les noves tecnologies i la relació directe i propera dels
intermediaris culturals amb el públic.

1.
2.
3.

Garantir una programació d’espectacles àmplia i variada amb el conjunt dels agents implicats, mirant de posar màxima
atenció en les propostes poc presents i més contemporànies i millorant la qualitat i la diversitat de la programació que
s’ofereix, tot pensant en diferents públics
Posicionar la gestió de la societat municipal com a eina al servei de les arts escèniques i música i de la cultura en general
inclosa dins del seu objecte social a nivell municipal i de la conurbació de Granollers.
Formalitzar un conveni per gestionar projectes educatius i programar el projecte de teatre alternatiu i d’avantguarda
per a la promoció de grups emergents i nous llenguatges escènics a la Sala Oberta del Teatre Auditori de Granollers.
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OBJECTIUS GENERALS, ESTRATÈGICS I D’ACTUACIÓ.

3.

Optimitzar es espais per promoure i facilitar l’accés dels ciutadans a la producció
cultural
c)

Connectar les propostes artístiques i els projectes que es desenvolupin amb la formació permanent que realitzen les
escoles de la ciutat

1.
2.

d)

Consolidar i potenciar els acords amb els centres de formació escènics i musicals públics i privats per promoure la
creació i el consum cultural
Vincular els centres de formació artística en els projectes educatius del sector

Connectar les propostes artístiques i els projectes que es desenvolupin amb la formació permanent que realitzen les
escoles de la ciutat

1.
2.

Consolidar i potenciar els acords amb els centres de formació escènics i musicals públics i privats per promoure la
creació i el consum cultural
Apostar pels projectes educatius que té la ciutat: Cantània, Teatre en la Educació, Activitats a les Escoles, Teatre i
Literatura
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JORNADES DE TEATRES I MUNICIPIS
Terrassa, 3 i 4 de desembre de 2013

Cal plantejar noves formes de governança
dels teatres municipals
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PLA D’OPERACIONS
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PLA D’OPERACIONS.
1.

DEFINICIÓ DEL SISTEMA LOCAL D’ESPAIS ESCÈNICS I MUSICALS I GRAN ACORD
ENTRE EL SECTOR PÚBLIC I PRIVAT PER GARANTIR LA SOSTENIBILITAT DE LA
OFERTA I EL CONJUNT D’ESPAIS.
Amb la celebració de les Jornades de Teatre i Municipi i Fòrum del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de
Catalunya, els passats dies 3 i 4 de desembre, s’arriben a diverses conclusions a una sèrie de conclusions que determinen
clarament el posicionament futur d’aquests equipaments i Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya avancen en
tres grans línies:
1.
2.

3.

Fusió dels programes culturals de les Diputacions de Catalunya amb els programes de la Generalitat de Catalunya
en el que seria una segona mancomunitat cultural.
Establiment d’un contracte programa de transició amb els equipaments E3 que hauran d’estar signats abans del 31
de gener del 2014 i en els quals es farà un primer reconeixement dels esforços en les dinamització territorials del
sector, les dinàmiques de creació de públics i els projectes educatius a més de la programació.
Revisió del PECCAT per :
a) Flexibilitzar-lo
b) Promoure el requilibri territorial
c) Fomentar la eficàcia i sostenibilitat acceptant i promovent la cooperació intermunicipal i la racionalització dels
recursos on es reconeixeran centralitats territorials

Granollers disposa actualment d’un Sistema Local d’Espais Escènics i Musicals que contempla el Teatre Auditori, el Centre
Cultural i el Teatre de Ponent. En aquests moments la seva definició, no serà només estratègica amb caràcter intern sinó
també per posicionar-se amb força davant del SPEEM.
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PLA D’OPERACIONS.
1.

1.
2.
3.

DEFINICIÓ DEL SISTEMA LOCAL D’ESPAIS ESCÈNICS I MUSICALS I GRAN ACORD
ENTRE EL SECTOR PÚBLIC I PRIVAT PER GARANTIR LA SOSTENIBILITAT DE LA
OFERTA I EL CONJUNT D’ESPAIS.
El Sistema Local escènic de Granollers és clau, per tant, per garantir:
La plena coordinació i complementarietat de la oferta escènica a la ciutat.
La definició de les línies artístiques de cada un dels equipaments de la ciutat.
El reconeixement final del sistema local en el SPEEM de Catalunya per al seu recolzament econòmic per part del govern de
la Generalitat.

Per tal de completar el mapa local amb plena coordinació i optimització del conjunt del sector i garantir el màxim recolzament
provinent de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona cal:

1. Incloure la Sala Nau B 1 i la seva programació amb una aportació municipal no reconeguda de 30.000,00 € anuals
2. Incloure la programació de les activitats a les escoles amb una aportació municipal no reconeguda de 60.000,00 anuals
3. Incloure la totalitat de la Temporada del Teatre de Ponent en el cas que es qüestioni el recolzament directe al Teatre de
Ponent
4. Incloure la programació dels cicles de Jazz i del Festival de Jazz en el cas que es qüestioni el recolzament directe al Jazz
Granollers
5. Definir una oferta global amb el conjunt dels equipaments i de les programacions que pugui integrar-se de manera sostenible
i en equilibri amb la demanda en el projecte escena grAn.
6. Marcar les línies artístiques de cada equipament i adequar les respectives programacions.
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PLA D’OPERACIONS.
2.

TAULA DE COORDINACIÓ ESCÈNICA I MUSICAL LOCAL: ESCENA GRAN
La consecució del projecte escena grAn: ens ha garantit l’eina a través de la qual articular la política de coordinació,
complementarietat i sostenibilitat del sector.
És l’hora d’un pacte amb profunditat dins del sector on les aliances entre els diferents agents facin de la oferta un actiu
realment sostenible, dimensionat i pensat per arribar al públic potencial de Granollers i de la comarca, alhora que garanteixi
una relació basada en l’associació d’individus amb caràcter simbiòtic. I ara, també tenim la oportunitat de posar les bases
de relació per a una oferta territorial entesa des de la lògica intermunicipal de la conurbació urbana de Granollers, les
Franqueses del Vallès i Canovelles i la Roca del Vallès.
Les principals actuacions passen per:

1.

2.

Seguir Intensificant i potenciant la coordinació dels agents implicats a partir de taules de coordinació per disciplines que
assegurin els següents aspectes:
a) Complementarietat i sostenibilitat de la oferta
b) Temporalització de la oferta
c)
Polítiques de preu i accés
d) Estratègies de transvasaments i captació de públics
Garantir a través de Granollers Escena, S.L.
1. El lideratge i coordinació de les taules de coordinació de cada disciplina escènica i musical implicada
2. La creació d’un compte d’accés restringit als membres de les taules per a la coordinació de calendaris, polítiques de
preus i altres gestions en general.
3. El desplegament i la coordinació de la campanya escena grAn a nivell de ciutat
4. La plataforma de venda d’entrades i els serveis centrals de vendes.
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PLA D’OPERACIONS.
3.

PLA DE GESTIÓ DE PÚBLICS
Al llarg del 2013 s’ha elaborat un Pla de Gestió de Públics davant la necessitat d’incrementar de manera significativa els
ingressos d’explotació, especialment els de la taquilla, la intenció d’avançar cap a una gestió integrada de la oferta escènica a
la ciutat i la necessitat i oportunitat d’optimitzar la inversió realitzada en l’adquisició d’una plataforma de venda d’entrades.
Amb el Pla de de Gestió de Públics pretenem dotar-nos d’una eina de CRM amb un triple objectiu:

1.
2.
3.

Incorporar les propostes metodològiques del màrqueting relacional i les eines tecnològiques més adequades per optimitzar
els ingressos de taquilla
Definir procediments que ajudin els espectadors a incrementar els seus recursos escènics per poder gaudir de diferents
propostes artístiques per tal que puguin escollir les que considerin més beneficioses
Afavorir una metodologia que afavoreixi la implicació i participació dels espectadors en la planificació i gestió del projecte
escènic com a instrument de dinamització comunitària.

El Pla de Gestió de Públics es recolza en les següents estratègies:
a)
b)
c)
d)
e)

Incrementar la massa crítica dels espectadors
Incrementar el consum dels espectadors actuals
Creació d’hàbits de regularitat
Implicació en el projecte del TAG
Formació de Públics
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PLA D’OPERACIONS.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

PLA DE GESTIÓ DE PÚBLICS
La programació del Teatre Auditori a partir de la Temporada 2014/2015 es desenvoluparà completament pensant en els
següents cinc nivells
Programació per al gran Públic
Programació segmentada per itineraris i adreçada als públics segmentats
Programació participada amb el públic que ha contribuït a definir-ne els continguts
Programació de produccions locals i comarcals no professionals, professionals i de joves formacions i grups emergents.
Projectes especials de caràcter educatiu o amb forta tradició i relació amb la ciutat com ara la cantània, els cors de la SCAU,
l’OCGr...

El conjunt de la organització del projecte del Teatre Auditor ha d’avançar definitivament en la evolució de la relació amb el seu
públic de client a qui oferir productes amb valor per tal que hi accedeixin, a usuari a qui prestar un servei per satisfer les seves
necessitats a, finalment, el d’un soci amb projecte propi amb el que definir de manera conjunta un projecte el del Teatre Auditori,
en un territori, Granollers..
L’actual index de consum del Teatre Auditori es troba en un 0,47, un índex força per sobre del de la mitjana de l’estat espanyol que
es troba en el 0,31, però, encara lluny d’altres índex de referència com el de Sant Cugat , 0,58 o el de Manresa amb un 1,03.
L’objectiu del Pla de Gestió de Públics és el d’assolir un índex de consum a mig termini (2017) del 0,60 amb 48.700 espectadors
comptant com a mínim amb 1/3 d’espectadors de municipis del entorn més pròxim a Granollers.
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4.

CLUB DE PATROCINI, MECENATGE CREATIVITAT I INNOVACIÓ
La creació del club de Patrocini i Mecenatge l’any 2008 va representar un impuls en la gestió i augment de les aportacions
de les empreses privades que van passar de 88.000 € a 128.000 l’any 2011 amb la integració de la Fundació de la Orquestra
de Cambra de Granollers en el procés.
Aquest augment que requereix d’una important dedicació ha tingut un punt d’inflació i una davallada l’any 2012 degut a
l’accentuació de la crisi i la manca de mitjans per fer-ne el seguiment adequat.
Aquest any 2013 conscients de la importància vital pel sosteniment del projecte s’ha aconseguit augmentar un 25% els
ingressos respecte els de l’any 2012.
No obstant el nivell de finançament provinent del patrocini i de la explotació dels serveis i dels lloguers del Teatre Auditori
es troben en un 8% del pressupost dels ingressos lluny encara del 20% òptim desitjat.
Amb la situació actual , en la que l’aportació públic a no augmenta per garantir el model actual, la cerca del patrocini en
primer terme i de l’augment dels serveis i dels lloguers en segon es converteix en la segona prioritat per augmentar els
recursos de la explotació.
És per això que en el Pla d’Actuació per al 2014 es proposa actuar a dos nivells:

1.

2.

Donar un nou impuls al concepte de Club de Patrocini , Mecenatge, Creativitat i Innovació entès com la oportunitat
emergent per posar al servei de les empreses la capacitat creativa i d’innovació del sector artístic per desplegar noves
relacions entre empresa privada i sector cultural amb la proximitat com a valor afegit i amb clara hegemonia davant la crisi
del model tradicional de Patrocini i Mecenatge
Promoure la comercialització d’espais i serveis del Teatre Auditori posat de relleu precisament el conjunt de serveis i
oportunitats que ens ofereix el sector artístic.
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LA SITUACIÓ ÒPTIMA

OBJECTIU 2014

2015
2014
2013

150.000 €

GRANOLLERS
ESCENA, S.L.

100.000,00 €

FUNDACIÓ
OCGr.

60.000,00 €

141.500 €

5,26%

96.000 €
2012
76.500 €

COMPARATIVA DEL % D’AUTOFINANÇAMENT DELS ESPAIS
ESCENICS PER PATROCINI ENTRE LES PRINCIPALS SOCIEATATS
MUNICIPALS DE LA PROVÍNCIA
%
d’Autofinançament
per patrocini 2011

%
d’Autofinançament
per patrocini 2012

Sant Cugat

8,6 %

5,8 %

Manresa

4,9%

4,4 %

Viladecans

4,0%

4,0 %

Granollers

5,6%

2,0 %

Municipi
El Patrocini cau l’any 2012 respecte l’any
anterior en un 40% i aconsegueix recuperar
durant el 2013 15 punts fins a situar-se a un
diferencial del 25% menys que el 2011
No obstant el % d’autofinançament del TAG
amb Patrocini es situa en un 2.8%.
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5.

NOU PROJECTE DE PROGRAMACIÓ PER A LA TEMPORADA 2014/2015
Revisar la programació del Teatre Auditori de Granollers, d’acord amb les línies artístiques que definim a cada espai escènic
de la ciutat i en un marc de sostenibilitat amb el conjunt de la oferta, haurà de conviure amb els objectius exposats en el Pla
de Gestió de Públics per arribar a un índex de consum del 0.60 de cara a l’any 2017 i avançar cap a un nou model de relació
amb el seu públic.
La Temporada 2014/2015 s’ha de construir tenint en consideració les següents premisses:

1)
2)
3)
4)
5)

S’ha de garantir una cartellera sostenible amb el conjunt de la oferta escènica de la ciutat respectant les línies artístiques
que es defineixin per cada equipament, treballant amb lògiques de reequilibri, cooperació i noves competències.
Reforçar els lligams de la programació amb el programa de govern de la ciutat i amb el II Pla Estratègic , incidint tant en la
proximitat com en la excel·lència.
Impulsar noves i creatives formules de programació i de contractació per estimular l’augment d’espectadors i dels ingressos
de taquilla.
Introduir noves formules de governança i de presa de decisió en la programació amb el públic com a principal protagonista
amb el que fer interactuar el seu projecte i el de l’equipament.
Garantir el desplegament del valor social i cultural de la programació per crear vertaderes condicions perquè l’accés a la
cultura no aprofundeixi en la exclusió social ni esdevingui un obstacle de cohesió.
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JORNADES DE TEATRES I MUNICIPIS
Terrassa, 3 i 4 de desembre de 2013

Els teatres han de tenir “programa”, un
plantejament estratègic que vinculi amb la
política local i que resolgui tensions com
l’articulació entre la proximitat i la
excel·lencia

Granollers Escena, S.L.
PAIF 2014 – PLA DIRECTOR GESL

PLA ANUAL
D’ACTUACIÓ ,
INVERSIÓ I
FINANÇAMENT DE
GRANOLLERS ESCENA, S.L. 2014

PLA D’ORGANITZACIÓ I RRHH
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PLA D’ORGANITZACIÓ I DE RRHH
Durant el present exercici caldrà continuar adequant l’actual equip de professionals a l’estructura bàsica del nucli del
negoci i revisar els dos principals contractes de serveis externalitzats ( Servei Tècnic i Servei d’Informació, Venda i
Acollida) el proper mes de juny del 2014.
Les mesures adoptades durant el present exercici han estat encaminades a ajustar despeses estructurals provinents dels
contractes de Tècnics i d’Informació, Venda i Acollida. Aquesta mesura ha tingut un impacte directe sobre l’estructura de
la plantilla que ha combinat tasques d’administració amb recepció i el reforçament de l’equip de comunicació amb una
cap de taquilles pel desplegament del Pla de Gestió de Públics que ha aconseguit augmentar els ingressos en un 16 %
respecte l’any 2012.
L’estratègia d’organització i de RRHH prevista per en el Pla d’Actuació del 2014 es concreta en:
1) Continuar el contracte d’Obra i Servei per un any més de la Cap de Taquilles
2) Reforçar la estratègia de comercialització, de serveis, publicitat , lloguers i gestió de patrocini amb dedicacions parcials
de la plantilla actual
3) Revisar el contracte externalitzats dels Serveis Tècnics i d’Informació, Venda i Acollida a la cerca d’un doble objectiu:
1) Garantir una formula d’adjudicació i relació a curt termini per garantir una permanent revisió en la mesura que no
es puguin consolidar els recursos
2) Garantir una formula de relació i prestació del servei que permeti la compatibilitat de relació i desplegament de
tasques en els diferents serveis per part del personal externalitzat amb el propi de la societat.
4) Continuar el reforçament de taquilles i acollida com a nucli del negoci.
5) Donar continuïtat al model de servei tècnic amb la màxima flexibilitat possible per adaptar-se al ritme de programació
que s’adopti.
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PLA D’ORGANITZACIÓ I DE RRHH
El present Pla d’Organització i de Recursos Humans s’inspira amb els principis i valors organitzatius que marca la estratègia de
gestió de la societat i un organigrama de mínims per a l’actual estructura de gestió posant el focus d’atenció en un model basat
en el públic/client i en la necessitat d’incrementar els recursos propis de l’explotació i de l’activitat.

a.

Principis i valors organitzatius
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

La confiança en la organització tant internament com per al client.
La comunicació vertical tant de dalt a baix com de baix a dalt i horitzontal o transversal
La legitimació de l’aprenentatge a partir de l’assaig error
El treball en equip basat en l’amabilitat, la informació, la predisposició i disponibilitat, la cooperació i la
complicitat amb els companys .
El recolzament mutu dins de l’equip i en el conjunt dels projectes
L’autonomia de treball, de responsabilitats i el desenvolupament versus el control
L’adequació de ritmes i tempos respectuosos i d’interès global per a la organització
La senzillesa i l’empatia com a màxima de relació dels treballadors al servei dels ciutadans
L’agilitat i l’austeritat com a principal estratègia de gestió
La proximitat i facilitat com a principal forma de relació interna i d’organització
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Director Gerent
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Nivell
Estratègic

Nivell Logístic

Cap
d’Administració i
Comptabilitat

Auxiliar
Administratiu de
comptabilitat i de
Recepció

Cap de Màrqueting
i Comunicació

Tècnic de
Comunicació i Cap de
Taquilles

Externalització

Gestió de RRHH i
Financers

Servei d’Acollida i
Informació

Tècnic de Recursos
Externs
Cap de
Programació

Tècnic de producció i
Regidoria
Servei Tècnic

Cap Tècnic
Servei de manteniment
integral / Informàtica /
PRL
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JORNADES DE TEATRES I MUNICIPIS
Terrassa, 3 i 4 de desembre de 2013

El responsables dels equipaments escènics
locals no han de ser només
“programadors”
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PLA ANUAL
D’ACTUACIÓ ,
INVERSIÓ I
FINANÇAMENT DE
GRANOLLERS ESCENA, S.L. 2014

PREVISIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2013
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PREVISIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI
El Pla d’Actuació previst per al present exercici pretenia donar continuïtat a les mesures de recuperació del fons de la
societat per compensar les desviacions produïdes durant l’exercici del 2011 i per tant, es preveia tancar el present exercici
amb uns beneficis en el compte de resultats de 40.409,42 €. que es sumaven als 75.856,18 € de que disposa la societat a
tancament de l’exercici del 2012.
Per tal de fer realitat aquests objectius, s’ha buscat recolzar-se al màxim en l’augment dels recursos propis de la explotació i
mantenir la contenció de despeses estructurals plantejada en el 2012.
Amdues mesures s’ha combinat procurant recuperar lleugerament l’activitat de la programació del Teatre Auditori per tal
d’evitar la caiguda dels ingressos de les subvencions de la Generalitat i estimular els ingressos de taquilla.
Al llarg de l’exercici s’ha observat una tendència general de frenada en els lloguers i les prestacions de serveis, preveient un
10% menys del pressupostat, a més de dues davallades importants en les previsions inicials: els patrocinis amb un 40%
menys del previst i la subvenció de la Generalitat amb un 26% menys
La caiguda general dels ingressos previstos pel tancament del exercici es calcula en un 3,71% menys del previst inicialment,
el que representa un import de 72.305,46 € de menys.
Aquesta diferència es preveu eixugar amb una reducció de les despeses d’un 1,67% que ha afectat als serveis del darrer tram
de la programació i al conjunt de la organització i dels RRHH i amb el benefici previst per a final de l’exercici.
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PREVISIÓ LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS L’EXERCICI DEL 2013
CONCEPTE

PRESSUPOSTAT

LIQUIDACIÓ

Venda d’entrades

365.500,00 €

365.189,26 €

Venda de serveis i publicitat

122.000,00 €

109.605,70 €

115,00 €

107,50 €

80.000,00 €

45.500,00€

0,00 €

828,00 €

567.615,00 €

521.230,46 €

175.000,00 €

148.270,00 €

1.144.548,14 €

1.139.548,14 €

Aportació municipal a Cooperació Cultural

55.500,00 €

60.500,00 €

Aportació municipal a capital per Inversions

5.500,00 €

6.309,08 €

TOTAL RECURSOS A CAPITAL

1.380.548,14 €

1.354.627,22 €

TOTAL INGRESSOS PAIF

1.948.163,14 €

1.875.857,68 €

Ingressos financers
Patrocini i Mecenatge
Ingressos extraordinaris
TOTAL RECURSOS EXPLOTACIÓ
Subvencions públiques
Aportació municipal a l’explotació

Frenada del
serveis i
lloguers dels
espais

Assoliríem un 16%
més d’ingressos de
taquilla que l’any
75.856,18 €
2012 amb una
reducció de la
despesa de caixet
del 3 % respecte al
2012

Cauen els
Patrocinis

Caiguda de les
subvencions de
la Generalitat
en un 26%

Descens general dels ingressos en un 3,71%
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PREVISIÓ LIQUIDACIÓ DE DESPESES DE L’EXERCICI 2013
CONCEPTE

PRESSUPOSTAT

LIQUIDAT

Despeses de personal

385.063,15 €

370.214,21 €

Despeses directes de l’Activitat

215.500,00 €

176.415,75 €

80.000,00 €

74.529,00 €

Lloguers d’edificis

393.790,57 €

393.790,57 €

Despeses estructurals fixes

96.650,00 € €

92.340,12 €

Despeses estructurals variables

230.100,00 €

233.476,73 €

9.150,00 €

11.300,00 €

TOTAL DESPESES D’EXPLOTACIÓ PER ORGANITZACIÓ

1.410.253,72

1.352.066,37 €

Contractació d’espectacles

430.000,00 €

452.000,00 €

55.500,00 €

60.500,00 €

TOTAL DESPESES D’EXPLOTACIÓ PER CONTRACTACIÓ

485.500,00 €

512.500,00 €

TOTAL DESPESES D’AMORTITZACIÓ D’IMMOVILITZAT

12.000,00 €

11.291,31 €

TOTAL DESPESES PAIF

1.907.753,72 €

1.875.857,68 €

PROVISIÓ /DOTACIÓ DE FONS A CAPITAL

40.409,42 €

0,00 €

Despeses de Comunicació

Despeses Financeres

Cooperació cultural

Un 2% de la desviació l’eixuguem amb la previsió de beneficis prevista en el PAIF’2013 i l’altre 1,67% amb ajustos en el darrer
trimestre que afecten als serveis i al conjunt de la organització i dels RRHH
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PREVISIÓ LIQUIDACIÓ DE DESPESES DE L’EXERCICI 2013
EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA SOCIETAT I DE L’AUTOFINANÇAMENT DE GRANOLLERS
ESCENA. S.L. 2008 – 2013
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
ESTIMACIÓ
PREVISTA

1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
DESPESES
AUTOFINANÇAMENT

APORTACIÓ
MUNICIPAL*

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.822.167,31 €

2.078.422,90 €

2.089.354,83 €

2.194.227,14 €

1.964.627,73 €

1.875.857,68 €

571.891,34 €

757.711,62 €

781.143,89 €

652.627,15 €

870.067,06 €

669.500,46 €

68,61%

63,54%

62,61%

70,25 %

55,71%

64,31 %

*Aportació bruta que inclou els lloguers de les instal·lacions.
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DEL PRESSUPOST REAL AL IDEAL D’UN E3.
PRESSUPOST TAG 2013

PRESSUPOST IDEAL

PRESSUPOST NET: 1.482.067,12

PRESSUPOST NET: 2.000.000,00 €

FINANÇAMENT

DESPESA
80%
60%
40%
20%
0%

Taquillatge
Altres recursos a
la explotació
Subvenció
Municipal

7%

3%
27%

DESPESA

FINANÇAMENT

55%

Subvenció
Generalitat

8%
Taquillatge

Subvenció
Diputació

DESPESA
51%
50%
49%
48%

5%
15%
30%

DESPESA

25%
25%

Altres recursos
a la explotació
Subvenció
Municipal
Subvenció
Generalitat
Subvenció
Diputació
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JORNADES DE TEATRES I MUNICIPIS
Terrassa, 3 i 4 de desembre de 2013

La sostenibilitat, salvada la inversió, passa
per garantir les despeses d’explotació i
plantejar alternatives creatives a les
formes de programar
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PLA ANUAL
D’ACTUACIÓ ,
INVERSIÓ I
FINANÇAMENT DE
GRANOLLERS ESCENA, S.L. 2014

PROJECTE DE PRESSUPOST
ORDINARI I D’INVERSIONS 2014
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NOTA INTRODUCTÒRIA
El projecte de pressupost per a l’exercici del 2014 es planteja amb un increment del 2.99 % del pressupost de despesa respecte
la previsió de liquidació del 2013 i un 1,25 % respecte el projecte de pressupost aprovat per al 2013
Amb això i tenint en compte tot el detallat i exposat en el present Pla d’Actuació per al 2014 es fa molt difícil aprovar un
pressupost de despeses per sota d’aquest import mantenint l’actual model de funcionament i projecte artístic.
L’evolució dels ingressos previstos durant el primer trimestre de l’any seran decisius per garantir la continuïtat del model de cara
a la Festa Major i la programació de la tardor de la Temporada vinent.

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS I LES DESPESES DE LA SOCIETAT
2.500.000,00 €

2.000.000,00 €
1.500.000,00 €

Ingressos

1.000.000,00 €

Despeses

500.000,00 €

- €
2010

2011

2012

2013
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APORTACIÓ MUNICIPAL A LA SOCIETAT PREVISTA PER AL 2014
L’aportació Municipal a la Societat prevista per a l’any 2013 té un increment de 6.000 € destinats a reforçar el suport a la producció
local no professional del sistema de cors dels Amics de la Unió i del projecte dels Pastorets.
Atès que no contemplem cap previsió d’increment de l’IPC per l’any vinent els preus dels lloguers de les instal·lacions es
mantindran igual que l’any 2013
Igualment està previst una subvenció en la partida d’Impremta Municipal que s’inclou en el pressupost de la societat per
compensar els costos d’impressió del programa escena grAn: que es deixa de fer a la impremta municipal per fer-se amb rotativa.

CONCEPTE

PRESSUPOST 2014

PRESSUPOST
2013

PREVISIÓ DE
LIQUIDACIÓ 2013

Aportació pel lloguer Teatre Auditori

255.000,00 €

255.000,00 €

255.000,00 €

Aportació pel lloguer Centre Cultural

138.790,56 €

138.790,56 €

138.790,56 €

Aportació a la cooperació cultural

66.500,00 €

55.500,00 €

60.500,00 €

751.757,57 €

756.257,57 €

752.066,66 €

TOTAL APORTACIÓ A LA EXPLOTACIÓ 2014

1.206.048,14 €

1.200.048,14 €

1.200.048,14 €

PROVISIÓ DE SUBVENCIÓ PER INVERSIONS REALITZADES L’ANY
2012

6.309,08 €

5.500,00 €

6.309,08 €

PREVISIÓ SUBVENCIÓ PER IMPREMTA

6.000,00 €

TOTAL

1.218.357,22 €

Aportació neta a la explotació

6.000,00 €
1.205.548,14 €

1.212.357,22 €
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PROJECTE DE PRESSUPOST D’INGRESSOS 2014
CONCEPTE

PRESSUPOST 2014

PRESSUPOST 2013

PREVISIÓ DE
LIQUIDACIÓ 2013

Venda d’entrades

365.000,00 €

365.500,00 €

365.189,26 €

Venda de serveis i publicitat

128.500,00 €

122.000,00 €

109.605,70 €

115,00 €

115,00 €

107,50 €

80.000,00 €

80.000,00 €

45.500,00€

0,00 €

0,00 €

828,00 €

573.615,00 €

567.615,00 €

521.230,46 €

146.000,00 €

175.000,00 €

148.270,00 €

1.139.548,14 €

1.144.548,14 €

1.139.548,14 €

66.500,00 €

55.500,00 €

60.500,00 €

6.309,08 €

5.500,00 €

6.309,08 €

TOTAL RECURSOS A CAPITAL

1.358.357,22 €

1.380.548,14 €

1.354.627,22 €

TOTAL INGRESSOS PAIF

1.931.972,22 €

1.948.163,14 €

1.875.857,68 €

Ingressos financers
Patrocini i Mecenatge
Ingressos extraordinaris
TOTAL RECURSOS EXPLOTACIÓ
Subvencions públiques
Aportació municipal a l’explotació
Aportació municipal a Cooperació Cultural
Aportació municipal a capital per Inversions
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PROJECTE DE PRESSUPOST DE DESPESES 2014
CONCEPTE

PRESSUPOST
2014

PRESSUPOST
2013

PREVISIÓ DE
LIQUIDACIÓ 2013

Despeses de personal

385.530,15 €

385.063,15 €

370.214,21 €

Despeses directes de l’Activitat

180.500,00 €

215.500,00 €

176.415,75 €

74.000,00 €

80.000,00 €

74.529,00 €

Lloguers d’edificis

393.790,57 €

393.790,57 €

393.790,57 €

Despeses estructurals fixes

106.891,76 €

96.650,00 € €

92.340,12 €

Despeses estructurals variables

246.409,74 €

230.100,00 €

233.476,73 €

12.850,00 €

9.150,00 €

11.300,00 €

1.399.972,22

1.410.253,72

1.352.066,37 €

453.500,00 €

430.000,00 €

452.000,00 €

66.500,00 €

55.500,00 €

60.500,00 €

TOTAL DESPESES D’EXPLOTACIÓ PER CONTRACTACIÓ

520.000,00 €

485.500,00 €

512.500,00 €

TOTAL DESPESES D’AMORTITZACIÓ D’IMMOVILITZAT

12.000,00 €

12.000,00 €

11.291,31 €

TOTAL DESPESES PAIF

1.931.972,22

1.907.753,72 €

1.875.857,68 €

PROVISIÓ /DOTACIÓ DE FONS A CAPITAL

0,00 €

40.409,42 €

0,00 €

Despeses de Comunicació

Despeses Financeres
TOTAL DESPESES D’EXPLOTACIÓ PER ORGANITZACIÓ

Contractació d’espectacles
Cooperació cultural

53

Granollers Escena, S.L.
PAIF 2014 – PLA DIRECTOR GESL

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA EN CONTRACTACIÓ I AJUDES A LA CONTRACTACIÓ
PROJECTE

DESPESA EN
CONTRACTACIÓ
2013

Programació professional

AJUDES
ECONÒMIQUES
DIRECTES A
TERCERS 2013*

303.816,00 €

DESPESA EN
CONTRACTACIÓ
2014

AJUDES
ECONÒMIQUES
DIRECTES A
TERCERS 2014*

300.000,00 €

Granollers A Escena

21.731,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

6.000,00 €

Projectes educatius

45.700,00 €

0,00 €

55.000,00 €

0,00 €

Formació de públics

500,00 €

0,00 €

4.500,00 €

0,00 €

82.052,41 €

55.500,00 €

74.000,00 €

60.5000,00 €

5.052,41 €

16.000,00 €

4.000,00 €

21.000,00 €

Acords de col·laboració
Sistema Coral SCAU
Big Band de Granollers

7.000,00 €

7.000,00 €

OCGr

77.000,00 €

0,00 €

Teatre de Ponent

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

REI

0,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Cicle de Música Sacra

0,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

Cicles i Festival de Jazz

0,00 €

19.000,00 €

19.000,00 €

TOTAL

453.299,41 €

60.500,00 €

IMPACTE TOTAL

513.799,41 €

70.000,00 €

453.500,00 €

66.500,00 €

520.000,00 €
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DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA SOCIETAT PER A
L’EXERCICI DEL 2014
DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA
SOCIETAT
Cooperació
Cultural
4%

Lloguer
dels
edificis
20%

Taquillatge
19%
Venda de
serveis i
lloguers
7%

Teatre
Auditori
71%

Centre
Cultural
5%
Despeses
financeres
1%

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS DE LA
SOCIETAT

Cooperació
cultural
21%

Contractació
d'espectacles
12%

Despeses de
Personal
18%

Lloguers
d'edificis
19%

Despeses
directes a
l'activitat
12%

Aportació
Municipal
63%

Patrocini
4%
Subvencions
públiques
7%

Despeses
estructurals
17%
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EQUILIBRI FINANCER DE LA SOCIETAT PER AL 2014

Finançament

Despeses
Despesa estructural neta
Despesa per activitat
Despesa per cooperació cultural

4%

Taquillatge
Altres recursos a la explotació
Subvencions Públiques
Aportació Municipal
24%

50%

46%

53%

14%
9%
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DOCUMENTACIÓ EXIGIDA PER AL COMPLIMENTS DE LES OBLIGACIONS
D'INFORMACIÓ DE LA LO 2/2012, I QUE ES RECULLEN EN L'ORDRE
HAP/2105/2012
En el marc de les obligacions exigides a les societats municipals pel compliment de la Llei Orgànica 2/2012 s’adjunta com a
annex al present PAIF 2014 la següent documentació:
1.

Compte de pèrdues i guanys previst a 31-12-2014 comparatiu amb el previst en pressupost 2013 i el previst de tancament a
31-12-2013.

2.

Previsió d’ingressos i despeses d’acord al model d’estructura pressupostària de les entitats locals.

3.

Balanç de Situació previst a 31-12-2014 comparatiu amb el previst de en el pressupost 2013 i el previst de tancament a 3112-2013.

4.

Estat de moviments i situació del deute previst a 31-12-2014 comparatiu amb el previst de tancament a 31-12-2013.

5.

Dotació de plantilles i retribucions previstes per l’exercici 2013 I 2014.

6.

Detall de les operacions vinculades amb altres entitats del grup Ajuntament de Granollers previstes per l’exercici 2013 I
2014.
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INVERSIONS DE LA SOCIETAT 2014
Les inversions del Teatre Auditori i del Centre Cultural es realitzen directament per part de l’Ajuntament ja que la
societat només és arrendatària i sotsarrendatària de les instal·lacions. Només amb caràcter puntual s’han realitzat
petites inversions pròpies de la gestió de la societat com la plataforma de venda d’entrades.
Per a l’any 2014 no preveiem cap tipus d’inversió des de la societat.
Evolució de les inversions al Teatre Auditori de Granollers
350.000,00 €
300.000,00 €
250.000,00 €
200.000,00 €
150.000,00 €

100.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Inversions Ajuntament

210.877,20 €

289.800,10 €

9.564,81 €

0,00 €

33.000,00 €

50.000,00 €

Inversions Societat

20.201,00 €

0,00 €

0,00 €

20.080,00 €

22.000,00 €

0,00 €

Per part de l’Ajuntament el pressupost d’inversions per a l’any 2014 destinat al Teatre Auditori és de 120.000,00. € que
es destinaran a millores de les instal·lacions i de l’equipament en general per mantenir-lo al dia i fent atenció
prioritàriament a la reparació del clima, mesures de seguretat i actualització de materials que permetin la reducció de
lloguers.
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JORNADES DE TEATRES I MUNICIPIS
Terrassa, 3 i 4 de desembre de 2013

Resulta imprescindible treballar en xarxa.
Tant a escala local, amb la resta de serveis
culturals municipals, com a escala
sectorial, dins del sistema teatral del país,
com a escala internacional i global.
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Elevat a Junta General pel Consell d’Administració de Granollers
Escena, S.L. el dia 9 de desembre del 2013

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
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