
 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL 
GRANOLLERS ESCENA, S.L. 

 
 
Dia: 24 d’abril de 2020. 
Hora d’inici: 11:00 hores. 
Lloc:  Granollers ,  https://jitsi.granollers.cat/ReunioConsellAdministracioGESL240420 
 
 
ASSISTENTS: 

 

Presidenta:  

Maria Villegas Rueda, Regidora de Cultura de l'Ajuntament (PSC-CP) 

 

Vocals:  

Vanessa Jiménez Cano (PSC-CP) 

Josep Sampera Arimón (PSC-CP) 

Maria del Mar González (PSC-CP) 

Josep Maria Farnés i Sararols (ERC-AG-AM) 

Carles Canet i Estrany (Primàries) 

Josep Sesat Vegas (Junts per Granollers) absent 

Juan Manuel de Vargas Delgado (C's). 

Mònica Llorente Gutiérrez (PSC-CP) 

 

Secretari:  

Alfred Lacasa Tribó 

Gerent I Direcció  

Carles Ribell Toledano i Tracy Sirés 

 

Interventora: 

 Isabel Mas Pares 

 

A Granollers a les 11:00 h. del dia 24 d'abril de 2020, es va reunir el Consell d'Administració de la societat 

mercantil municipal Granollers Escena, S.L. prèviament convocat en termini i forma, tal i com preveuen els 

estatuts de la societat, la Sra. Villegas, com a presidenta de Granollers Escena, S.L. dona la benvinguda als 

assistents i inicia la reunió amb els següents punts de l'ordre del dia: 

 

 

 

 

https://jitsi.granollers.cat/ReunioConsellAdministracioGESL240420


 

 

 

La Sra. Maria Villegas dóna compte als assistents del contingut del punt de l'ordre del dia i dóna pas a en 

Carles Ribell Gerent de Granollers Escena S.l. perquè expliqui el punt 1. 

 

1.- PROPOSTA RELATIVA A LA FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS I DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE 

GRANOLLERS ESCENA, S.L. CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2019. 

 

La Junta General del 30 d'octubre de 2018, va aprovar el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament de Granollers 

Escena, S.L. amb un pressupost equilibrat de 2.120.416,00 € per a la gestió del Teatre Auditori de Granollers, 

Llevant Teatre i per les diferents línies d'actuació en matèria d'arts escèniques i música que impulsa la 

societat per a l'exercici 2019. 

 

Per a cobrir l'esmentat pressupost, es va aprovar una aportació municipal de l'Ajuntament de Granollers de 

964.000,00 €. 

 

Finalitzat l'exercici del 2019 i amb els comptes de la societat tancats, s'han traslladat al Gabinet Tècnic 

d'Auditoria i Consultoria, S.A., que ha realitzat la corresponent supervisió i treball de  camp, confirmant el 

seu tancament sense cap observació, tal com ens indica l'informe de la Intervenció Municipal que s'adreça a 

aquest Consell d'Administració, amb una liquidació de despeses de 2.235.850,51 €, una liquidació d'ingressos 

de 2.293.467,32 €, generant un resultat de l'exercici abans d'impostos de 29.356,81 €, i de 22.017,81 € 

després d'aplicar l'Impost de Societats, tal com es reflecteix en la memòria dels comptes anuals. 

 

El patrimoni net de la societat de 4.800.802,49 € i un Actiu de 7,132.136,91 €. 

 

El senyor Carles Ribell explica que aquest any 2019 s'ha rebut una subvenció de les més altes  , per valor de 

260.000 €. 

 

Dóna pas a la Sra. Tracy Sirés directora del Teatre Auditori, la qual explica la memòria d'activitats i la bona 

evolució de l'ocupació del teatre arribant al 79% d'ocupació . 

 

La Sra. Mònica Llorente dona les gràcies a tot l'equip i el felicita i demana que per properes vegades s'utilitzi 

un llenguatge més inclusiu amb paraules neutres que incloguin els dos gèneres . A més que troba a faltar la 

diversitat cultural amb les activitats realitzades. 

 

El Sr. Josep Sampera vol felicitar per la bona situació econòmica i reforçar la bona linea econòmica 

equilibrada que té Granollers Escena. 

 

Intervé el Sr. Alfred Lacasa , secretari de Granollers Escena S.l. per explicar als consellers l'obligatorietat de 

formular les comptes anuals i que estem dins el termini per poder formular-les. 

 

La Sra. Maria Villegas explica que si algú vol fer constar en acta que no està d'acord es pot fer. 

 



 

 

El Sr. Juan Manuel de Vargas, conseller per part del partit de ciutadans , vol deixar constar en acta que està a 

favor i signarà les comptes anuals però el seu vot és d'abstenció. 

 

 

El Sr. Carles Canet intervé per dir que el seu vot és favorable , però demana que si us plau li passi tota la 

documentació dels consells al seu email personal i no al del secretari del partit. 

 

Es dona per aprovat el punt 1 per formular a la Junta General de Granollers Escena, S.L. els comptes anuals 

de l'exercici 2019 per a la seva aprovació. 

 

La Sra. Maria Villegas dóna pas al punt 2 de l'ordre del dia: 

 

2.- DONAR COMPTE DE LES AFECTACIONS SOBRE LES ACTIVITATS I EL FUNCIONAMENT DE GRANOLLERS 

ESCENA, S.L. PER L'APLICACIÓ DEL DECRET 463/2020, DE 14 MARÇ, DE L'ESTAT D'ALARMA. 

 

S'explica l'actual situació d'alarma i el trasbals que això ha ocasionat al funcionament normal del Teatre, amb 

la suspensió de tota la programació des del dia 14 de març el que s'ha intentat és no anul·lar definitivament 

els espectacles sinó reprogramar-ho tot , perquè a les companyies no els hi suposes cap problema econòmic. 

 

S'han suspès també els lloguers programats cosa que tindrà un gran impacte econòmic de cara als ingressos. 

 

S'està intentant planificar un futur escenari de cara a després de l'estiu. 

 

S'explica que el bar restaurant "el gato verde" quedarà exempt  de pagament de la part proporcional 

del cànon de cara al 2020, per la situació que vivim. 

 

La Sra. Maria explica que el procés participatiu amb la ciutat i llevant ha quedat aturat però que els 

informaran. 

 

El Sr. Carles Canet vol preguntar si el procés participatiu s'esta portant a terme, ja que no sabia res i vol 

participar. 

 

La Sra. Maria explica que en el moment que es posi en marxa s'informarà. 

 

El Sr. Carles Ribell demana la paraula i explica que en la memòria dels comptes anuals els auditors ens han fet 

explicar un anàlisis de la situació econòmica tras el COVID 19. 

 

La Sra. Maria , dóna pas al punt 3 

 

3.- PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES MESURES DE SUPORT A LES PRODUCCIONS LOCALS SUSPESES EN 

MOTIU DE L'APLICACIÓ DEL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, D'ESTAT D'ALARMA 2020. 

 



 

 

L'entrada en vigor del Decret 463/2020 d'Estat d'Alarma el passat 14 de març de 2020, vigent en l'actualitat, 

ha obligat al tancament del Teatre Auditori i amb ell l'activitat programada. La majoria d'actuacions 

professionals contractades han pogut anul·lar-se de mutu acord, per causa major i buscant una data de 

reprogramació sempre que ha estat possible. 

 

Dins de la programació prevista en aquesta primera meitat de l'any, Granollers Escena, havia acordat 

produccions i projectes amb 3 entitats locals que es relacionen a continuació, la suspensió de les quals arriba 

amb diferents tasques fetes i despeses assumides per part d'aquestes. 

 

Els tres projectes són : 

 

A.- TEMPORADA ESTABLE DELS CORS VEUS I DE CAMBRA DE LA SOCIETAT AMICS DE LA UNIÓ 

 

La suspensió de la programació ha afectat als espectacles: Greta i els Trihumans, Renaissance, i Denominació 

d'Origen. 

 

En aquests moments i a l'espera que les autoritats sanitàries permetin la celebració d'actes en espais tancats 

amb 700 persones, la producció de Greta i els Trihumans es preveu per al mes de setembre, per a la 

inauguració de la Temporada 2020/2021 i Denominació d'Origen per al mes de novembre. S'anul·la 

per complet la producció de Renaissance. 

 

El Contracte de Residència amb els Cors Amics de la unió preveu una aportació anual per a l'any 2020 de 

30.000 € per a despeses estructurals del funcionament i gestió dels cors i que es reparteix equitativament 

amb les produccions anuals que tenen lloc durant la temporada. 

 

L'entitat ha sol·licitat per fer front a aquestes despeses estructurals l'avançament de 15.000,00 € a compte 

de les 3 produccions que es faran a la tardor. 

 

B.- SARSUELA LA DEL MANOJO DE ROSAS DE LA CIA. MILNOTES 

 

El cost de producció d'aquesta Sarsuela és de 7.850,00 € que s'havia acordat finançar amb un caixet de 

3.925,00 € i un taquillatge recaptat del 50%. 

 

En aquests moments la previsió de reposició d'aquest espectacle és mol poc probable o nul·la. 

 

La Cia. presenta documentació justificativa per valor del 50% del caixet 3.925 €.  

 

La Cia. en l'espera que pugui reposar en el futur l'espectacle podent amortitzar la seva inversió, ha sol·licitat 

el pagament del caixet fix compromès de 3.925,00 €. 

 

C.- PROJECTES EN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ CULTURAL 

 

Els projectes previstos durant el primer semestre del 2020 que han afectat l'Associació Cultural són: 

 



 

 

a. Roda d'Espectacles Infantils amb dos espectacles suspesos i que si no continuen les mesures sanitàries a la 

tardor no afectarien el normal desenvolupament del projecte i a la seva justificació. 

 

b. Els projectes educatius Cantània que s'ha suspès. 

Atès que l'entitat presenta un informe justificatiu en el qual exposa haver realitzat la pràctica totalitat de les 

tasques pertanyents a l'edició d'enguany, ha sol·licitat el pagament íntegre dels 11.500 € corresponents a 

aquestes tasques. 

 

c. El projecte Tots Dansen que s'ha suspès. 

L'entitat presenta un informe justificatiu en el qual exposa haver realitzat un 75% de les tasques pertanyents 

a l'edició d'enguany i ha sol·licitat el pagament del 75% dels 5.500 € acordats en el conveni corresponents a 

aquestes tasques. 

 

Atès que en el marc de les condicions actuals no és possible poder reprendre l'activitat ni els projectes 

previstos i exposats per aquesta temporada. 

 

Atès que la feina i la despesa realitzada per aquestes entitats havia d'assumir Granollers Escena, S.L. 

 

Es demana l'aprovació de les tres ajudes per part de tothom i no hi ha ningú que estigui en desacord. 

 

1. L'avançament de 15.000,00 € a la Societat Coral Amics de la Unió en concepte del Conveni per a l'any 

2020. 

2. El pagament del caixet de 3.925,00 € a la companyia Milnotes per la producció de LA  DEL MANOJO DE 

ROSAS. 

3. Pagar a l'Associació Cultural de Granollers un import de 15.625,00 € per les tasques realitzades al 

projecte Cantània i Tots Dansen. 

 

Es passa al punt 4, 

 

4.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE GESTIÓ DE GERÈNCIA DEL DIA 14 DE NOVEMBRE FINS EL 24 D'ABRIL 

D'ENGUANY. 

 

El Sr. Carles Ribell explica que el primer trimestre de l'any està centrat en el tancament de l'exercici anterior i 

l'auditoria de comptes, tasques que han ocupat de manera important a l'equip administratiu. 

 

Durant aquest primer trimestre de l'any, també, ens hem centrat en l'ajustament del pressupost a les 

previsions del primer trimestre que hem obtingut així com de manera molt especial al disseny d'un Pla de 

Tresoreria que permetés iniciar la devolució de la bestreta de 150.000,00 € que va facilitar l'Ajuntament i des 

de Tresoreria es reclama la seva devolució progressiva. Ambdues tasques s'han hagut d'ajustar, des del 

passat 14 de març, amb l'estat d'alarma en el que tant la previsió de tancament de l'exercici del 2020 com el 

pla de tresoreria es veurà afectat. 

 



 

 

Tal com es preveu en la nota de FETS POSTERIORS de la memòria dels comptes del 2019 aquesta gerència es 

compromet a una elaboració d'un informe amb la previsió del tancament de l'exercici pels impactes del 

Decret d'Alarma de cara al mes de juny i acompanyant el quadre de comandament del primer quadrimestre 

de l'any. 

S'expliquen les inversions realitzades: 

 

S'ha adquirit: 

 

· Mobiliari per als espais públics, mòduls de comunicació i l'adequació dels cancells d'accés i magatzematge 

· 6 fundes per taules 110/180/61 5 fundes per taules 220/67/78 

· adquisició material informàtic (sai riello netpower npw 2000) 

· smart rack plus openetics 33u bandeja extraible 2u openetics 

· 6 portàtils asus zenbook 13 ux333fa a3139r - 13.3" - core i5 8265u - 8 gb ram 

· 2 lectores pda honeywell 6110/ww 802 impressora tèrmica tiquets zebra gx420d 

· Sai riello netpower npw 2000 tp-link - switch 8 ports gigabit - 10/100/1000 commutador 

· Feines d'adequació de cablejat i monitors del TAG 

· 4 llicencia mixta d'àudio + llicencia vídeo instal·lació, configuració 

· 1 piano steinway&sons d 274 a l'empresa piano concert 

 

Hem iniciat tres expedients durant el 2020: 

· 1 màquina de fum Hazeer 

· Feines de bricolatge per al piano adquirit 

· 1 software cad 

 

S'explica el que fa a l'organització i funcionament de la societat. 

 

La societat ha estat i segueix realitzant un esforç pel desplegament de l'actual estructura organitzativa i la 

cobertura de les places previstes a la plantilla de la societat. 

 

Durant aquests mesos s'ha procedit a: 

 

a. La selecció i contractació de la Responsable de Gestió de Públics i de Comunicació en substitució de la 

promoció de l'actual Directora Executiva. 

 

b. La selecció i contractació de les dues administratives vacants previstes a la plantilla de la societat. 

 

Per altra banda s'ha desenvolupat i acordat la valoració dels llocs de treball i s'ha acordat amb els 

treballadors la revisió de la normativa i l'aplicació de la nova jornada laboral de 35 hores setmanals, així com 

la recuperació de les hores realitzades durant el 2019 pels efectes retroactius d'aquesta jornada de 35 hores. 

 

Pel que fa a contractes, resolucions i altres acords adoptats s'explica que estan en el document adjunt a la 

documentació relativa al punt. 

 

Es passa al punt 5 de PRECS I PREGUNTES 



 

 

 

Intervé el Sr. Carles Canet per preguntar en quin horitzó de futur es treballa, vol saber que passa amb els 

treballadors si no està previst obrir el Teatre i en quina situació quedarien aquests treballadors . 

També fa referència a la rebaixa de consums que tindrà el teatre i que tot l'estalvi hauria d'anar cap a la 

cultura i no cap a altres partides pressupostàries. 

 

La Sra. Maria li respon que tots els treballadors i treballadores  estan teletreballant i s'estan redefinint les 

tasques per tal que les persones que no poden teletreballar ho puguin fer i que ningú és veurà afectat. 

Explica que hi haurà poc estalvi perquè el pressupost general és veurà afectat per dos per aquest estat 

d'alarma. 

 

El Sr. Carles Canet vol donar les gràcies per la tranquil·litat transmesa . 

 

La Sra. Maria vol que consti en acta el seu agraïment a tothom per fer aquest consell virtual a través de 

videotrucada i el seu agraïment a tots els treballadors i treballadores de Granollers Escena per la feina feta. 

 

S'aprova per unanimitat. I no havent-hi altres assumptes a tractar, s'aixeca aquesta sessió essent les 12:21 

hores del dia al principi indicant, de la qual s'estén la present Acta que jo, com a Secretari,  CERTIFICO 

 

La presidenta de 

Granollers Escena, S.L.     El secretari, per delegació, 

 

 

 

 

Maria Villegas Rueda     Alfred Lacasa Tribó 
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