
ACTA DE LA JUNTA DEL COMITÈ DEL CONSORCI DEL GRAN TEATRE

DEL LICEU.

A les 20 h. del dia 28 de gener 1985, es reu¬

neixen en els locals de la Propietat del Gran
Teatre del Liceu, els senyors al marge resse¬

nyats. Falta el Secretari Sr. Alvarez que ha
excusat la seva assistència.

A la reunió es delibera i són presos els se¬

güents acords:

PRIMER. Estat financer. El senyor Ingla informa sobre la con¬

veniència de portar el control comptable de cada exer

cici, de forma que pugui ser examinat per anys naturals
i per temporades.

Pel que fa referència al pressupost de gener a desem¬
bre de l'any en curs (1985), es fa un anàlisi dels in

gressos i les despeses i es contemplen tres opcions:

1. La Temporada estricta compren el període de novembre 1984
a març 1985. Acabat aquest període el personal d'Orques¬
tra, Cor, etc. donarien per acabat el seu treball actiu,
fins la seva reincorporació als assajos de la propera tem
porada.

2. Temporada estricta, mantenint el personal d'Orquestra,
Cor, etc. encara que no es faci temporada de Primavera.

3. Cicle complet compost de la temporada oficial habitual
d'Opera i Primavera, respectivament.

Despeses dividides en dos grups, o sia:

a) Despeses d'estructura corresponents al personal fix i al
personal fix-eventual; despeses generals estructurals i
costos financers.

b) Despeses de funcionament:
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r. Personal (cost complementari quan hi ha activitat al
Teatre).

2. Artistes de fora (cantants, directors d'orquestra, direc¬
tors d'escena, etc.)

3. Produccions pròpies, produccions foranes, lloguers i tran^
ports.

4. Publicitat, Drets d'autors i Diversos.

Pel que fa referència a l'apartat d'ingressos, aquests es po¬
den dividir en la forma següent:

a) Ingressos Institucionals

b) Subvencions i aportacions

Ingressos per Activitats: Són compostos per:

a) Venda de localitats

b) Patrocinadors privats

c) Ingressos per explotació externa, ràdio i TV

d) Ingressos diversos (programes, edicions, etc.

El Sr. Ingla informa sobre les xifres concretes de cada un d'a¬
quests apartats, que resumeixen les xifres de la següent forma:

Ingressos Institucionals:

lâ. opció 788.000.000 de ptes.
2a. " 788.000.000 de "

3a. " 938.000.000 de "

Ingressos per Activitats:

la. opció 270.000.000 de ptes.
2a. " 270.000.000 de "
3a. " 369.000.000 de "

Despeses d'Estructura:

1er. 460.000.000 de ptes.
2on. 550.000.000 de "
3er. 566.000.000 de "

Despeses de Funcionament:

1er. 401.000.000 de ptes.
2on. 401.000.000 de "
3er. 552.000.000 de "



En el cas que les Institucions aportin les quantitats que ini¬
cialment són previstes, el resultat seria el següent: excedent
de 145.000.000 de ptes. per a la primera opció; 105.000.000 de
ptes. per a la segona, 188.000.000 de ptes. per a la tercera.

Aquests excedents servirien per amortitzar el dèficit.

També hem d'assenyalar que es preveu, per a la pròxima témpora
da, un preu de butaca de 6.000 ptes.

ACORDS :

1. Fixar la remuneració del Sr. Ingla al mateix
nivell de la de Director Genral.

2. Estudiar, al seu moment, la incorporació d'un
advocat a les reunions.

3. Insistir en la necessitat de la incorporació
d'un Interventor. Aquest tema queda a mans del
Sr. Bricall.

A continuació s'acorda de reunir els memb res del Patronat el
dia 13 de febrer 1985, a les 19 h. Es prega a cada Institució
que ho comuniqui a llurs representants. L'ordre del dia serà
el següent:

1. Informació econòmico-financera

2. Acords administratius

3. Proposta de consolidació definitiva del
^ Patronat.

4. Programació de la pròxima temporada de
Primavera.

Sense altra assumpte a tractar s'aixeca la sessió a les 21,25

de la qual queda estesa la present acta.


