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Clàusula 1.- OBJECTE  

L’objecte del present procediment consisteix en realitzar l’estudi de l'organització actual del 
Teatre, de cara a la seva optimització i millora durant la implementació del Pla Estratègic i de 
Sostenibilitat 2017-2021.  
 
L’objectiu principal de l’estudi de l’organització és determinar quina hauria de ser la plantilla 
òptima i necessària del Teatre per a donar respostes als reptes de futur, tant de l’activitat del 
Teatre per mantenir el seu nivell artístic i de reconeixement internacional, així com la 
optimització dels recursos econòmics disponibles. 
 
Específicament haurà d’analitzar l’operativa de funcionament  actual, per fer-ne una anàlisi i 
plantejar mesures de flexibilitat en la gestió que permetin adaptar l’activitat del teatre i els 
seus recursos disponibles davant les possibles variacions el pressupost d’ingressos. 
 
Forma part també de l’objecte d’aquest contracte, l’anàlisi i revisió, si cal, de l’actual model 
de comptabilitat analítica de les produccions artístiques. 

 

Clàusula  2.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ / INFORMACIÓ  

Per obtenir la informació, per a poder realitzar l’anàlisi, es concertaran visites / entrevistes 
amb la Direcció de Recursos Humans, la Direcció Econòmica-Financera i la Direcció General, 
que facilitaran tota la informació necessària i resoldrà les possibles qüestions que sorgeixin 
durant l’elaboració del mateix. 
 

Clàusula  3.- PERSONAL ADSCRIT AL PROJECTE 

 

Es considera que l’equip mínim necessari ha d’estar format com a mínim per un consultor 
sènior que faci de líder d’equip i un consultor junior.  
 
El consultor sènior, que l’empresa adjudicatària adscrigui al projecte, haurà de poder 
demostrar experiència en el lideratge d’altres projectes culturals.  
 

Clàusula  4.- DURADA 

La durada de la present adjudicació és l’especificada en el punt núm. D del Quadre de 
característiques del contracte.  
 
El dia 10 de juliol de 2017, s’haurà de presentar un informe esborrany i el dia 24 de juliol és la 
data límit per a presentar l’informe final. 
 
El contracte tindrà vigència fins el 15 de novembre de 2017. Des de la presentació de 
l’informe final el dia 24 de juliol i fins el 15 de novembre, l’empresa adjudicatària haurà 
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d’estar a disposició de la Direcció General del GTL per a qualsevol resolució de dubtes o 
anàlisi de dades que se li pogués requerir al respecte. 
 

Clàusula 5. –  ABAST I CONTINGUT DE L’INFORME 

 
L’informe s’estructurarà en tres fases. 
 
Una primera fase que ens ha de situar en el moment actual en que es troba el teatre a nivell 
organitzatiu, artístic i econòmic; una segona fase que ens ha de permetre visualitzar 
anticipadament l’estat del teatre l’any 2021 per poder establir sobre aquest escenari el punt 
de partida per a analitzar les diferents propostes de futur, que es descriuran en la tercera fase 
de l’informe. 
 
 1a. FASE 

 

Caldrà analitzar i comparar l’estructura organitzativa, l’activitat del teatre i els corresponents 
costos laborals l’any 2014, abans d’implantar el Pla Estratègic de Viabilitat pel període 2014-
2017 (PEV 14-17), amb la situació actual el 2017, un cop implantat el PEV. En paral·lel, es 
contemplaran aquells serveis prestats per tercers que complementen a l’estructura 
organitzativa i que tenen una implicació directa en l’activitat del teatre.  
 

 
 2a. FASE 

 

Copsada la situació actual 2017 caldrà dibuixar l’escenari que resultaria l’any 2021 un cop 
desenvolupat, sobre les premisses establertes en les Línies Bàsiques del Pla Estratègic i de 
Sostenibilitat (PES 2017-21) aprovades pel Patronat de la FGTL. Aquesta anàlisi reflectirà 
l’estructura necessària en cada una de les àrees i serveis indicant i justificant la dimensió 
adequada per donar resposta als objectius establerts.  
 
Aquestes premisses es basen en 4 principals vectors:  
 

1. Qualitat Artística: Preservar el seu nivell artístic i de reconeixement internacional. 
 

2. Responsabilitat social: Acollir iniciatives socials i d’inclusió desenvolupant aspectes com 
l’accessibilitat, la diversitat i l’excel·lència dins de la pròpia missió del Teatre, de 
“promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i potenciació 
de la cultura  i més específicament de l’operística” 
 

3. Sostenibilitat econòmica: Optimització dels recursos econòmics disponibles, que permeti 
al Liceu un major grau d’autofinançament i una menor dependència dels pressupostos 
públics.  
 



 

 

Exp: CAOGTL 2017 

 

 
6|8 

 

4. Innovació: El teatre ha de seguir creixent. L’adaptació a futur i la digitalització seran 
cabdals per a seguir sent un des teatre d’òpera de referència, per afrontar nous púbics, 
noves tendències de compra, noves percepcions, captació de nova audiència, créixer en 
el projecte audiovisual, la digitalització de l’arxiu, i altres iniciatives en l’aplicació de noves 
tecnologies en diferents àmbits, que són també una prioritat d’aquest període 2017-21.  

  
 
 3a. FASE 

 

Agafant el resultat d’aquest anàlisi del punt anterior com a punt de partida, en aquesta 
tercera fase de l’estudi caldrà presentar els possibles escenaris resultants d’aplicar diferents 
estratègies o mesures flexibilitzadores destinades a assolir els reptes de futur indicats, en les 
millors condicions pel Teatre.  
 
Cada proposta de millora i optimització haurà de ser analitzada i valorada tant pel que fa als 
aspectes qualitatius i quantitatius que la implantació les mesures podrien significar. Caldrà 
presentar la conclusió de cada un dels escenaris estudiats, determinant els valors i/o dèficits 
que presentaria en cada una de les àrees. 
 
Finalment s’haurà de fer una avaluació conjunta que establirà com a resultat final l’escenari 
més avantatjós pel teatre. 
 
Les diferents propostes s’adequaran en qualsevol cas al marc legal que sigui d’aplicació en els 
diferents àmbits d’actuació.  
 
La proposta inclourà el pla d’acció i calendari per a la seva implantació.  
 
 

Format:  
 
L’estudi s’ha de presentar de manera estructurada, que faciliti la lectura i entesa de cada una 
de les situacions. 
 
Cal que es plantegi cada mesura de millora o flexibilitzadora, i cada variant de proposta, 
indicant la repercussió que suposa en cada una de les àrees/serveis, detallant els punts 
favorables  i /o desfavorables i si és el cas, comparades entre elles. 
 
En aquest sentit, cada una de les 3 parts de l’estudi haurà de concloure en un esquema resum 
(o foto) amb el següent contingut per cada àrea i cada servei relacionat amb la activitat del 
teatre incorporant els ratis necessaris pel seu anàlisi: 
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situació inical 2014 situació final 2017

Plantilla:

Àrees / Serveis

Efectius

Cost laboral

Activitat del teatre

Reforços:

Àrees / Serveis

Efectius

Cost laboral

Activitat del teatre

Per la FASE 1:

Per la FASE 2:

situació inical 2017 situació final 2021

Plantilla:

Àrees / Serveis

Efectius

Cost laboral

Activitat del teatre

Reforços:

Àrees / Serveis

Efectius

Cost laboral

Activitat del teatre

ACCIONS 
JUSTIFICACIONS PER 
DONAR COMPLIMENT 
AL PES (+ -)
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CLÀUSULA  6. –  ANÀLISI MODEL COMPTABILITAT ANALÍTICA 

Complementàriament a l’estudi s’haurà de fer una anàlisi de l’actual model de comptabilitat 
analítica de les produccions artístiques, i si és es considera oportú, revisar-lo amb l’objectiu de 
que pugui analitzar-se millor el detall de la composició de les despeses associades a cada una 
de les mateixes. 

 

Clàusula  7. –  CALENDARI 

Cal presentar el cronograma de planificació de treball de cada una de tres fases de l’informe 
així com de l’anàlisi complementari del model de comptabilitat analítica.  
 
Caldrà presentar un esborrany de l’informe el dia 10 de juliol de 2017. 
 

Clàusula  8. –  DIRECCIÓ DE SERVEIS 

La direcció, control i seguiment dels serveis objecte del contracte l’efectuarà la Direcció 
General del Teatre conjuntament amb la Direcció de Recursos Humans i la Direcció 
Econòmica Financera.  
 
L’empresa adjudicatària mantindrà les entrevistes que escaigui amb els responsables i el 
personal implicat i raportarà exclusivament a la Direcció General, Direcció de Recursos 
Humans i Direcció Econòmica Financera.  
 

Per la FASE 3:

PER CADA UN DELS ESCENARIS PROPOSATS:

situació inical 2021 proposta  ESCENARI "N"

Plantilla:

Àrees / Serveis

Efectius

Cost laboral

Activitat del teatre

Reforços:

Àrees / Serveis

Efectius

Cost laboral

Activitat del teatre

MESURA PROPOSADA 
JUSTIFICACIÓ I DIMENSIÓ 
(costos,inversió,retorn)
CALENDARI D'IMPLANTACIÓ


