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OBJECTE  DEL CONTRACTE 

 

L’objecte d’aquest contracte és la prestació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals Aliè d’acord 
amb l’establert a la llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995, de 8 de novembre) i al Reglament de 
Serveis de Prevenció (RD 39/97, de 17 de gener), per les següents especialitats, dividides en dos LOTS: 

 

LOT 1- SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ EN LES ESPECIALITATS DE SEGURETAT EN EL TREBALL, HIGIENE 
INDUSTRIAL I ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA 

 

• Seguretat en el treball 

• Ergonomia i Psicosociologia aplicada 

• Higiene Industrial 

 

 

LOT 2- SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ EN LA ESPECIALITAT DE MEDICINA DEL TREBALL (VIGILÀNCIA DE LA 
SALUT) 

 

• Medicina del Treball (Vigilància de la Salut) 
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LOT 1: SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ EN LES ESPECIALITATS DE SEGURETAT EN EL TREBALL, HIGIENE 
INDUSTRIAL I ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA  

 

1. OBLIGACIONS GENERALS DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ  

 

1.1. El Servei de Prevenció Aliè estarà obligat a dur a terme totes les labors que es requereixin 
relacionades amb l’objecte del present procediment de contractació, seguint en tot cas, les 
instruccions donades pel personal del Gran Teatre del Liceu, designat per fer un seguiment acurat del 
servei. 

 

1.2. El Servei de Prevenció Aliè haurà de proporcionar una descripció detallada del servei en els àmbits 
de Prevenció de Riscos.  

 

1.3. El Servei de Prevenció Aliè estarà obligat a establir i presentar un protocol de coordinació amb 
altres serveis del Teatre. 

 

2. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ  

 

Les especialitats de Seguretat en el Treball, Ergonomia i Psicosociologia i Higiene Industrial d’aquest 
LOT 1 es desenvoluparan amb la flexibilitat necessària per atendre allò que pugui ser menester en 
qualsevol dels centres de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i segons el programa d’activitats que a 
continuació es detalla i que en cap cas es limitatiu sinó simplement enumeratiu: 

 

Servei de Prevenció Llocs de Treball estables 

 

• Pla anyal d’activitats del Servei de Prevenció Aliè. 

• Pla de Prevenció 

• Actualitzar l’Avaluació de Riscos dels llocs de treball, tant especifiquis com inespecífics donades les 
característiques de l’activitat del Teatre. 

• Planificació anual de Mesures correctores derivades de l’Avaluació de Riscos en algun format 
fàcilment gestionable (Excel o similar) 

• Memòria de tancament Anual 

• Maquines (Informe d’Adequació) 

• Registre, seguiment i investigació dels incidents  

• Estudis ergonòmics necessaris 

• Mesuraments i estudis higiènics necessaris 

• Formació: Planificació, manuals, certificats, arxiu i registre 

• Activitats formatives presencials, on line 

• Visites de seguretat mensuals als llocs de treball  

• Suport al servei de Coordinació activitats empresarials 

• Seguiment dels treballs d´empreses externes, si es requerit 

• Informes tècnics i procediments 

• Activitats no programades, reunions Comitè de Seguretat i Salut, si és requerit... 
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• Suport tècnic en l’anàlisi de les possibles situacions d´emergència i les mesures necessàries a 
adoptar en matèria de lluita contra incendis i evacuació, si és requerit. 

• Suport tècnic per les Inspeccions de Treball i assistència a les mateixes, si és requereix per part de 
la Direcció del Teatre. 

• Resposta a les consultes i requeriments per part de la Direcció de Recursos Humans, màxim el 
mateix dia si la petició es fa per telèfon i 24 hores si es fa per e-mail. 

• Qualsevol altre que pugui sorgir dins de l´objecte del contracte a sol·licitud del Teatre. 

 

Servei de Prevenció Produccions Escèniques: 

 

• Assistència a reunions de traspàs de les Produccions i a qualsevol altre si es requereix 

• Estudi i informe previ al muntatge de l’escenografia 

• Seguiment del pre muntatge, muntatge de l´escenografia  

• Seguiment dels assajos a Mestres Cabanes i Escenari 

• Informes de risc de menors 

• Seguiment del procés de muntatge 

• Seguiment dels assaigs en escena 

• Avaluació de riscos 

• Proposta de mesures correctores tant a nivell tècnic com artístic 

• Actuar com a  recurs preventiu 

• Informació i Formació específica de cada Producció del personal implicat. Certificat, arxiu i 
registre. 

• Coordinació d’activitats amb empreses externes que participen en la producció 

• Coordinació d´activitats amb el Servei de Vigilància de la Salut i amb el Servei Mèdic del Teatre 

• Informe caiguda d´objectes al Fossat, notes de prevenció necessàries. 

• Informes diaris  

• Informe final 

• Resposta a les consultes i requeriments per part de la Direcció de Recursos Humans, màxim el 
mateix dia si la petició es fa per telèfon i 24 hores si es fa per e-mail. 

• Qualsevol altre que pugui sorgir dins de l´objecte del contracte a sol·licitud del Teatre. 

 

Per al bon funcionament d’aquest servei es necessari que l’empresa adjudicatària tingui la capacitat, i 
haurà de justificar-ho documentalment a la Memòria que presenti, d’assessorament en tots els àmbits 
de seguretat i salut: prevenció tècnica, vigilància de la salut, serveis assistencials, gestió de 
l’absentisme, aspectes psicosocials, etc. 

 

L´empresa adjudicatària haurà de presentar el personal que hagi de prestar el servei amb indicació del 
seu currículum a la Direcció de RH abans de l´assignació al servei. 

 

El personal adscrit al servei haurà de ser com a mínim de dos tècnics. 

 

Entre els tècnics assignats, un d´ells farà les funcions de Coordinador del servei a les instal·lacions del 
Teatre. 
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Els tècnics assignats hauran de disposar de la titulació de tècnic superior en prevenció de riscos 
laborals i coneixement del català i contar com a mínim un dels tècnics assignats amb experiència amb 
grans equipaments i empreses.  

 

Es valorarà la titulació universitària de base tècnica (enginyeria o similar), disposar de coneixements 
d’anglès i coneixement específic de l´activitat artística. 

 

Aquests extrems s’hauran d´acreditar a la Memòria que es presenti. 

 

El coordinador del servei haurà d´estar localitzable i disponible de 8 del mati a 8 de la tarda de manera 
ràpida i àgil en cas necessari, especificant-se en la Memòria que es presenti aquest requisit. 

 

El personal adscrit al servei haurà d´estar fàcilment localitzable via telèfon o correu electrònic dins 
l´horari d´oficina. 

 

En cas de que es detectin incidències en la prestació del servei, la Fundació del Gran Teatre del Liceu 
es reserva el dret a demanar un canvi en el personal adscrit al servei. 

 

Es valorarà que es disposi de plataformes informàtiques que puguin donar suport a aquestes activitats. 

 

També es valorarà disposar de les certificacions de gestió en els àmbits de qualitat, mediambiental i de 
prevenció de riscos laborals. 

 

3. HORARIS I PREUS 

 

L’activitat dels tècnics és presencial i es distribueix de manera orientativa de la següent manera: 

 

• Servei de Prevenció Llocs de Treball estables: 650 hores presencials l’execució de les quals s’haurà 
d’adaptar a les necessitats del teatre, d’acord amb el Cap de Servei de Gestió de Persones, 
Seguretat i Salut. 

 

• Servei de Prevenció Produccions Escèniques: 311,5  hores presencials segons calendari que es 
lliurarà en el seu moment d’acord amb el Planning de muntatges i assaigs  

 

S’haurà de presentar un dossier, especificant una memòria tècnica de treball a realitzar, pla de qualitat 
general de l’empresa, així com pla de qualitat específic per a l’objecte del present contracte.   

 

3.1. Les ofertes presentades s'ajustaran a un format preu/hora, segons s’especifica en el Quadre de 
Preus de l’annex III del Plec Administratiu.   

 

3.2. Les hores previstes per a la temporada 2018-2019 són les especificades en l’annex 1 del present 
plec tècnic. 

Abans de cada temporada el Teatre facilitarà la previsió de les produccions escèniques.  
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3.3. L’empresa adjudicatària haurà d´estar en disposició de prestar el servei en horari de 8 del matí a 8 
de la tarda segons necessitats a sol·licitud del Teatre. 

 

3.4. Únicament seran abonades a l'Empresa adjudicatària les hores que cadascuna de les persones, 
amb el seu preu corresponent, hagin estat executades prèvia la presentació de l'oportú comprovant o 
quadrant a la Direcció de RH. 

 

4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. 

 

4.1. Oferta econòmica: Veure Annex 4 del Plec de clàusules administratives particulars. 

 

4.2. Oferta tècnica: Proposta d’organització del servei: Veure Annex 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars.  

 

Els Licitadors hauran de presentar una proposta d’organització del servei, tenint en compte tot allò 
que es disposa al Plec de prescripcions tècniques. 

 

5. EXCÉS O DEFECTE DEL MARC DEL SERVEI.  

 

Reiterant el ja especificat en el punt 4 del present plec, en el cas que per qualsevol circumstància el 
còmput total d’hores realment treballades, fora inferior o superior a les assenyalades amb anterioritat, 
el Gran Teatre del Liceu podrà practicar l'estricta minoració o escreix.  

 

6. DIRECCIÓ DEL SERVEI.  

 

6.1. La total direcció, control i seguiment de les labors objecte del contracte, són atribució del 
Responsable de l'Empresa Adjudicatària qui haurà d'atendre en qualsevol moment les instruccions i 
suggeriments que rebi de la Direcció de RH. 

 

6.2. L'empresa adjudicatària estarà obligada a controlar diàriament l'horari d'assistència del personal 
contractat, registrant tant l'hora d'entrada, com la de sortida, així com qualsevol incidència que 
pogués sorgir. L'empresa adjudicatària remetrà un quadrant mensual amb els horaris realitzats pel 
personal. Aquest quadrant servirà com referència per a la facturació mensual dels corresponents 
serveis. 

 

6.3 L´empresa adjudicatària entre els tècnics assignats al servei en designarà un que faci les funcions 
de Coordinador. També haurà de designar un Responsable del Servei (Responsable del Departament 
Tècnic) per un bon control i seguiment del servei. S´estableix una reunió trimestral entre la Fundació 
del Gran Teatre del Liceu i el Responsable del Servei de l’empresa adjudicatària. 

 

7. FALTES I SANCIONS. 

 

7.1. Les infraccions comeses per l'adjudicatari, així com la seva desobediència a les instruccions i 
ordres que li siguin donades per la Direcció del Teatre, facultarà al Gran Teatre del Liceu per la 
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imposició de sancions, prèvia instrucció de l'oportú expedient que es donarà audiència a l'adjudicatari 
perquè es formulin les al·legacions que estimi pertinents en la seva defensa. 

 

7.2. El cas de manifesta reincidència, o si la infracció posés en perill la bona prestació del servei, Gran 
Teatre del Liceu a través de l'Òrgan competent podrà resoldre el contracte, segons el previst en el 
Reglament de Béns, Activitats, Serveis i obres de les Entitats Locals. 
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ANNEX I   

 

A) PREVISIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ LLOCS DE TREBALLS ESTABLES 

TEMPORADA 2018-2019 

 

 

  

Dimarts 45 dies 

Dijous 44 dies 

Hores Dimarts 225 hores 

Hores Dijous 352 hores 

Suma Hores SPA 577 hores 

Hores no programables 73 hores 

Previsió Hores 650 hores 

  

dll dm dx dj dv ds dm dll dm dx dj dv ds dm dll dm dx dj dv ds dm

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

dll dm dx dj dv ds dm dll dm dx dj dv ds dm dll dm dx dj dv ds dm

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28

31

dll dm dx dj dv ds dm dll dm dx dj dv ds dm dll dm dx dj dv ds dm

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

dll dm dx dj dv ds dm dll dm dx dj dv ds dm dll dm dx dj dv ds dm

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31

MARÇ ABRIL MAIG

JUNY JULIOL AGOST

SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE

DESEMBRE GENER FEBRER



 
 

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
EXP.  PRLA 2018  

  

 

PLEC TECNIC PRLA 2018  10|14 
 

  B) PREVISIÓ SERVEI SEGUIMENT DE PRODUCCIONS ESCÈNIQUES  

 

TEMPORADA 2018-2019 

 

    

dies muntatge Reunió 

    

seguiment  planta -5 
traspas 
(hs) 

Ballet 1 setembre     0 0 1'5 

Opera 1: 7,8,10,11,13,14,16,17 i 21 octubre 2018 2 2 2,5 

Opera V.C. 1 : 18 I 20 octubre 2018   2 2 2,5 

Opera 2: 8,11,15,18,20 i 22 novembre 2018 3 2 2,5 

Opera 3 : 13,14,15,17,18,19,21,22 i 23 desembre  2 2 2,5 

Opera 4 B: 12,13,15,16,19,20,21,22,28 i 29 
gener'19 3 3 2,5 

Opera 5 : 9,10,12 i 13 febrer 2019 4 2 2,5 

Opera 6: 2,5,8,11,13 i 15 març 2019   4 3 2,5 

Opera VC 2 : 7 i 10 març 2019   2 2 2,5 

Opera 7 : 1,2,4,5,7,8,10,11,13,14 i 15 abril 2019 4 3 2,5 

Ballet 2       0 0 1,5 

Opera 8: 13,14,16,17,19,20,22,23,24 i 25 maig 4 2 2,5 

Opera VC 3 : 18 de maig   2 2 2,5 

Ballet 3       2 0 0 

Opera 9 : 9,11,13,14,16,17,19,20,21,22,25,26,27 I 
28 juny 3 2 2,5 

Opera 10 : 14,15,17,18,20,21,23,24,26 i 27 juliol 3 2 2,5 

Ballet 4     0 0 1,5 

       

   

total dies 40 29 

 

   

4hs/dia 160 116 35,5 

 

    suma hores 160 116 35,5 

 

  

 

total hores 311,5 

 

  

 

            

        

 

TOTAL HORES CONTRACTE 961,5 hores 
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LOT 2: SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ EN LA ESPECIALITAT DE MEDICINA DEL TREBALL (VIGILÀNCIA DE LA 
SALUT) 

 

1. OBLIGACIONS GENERALS DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ  

 

1.1. El Servei de Prevenció Aliè estarà obligat a dur a terme totes les labors que es requereixin 
relacionades amb l’objecte del present procediment de contractació, seguint en tot cas, les 
instruccions donades pel personal del Gran Teatre del Liceu, designat per fer un seguiment acurat del 
servei. 

 

1.2. El Servei de Prevenció Aliè haurà de proporcionar una descripció detallada del servei en els àmbits 
de Prevenció de Riscos.  

 

1.3. El Servei de Prevenció Aliè estarà obligat a establir i presentar un protocol de coordinació amb 
altres serveis del Teatre. 

 

 

2. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ  

 

L’especialitat de Medicina del Treball (Vigilància de la Salut) d’aquest LOT 2 es desenvoluparan amb la 
flexibilitat necessària per atendre allò que pugui ser menester en qualsevol dels centres de la Fundació 
del Gran Teatre del Liceu i segons el programa d’activitats que a continuació es detalla i que en cap cas 
es limitatiu sinó simplement enumeratiu: 

 

2.1 VIGILÀNCIA DE LA SALUT INDIVIDUAL 

 

Controls de vigilància de la salut mitjançant reconeixements mèdics, en relació als riscos associats al 
treball, i amb l´elaboració i aplicació de protocols corresponents, amb la informació subministrada per 
la FGTL. Els reconeixements mèdics els haurà de realitzar personal propi del SPA: un metge/ssa 
especialista en Medicina del Treball i un/a DUE especialitat en  Infermeria del Treball. 

 

Es diferenciaran quatre tipus de controls de vigilància de la salut: 

 

1. Avaluació inicial de la salut  després de la incorporació al lloc de treball.  

2. Avaluació periòdica de la salut.  

3. Avaluació de la salut després de la reincorporació a la feina després d´una absència perllongada 
per motius de salut 

4. Avaluació de la salut quan es produeixi una assignació de tasques que comportin nous riscos 
per a la salut 

 

Els reconeixements mèdics inclouran el que estableix l´article 37.3 del RD 39/1997 i com a mínim 
comprendran: 

 La història laboral: anamnesis laboral on constarà una descripció detallada del lloc de treball, 
riscos inherents al lloc, temps d´exposició. Treballs anteriors i riscos. Accidents i malalties 
relacionades amb el treball. 
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 La història clínica: recollida d´antecedents patològics familiars i personals, hàbits, al·lèrgies i 
situació actual. 

 L ´exploració física general: 

 Mesures antropomètriques (pes, talla i índex de massa corporal) 

 Presa de constants vitals (tensió arterial i frequencia cardíaca) 

 Exploració física per aparells i sistemes. 

 Les proves complementàries 

o Control agudesa visual i tonometria 

o Audiometria en cabina insonoritzada 

o Espirometria 

o Electrocardiograma 

o Altes proves específiques complementàries en funció del risc laboral 

 Analítica de sang i d´orina:  

o Hemograma complert (fórmula leucocitària i  VSG) 

o Bioquímica sanguínia: glucosa, creatinina, colesterol total, colesterol HDL, colesterol 
LDL y colesterol VLDL, triglicèrids, àcid úric, fosfatases alcalines, GOT, GPT y GGT, 
ferritina, ferro i plaquetes. Prova PSA en majors de 45 anys. 

o Anàlisis d´orina: sediment, densitat, acetonúria, glucosúria, nitrits , urobilinogen i 
bilirubina. 

 

Els resultats de les revisions mèdiques hauran d´estar a disposició dels treballadors/es en un termini 
màxim de 10 dies laborables.  En el mateix termini o inferior es comunicaran les aptituds, en el cas de 
“no aptes” o “aptes amb restriccions” es comunicaran de forma immediata mitjançant correu 
electrònic al contacte assignat per la FGTL. 

 

Quan  del resultat d´un reconeixement mèdic se´n derivi un certificat amb restriccions o condicionats 
amb relació del lloc de treball, aquestes es detallaran de forma unívoca, detallant-se també les tasques 
per les que té limitació i per les que no en té. En el certificat també s´haurà de fer referència a la 
validesa, en el cas de valideses temporals haurà de quedar reflectida la data prevista de la nova 
valoració. En la proposta es presentarà una proposta de protocol a seguir davant d´un cas que generés 
una aptitud condicionada, amb totes les actuacions, presentant un exemple de certificat d´aptitud 
amb restriccions  en el que sobre un cas simulat es detallin les limitacions, tasques a desenvolupar, 
validesa de les mateixes, i un detall de les actuacions que es durien a terme tant a nivell del treballador 
com a nivell d´empresa. 

 

2.2 VIGILÀNCIA DE LA SALUT COL.LECTIVA 

 

 Avaluació dels factors de risc específics que puguin afectar a la salut. Determinació de 
protocols segons riscos dels llocs de treball i proposta de periodicitat i obligatorietat dels 
Reconeixements. Proposta de Document de Consentiment per a la realització de 
Reconeixement Mèdic Laboral Específic. 

 Informació i formació dels treballadors/es i activitats de la promoció de la salut 

 Registre i control dels treballadors/res  especialment sensibles i valoració del mateixos. 

 Elaboració i execució d´un pla de vacunacions 
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 Valoració estadística dels resultats dels reconeixements mèdics i informació poblacional i 
epidemiològica 

 Realització de la planificació anual  

 Realització de la memòria anual 

 Activitats formatives de caràcter anual, caldrà definir en la proposta el nombre d´hores 
treballador/any i formacions a impartir (descripció detallada de les mateixes) 

 Suport tècnic en l’anàlisi de les mesures necessàries a adoptar en matèria de primers auxilis. 

 De forma puntual la FGTL podrà requerir tasques d´assessorament i/o informes en altres 
disciplines preventives i derivació professional en el cas que es detecti en la Vigilància de la 
Salut d´algun treballador/a algun problema psicosocial. 

 

Per al bon funcionament d’aquest servei es necessari que l’empresa adjudicatària tingui la capacitat, i 
haurà de justificar-ho documentalment a la Memòria que presenti, d’assessorament en tots els àmbits 
de seguretat i salut: prevenció tècnica, vigilància de la salut, serveis assistencials, gestió de 
l’absentisme, aspectes psicosocials, etc. 

 

L’ adjudicatari haurà de disposar d´una plataforma informàtica online que permeti la descarrega de la 
documentació objecte del contracte. D´altra banda la plataforma ha de disposar d´un espai personal, 
accedint-hi amb usuari i contrasenya, on el treballador/a es descarregarà el seu informe mèdic, tenint 
en compte el que estableix la Llei 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal.  Es valorarà 
que la plataforma disposi d´una agenda on es puguin calendaritzar les cites. Aquest aspecte s´haurà 
d´especificar en la Memòria que es presenti. 

 

L’adjudicatari haurà de nomenar un professional sanitari com a persona assignada al desenvolupament 
del servei de la Fundació del Gran Teatre del Liceu que permeti una comunicació ràpida i àgil (màxim el 
mateix dia si la petició es fa per telèfon i 24 hores si es fa per mail). 

 

La plantilla actual del Teatre és de 330 treballadors. 
 

3. HORARIS I PREUS 

 

L’empresa adjudicatària haurà d´estar en disposició de prestar el servei en horari de 8 del matí o 8 de 
la tarda segons necessitats a sol·licitud del Teatre. 

 

El preu del contracte està compost per l’import del servei ordinari i per l’import dels reconeixements 
(estimats en 245 reconeixements/any). 

 

4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. 

 

4.1. Oferta econòmica: Veure Annex 4 del Plec de clàusules administratives particulars. 

 

4.2. Oferta tècnica: Proposta d’organització del servei: Veure Annex 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars.  
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Els Licitadors hauran de presentar una proposta d’organització del servei, tenint en compte tot allò 
que es disposa al Plec de prescripcions tècniques. 

 

5. DIRECCIÓ DEL SERVEI.  

 

El Servei de Prevenció Aliè adjudicatari ha de disposar d´una Direcció Mèdica per part d´un metge/essa 
especialista en medicina del treball que coordinarà, supervisarà i realitzarà el seguiment del servei 
prestat.  

 

S´estableix una reunió trimestral entre la Fundació del Gran Teatre del Liceu i la Direcció Mèdica o 
persona en qui delegui de l´empresa adjudicatària. 

 

6. FALTES I SANCIONS. 

 

6.1. Les infraccions comeses per l'adjudicatari, així com la seva desobediència a les instruccions i 
ordres que li siguin donades per la Direcció del Teatre, facultarà al Gran Teatre del Liceu per la 
imposició de sancions, prèvia instrucció de l'oportú expedient que es donarà audiència a l'adjudicatari 
perquè es formulin les al·legacions que estimi pertinents en la seva defensa. 

 

6.2. El cas de manifesta reincidència, o si la infracció posés en perill la bona prestació del servei, Gran 
Teatre del Liceu a través de l'Òrgan competent podrà resoldre el contracte, segons el previst en el 
Reglament de Béns, Activitats, Serveis i obres de les Entitats Locals. 

 

 

 

 

 

 


