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1. OBJECTE DEL CONTRACTE  

 

1.1. L’objecte d’aquest contracte és la prestació del Servei d’assistència mèdica  del Gran 
Teatre del Liceu. 
 
1.2. Entenem per assistència mèdica aquell destinat a donar cobertura a les possibles 
incidències en matèria de salut dels propis treballadors al llarg de la setmana possibilitant, 
tanmateix, una correcta cobertura en qualsevol horari de Representació o Acte Extern 
organitzat pel Teatre que pugui esdevenir en les instal·lacions del Liceu, així com en els 
corresponents temps d’entrada i sortida, per a tots aquells espectadors, professionals 
convidats i visitants que ho requereixin (DECRET 112/2010, de 31 d’agost d’espectacles 
públics i activitats recreatives i DECRET 30/2015, de 3 de març, pel que s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d´aquestes mesures) 

 

 

2. OBLIGACIONS GENERALS DE L’ADJUDICATARI 

 
2.1. El licitador que surti adjudicatari 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. 
 
2.2. L'empresa adjudicatària és responsable tant del lliurament del vestuari corresponent com 
de la seva conservació o reparació en els casos pertinents. Tanmateix, haurà de renovar en 
la seva totalitat el vestuari del personal, anualment.  
 
2.3. L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar una descripció detallada, del servei en els 
àmbits assistencial i d’evacuació dels assistits al Servei Mèdic o al Centre d’Assistència 
Externa, respectivament. 
 
2.4. L’empresa adjudicatària està obligada a establir i presentar:  
 

2.4.1. Un protocol de coordinació amb altres serveis del Teatre tals com:   
Acomodadors, Cap de Sala, Servei d’Assegurances, Cap de Seguretat i altres serveis 
d’urgències (SEM 061, etc...). 

 
2.4.2. Un circuit de coordinació amb la mútua d’accidents per aquells casos en que 
s’hagi de derivar/tractar a treballadors.  

 
2.5. L’empresa adjudicatària haurà de garantir una bona formació i entrenament assistencial 
de l’equip sanitari destinat al Liceu, acreditant els mecanismes de selecció així com la titulació 
dels integrants d’aquest equip. 

 
2.6. L’empresa adjudicatària utilitzarà registres estandaritzats de recollida d’informació pel 
posterior emmagatzematge de dades. 
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2.7. L’empresa adjudicatària s’obliga a adequar el seu servei amb els circuits d’emergència i 
evacuació del Gran Teatre del Liceu.  

 

3. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATARI.  

 
L'adjudicatari realitzarà les funcions indicades en la clàusula anterior, sobre la base dels 
horaris de representacions i actes que el teatre del Liceu lliurarà a l’adjudicatari, abans del 
començament de la temporada, i en tot cas mensualment es comunicaran les modificacions 
que es puguin produir, havent de mantenir un equip sanitari integrat pels perfils professionals 
acordats amb el Teatre i garantint la cobertura del servei per mitjà de les corresponents 
rotacions de personal. 
 
L´empresa adjudicatària haurà de proposar a la Fundació del Gran Teatre del Liceu un projecte 
per potenciar un entorn de treball segur i saludable, millorar i mantenir la salut i el benestar 
integral de la persona des de l´organització, donant una visió general que permeti establir 
punts de desenvolupament i millora i proposant intervencions que concordin amb les 
necessitats detectades, el nivell de compromís de l´empresa i els recursos disponibles. 
 
 

4. PERFILS SANITARIS 

 
S´estableixen els següents perfils sanitaris: 
 

 COORDINADOR/A METGE/ESSA 
 

 COORDINADOR/A D´INFERMERIA 
 

 METGE/ESSA 
 

 DUI: Diplomat/da universitàri/a en Infermeria. 
 
Hauran de disposar de la titulació requerida segons el cas (Llicenciat/da en Medicina o 
Diplomat/da Universitàri/a en Infermeria), experiència assistencial i coneixements de català. 

 

El perfil de COORDINADOR/A METGE/ESSA haurà de disposar de coneixements d’anglès i 
experiència amb grans equipaments i empreses.  Es valorarà coneixement específic de 
l´activitat artística. 

 

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

 

5. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI I COBERTURES  

 
L’organització i tasques  s’efectuarà segons planning de treball que es lliurarà abans de l’inici 
de la temporada  
 
5.1.  La cobertura del servei s’organitzarà en format de guàrdies sanitàries d’acord amb les 
següents categories de servei: 
 

 5.1.1. COBERTURA ORDINÀRIA 
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De dilluns a divendres, servei de 4 hores, quatre dies a la setmana, segons segueix: 
 

Metge: 8 hores/setmana (2 dies) 
DUI:  8 hores/setmana (2 dies) 
 

   5.1.2. COBERTURA GUÀRDIA SANITÀRIA 
 

Dissabtes i diumenges, servei de 4 hores (quan no hi ha funció), segons segueix: 
 

DUI:  4 hores/dia (2 dies) 
Horari matí 9:30 hores – 13:30 hores 
ó 
Horari tarda 16:00 hores – 20:00 hores 

 
   5.1.3. COBERTURA REPRESENTACIONS 
 

Servei quan hi ha funció (entre dilluns i diumenge), segons segueix: 
 

Metge + DUI 
 

A diferencia de la resta de serveis, l’inici d’aquest servei es calcula a partir d’una hora 
abans de l’inici de la funció, en el moment que el públic accedeix al Teatre i es prestarà 
el servei durant tota la funció i metre el públic abandona el Teatre que s’estima en 30 
minuts després de finalitzar la funció. 

 
   5.1.4. ACTES EXTERN 
 

Els actes promoguts pel servei d’explotació o altres departaments del teatre no es 
poden incloure en el quadre de previsió de serveis i hores anuals (annex I) doncs es 
desconeix el nombre, durada i data d’execució. Cada cop que es conegui que hi haurà 
un acte d'explotació es comunicarà amb la major anticipació possible a l’empresa 
adjudicatària del servei per que hi doni cobertura que, evidentment, suma a l’import 
corresponent a les altres categories de servei. 

 
L´empresa adjudicatària ha d´estar en disposició de cobrir el servei en un termini de 24 
hores des de la comunicació de la sol·licitud. 

 
5.2.  Els equips sanitaris, s’entendran formats per metge i DUI, tot i què serà la direcció del 
Gran Teatre del Liceu la que determinarà, finalment, la seva composició. 
 
5.3 L´empresa adjudicatària haurà d’estar en disposició de presentar al inici del servei l´equip 
habitual de professionals adscrits al servei, equip habitual que s´haurà de mantenir (excepte 
causa major) durant tota la prestació del mateix. 
 
5.4.  El servei en conjunt disposarà d’una direcció mèdica què, a l’hora, informarà amb 
periodicitat trimestral a la direcció del Gran Teatre del Liceu o persona en qui delegui. 
 
5.5. Tanmateix, serà necessari presentar un organigrama de servei amb la figura d’un/a 
coordinador/a metge i un/a coordinador/a d’infermeria. 
 

Aquests extrems s’hauran d´acreditar a la Memòria que es presenti. 
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6. TASQUES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI 

 
6.1 TASQUES DEL COORDINADOR/A METGE/ESSA 

 
6.1.1 Organitzar la prestació efectiva del servei.  
6.1.2 Recerca, selecció o contractació de professionals. 
6.1.3 Establir torns de treball per garantir les cobertures. 
6.1.4 Resoldre les incidències de personal quan puguin produir-se (mòbil de servei 24 hores). 
6.1.5 Efectuar el seguiment del servei. 
6.1.6 Reunir-se periòdicament amb l’equip sanitari. 
6.1.7 Supervisar l’equip de treball. 
6.1.8 Reunir-se amb la persona (es) del Gran Teatre del Liceu, designada (es) per fer un 
seguiment acurat del servei. 
6.1.9 En cas de sinistre, haurà de sotmetre el corresponent informe de derivació emès per 
l’equip mèdic al Servei d’Assegurances del Gran Teatre del Liceu, mitjançant correu electrònic. 
6.1.10 Realitzar el quadrant horari mensual dels serveis i hores realment efectuats. 
6.1.11 Realitzar propostes de millora del servei i de possibles accions per la promoció de la 
salut dels treballadores del Teatre. 
6.1.12 SEGUIMENT DE LES INCAPACITATS TEMPORALS per accident de treball, malaltia 
professional i/o contingència comú dels treballadors del Teatre, en coordinació amb la Mutua 
d´accidents de treball i malalties professionals del Teatre. 
6.1.13 VISITES MÉDIQUES a solistes i altres professionals a requeriment del Liceu. 
 

 
6.2 TASQUES DEL COORDINADOR/A D’INFERMERIA 
 
6.1.1 Organitzar la prestació efectiva del servei.  
6.1.2 Recerca, selecció o contractació de professionals. 
6.1.3 Establir torns de treball per garantir les cobertures. 
6.1.4 Efectuar el seguiment del servei. 
6.1.5 Reunir-se periòdicament amb l’equip sanitari. 
6.1.6 Supervisar l’equip de treball. 
6.1.7 Reunir-se amb la persona (es) del Gran Teatre del Liceu, designada (es) per fer un 
seguiment acurat del servei. 
6.1.8 Realitzar el quadrant horari mensual dels serveis i hores realment efectuats. 
6.1.9 Realitzar propostes de millora del servei i de possibles accions per la promoció de la 
salut dels treballadores del Teatre. 
 
6.3 TASQUES DEL METGE/ESSA i DUI 
 
Dins dels horaris de cobertura establerts, desenvoluparan les següents tasques, d´acord a les 
seves respectives titulacions: 
 
6.3.1 ASSISTENCIAL dels treballadors del Teatre, d´empreses externes, públic i convidats:  
Dins del propi servei mèdic, amb diagnòstic i teràpia puntual. 
6.3.2 EVACUACIÓ dels treballadors del Teatre, d´empreses externes, públic i convidats: En 
casos suficientment complexos, que requereixin mesures diagnòstiques o terapèutiques 
específiques, ambulatòries o hospitalàries. 
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7. HORARIS I PREUS 

 
7.1.  Les ofertes presentades s'ajustaran a un format preu/hora segons categoria 
professional (metge / DUI), (Quadre de Preus de l’annex III )   
 
7.2.  Les hores estimades per a la temporada 2018-2019 són les descrites en l’annex 1 del 
present plec tècnic, i serveixen de referencia per a calcular l’estimació del preu per l’any de 
la licitació i la corresponent pròrroga. 
 
7.3. 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 RRHH del Gran Teatre del Liceu o persona en 
qui delegui. 
 
 
 
 
 

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. 

 
8.1. Oferta econòmica: Veure Annex 4 del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
8.2. 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. 
 

9. EXCÉS O DEFECTE DEL MARC DEL SERVEI.  

 
Reiterant el ja especificat en el punt 5 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.  

 

10. DIRECCIÓ DEL SERVEI.  

 
10.1. 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 del Teatre o persona en qui delegui. 
 
10.2. L'empresa adjudicatària, mitjançant el Coordinadors del servei, 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. 
 
10.3 El servei en conjunt disposarà d’una direcció mèdica què, a l’hora, informarà amb 
periodicitat trimestral a la direcció del Gran Teatre del Liceu o persona en qui delegui a través 
de les reunions de seguiment que s´estableixin. 
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11. RESPONSABILITATS.  

 
11.1. L'empresa adjudicatària assumirà la total responsabilitat per quants danys, desperfectes 
o deterioracions siguin causats, en les pròpies instal·lacions com a conseqüència de culpa o 
negligència per part del personal de la seva plantilla. 

 

11.2.  Així mateix l'adjudicatari serà responsable pels danys que es poguessin causar a 
terceres persones i especialment als usuaris, com a conseqüència de la negligència o culpa 
del seu personal en el desenvolupament de les seves funcions, per això haurà de tenir 
subscrita en el moment de la presentació de l'oferta una pòlissa de responsabilitat civil l'import 
mínim de la qual serà de 600.000,00 euros. Aquesta pòlissa haurà de contemplar una quantitat 
mínima per sinistre i un sublímit per víctima de 300.000 euros. 
 

12. FALTES I SANCIONS. 

 
12.1. 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 o persona en qui delegui, 
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. 
 
12.2. 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.-   QUADRE DE SERVEIS/HORES ESTIMADES 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS HORES SERVEIS HORES SERVEIS HORES SERVEIS HORES SERVEIS HORES

SETEMBRE 7 28 7 28 17 68 6 27 5 22,5

OCTUBRE 10 40 8 32 9 36 15 62 12 48,5

NOVEMBRE 8 32 8 32 10 40 11 47,5 9 38

DESEMBRE 6 24 7 28 14 56 11 38,5 10 32,5

GENER 10 40 7 28 7 28 16 69,5 11 46,5

FEBRER 8 32 8 32 14 56 9 40 4 17

MARÇ 8 32 9 36 17 68 9 35 9 32

ABRIL 8 32 8 32 3 12 19 77 15 60,5

MAIG 8 32 9 36 10 40 16 63 12 50

JUNY 6 24 8 32 17 68 15 64,5 14 57,5

JULIOL 10 40 9 36 12 48 13 54 11 50,5

AGOST 0 0 0 0 0 0 3 12 3 12

TOTALS 89 356 88 352 130 520 143 590 115 467,5

METGE DUI

SERVEI FUNCIONS

PREVISIÓ ASSISTÈNCIA MÈDICA 2018-2019

SERVEI ORDINARI

METGE DUI

SERVEI GUARDIES

DUI


