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CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE 

MAQUINÀRIA ESCÈNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU DE BARCELONA 

 

 

 

REUNITS 

 

D’una part,  

 

El senyor Sr.___________, major d’edat, amb domicili professional a Barcelona, La 

Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002,  i amb DNI/NI. núm. núm. ______________. 

 

Intervé en nom i representació de la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, 

amb NIF G-60754223 i domicili a La Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002, en la 

seva condició de ________, en virtut de l’escriptura - atorgada davant el notari de 

Barcelona Sr. _____________ en data ____________, i amb número de protocol ____ 

(en endavant  FGTL). 

 

Manifesta el/la Sr./Sra.  _____________  que les facultats conferides per la seva 

representada no han estat revocades, limitades ni suspeses. 

 

 

I de l’altra part,  

 

__________, major d’edat, amb domicili professional a _______________, i amb 

DNI/NIF. núm. __________________ 

 

Intervé en nom i representació de la companyia _________________ domiciliada a 

____________, amb CIF núm. _______________, en la seva condició 

d________________, en virtut de l’escriptura atorgada davant el notari de ________ 

Sr. _____________ en data ____________, i amb número de protocol ____  (en 

endavant CONTRACTISTA). 

 

Manifesta el/la Sr/Sra. ____________ que las facultats conferides per la seva 

representada no han estat revocades, limitades ni suspeses. 

 

 

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat mútues per contractar i obligar-

se, manifesten i garanteixen la subsistència de les persones jurídiques que 

representen, així com que les seves facultats per al present atorgament no han estat 

limitades o revocades i, lliure i voluntàriament, 
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EXPOSEN 

 

I.-  Que el Gran Teatre del Liceu és una fundació privada catalana de caràcter cultural, 

la principal finalitat de la qual és promoure i executar totes aquelles iniciatives que 

reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura i, més específicament, de la 

cultura musical operística, el conreu del qual és històricament un dels elements 

distintius de Barcelona, i que ha permès acreditar el Gran Teatre del Liceu com un dels 

centres més prestigiosos del món. 

 

II.- Que l’activitat duta a terme per la FGTL comporta la necessitat de contractar els 

serveis de manteniment preventiu i correctiu del sistema de maquinària escènica del 

Gran Teatre del Liceu. 

 

III.-  Examinada la documentació presentada per les empreses, la Mesa de 

Contractació de la FGTL va realitzar la proposta d’adjudicació i, a la vista de la 

mateixa, l’òrgan de contractació de la FGTL va adjudicar el contracte en data 

______________. 

 

IV.- Atès que l’adjudicatari ha acreditat davant d’aquesta entitat la seva capacitat i 

personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present 

Contracte; i ha constituït la garantia definitiva exigida en els plec de clàusules 

particulars, ambdues parts procedeixen a la formalització del present contracte, restant 

subjectes a les següents 

 

CLÀUSULES 

 

1.- OBJECTE 

 

1.1.- L’objecte del Contracte el constitueix la prestació dels serveis de manteniment de 

maquinària escènica del Gran Teatre del Liceu, restant obligat l’adjudicatari a executar 

el servei de referència, d’acord amb les condicions que es determinen en el Plec de 

Clàusules Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i en el present Contracte 

Tipus. 

 

1.2.- El servei serà desenvolupat sota la direcció i control d’aquesta entitat, d’acord 

amb les especificacions i en els termes establerts en aquest Contracte i en la 

documentació que s’adjunta que revesteix caràcter contractual, el contingut de la qual 

el Contractista manifesta conèixer, acceptar i s’obliga a complir íntegrament. 

 

1.3.- Amb aquesta finalitat s’inclouen com part integrant del present Contracte, 

degudament identificats per les parts: 

 

1. Plec de clàusules particulars, com annex núm. 1. 

2. Plec de prescripcions tècniques, com annex núm. 2. 

3. Oferta econòmica presentada per l’adjudicatari i l’ oferta tècnica, que s’adjunten 

com annex núm. 3. 

4. Còpia de la garantia definitiva, com annex núm. 4. 
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De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest 

Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada 

per les parts formant part integrant del Contracte. 

 

En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà 

d’aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de 

la seva numeració. 

 

2.- PREU 

 

2.1.- L’import total que caldrà abonar a l’adjudicatari per a la prestació objecte de 

contractació s’estableix en la quantitat de ______EUROS (____ Euros), IVA (Exclòs), 

més ______ EUROS (___ Euros), corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 

 

2.2.- Dins de l’import total abans esmentat, s’entendran incloses totes les quanties 

necessàries per a la realització dels treballs corresponents. La següent relació, de 

caràcter merament enunciatiu, però no limitatiu, inclou: 

 

- Els impostos i quotes a la Seguretat Social. 

- Es despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 

- Assegurances de tota mena. 

- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’Impost sobre el 

Valor Afegit. 

 

Per tot això, el pressupost indicat comprèn la totalitat dels treballs contemplats durant 

el termini d’execució previst, prestat pels equip complets i es consideren inclosos els 

costos, riscs, beneficis i impostos. 

 

2.3.- Només es facturaran les hores destinades per les parades tècniques, en funció 
de les hores realment efectuades segons el preu ofert pel licitador en el punt 3 de 
l’Annex 3 del PCP. 
 

2.4.- El preu del contracte no serà objecte de revisió. 

 

 

3. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT. 

 

L’import dels serveis realitzats es justificarà mitjançant la presentació, per part de 

l’empresa adjudicatària, davant de la FGTL, de les corresponents factures mensuals, 

segons s’especifica a la clàusula 4 del Plec de Clàusules Particulars.  

 

 

4. DURADA 

 

4.1.- La durada d’aquest contracte s’estableix en un període de DINOU (19) mesos 

comptadors a partir del dia _______ fins el dia ______________. 
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5.- GARANTIES I ASSEGURANCES. 

 

5.1.  El contractista no només respondrà dels seus propis actes, sinó també dels 

subcontractats, si s’escau, del personal que li prestin els serveis i dels altres pels que 

hi hagi de respondre d’acord amb la legislació vigent. 

 

5.4.  Durant la vigència del Contracte, el Contractista s’obliga a subscriure o mantenir 

en vigor, segons correspongui, pòlissa de Responsabilitat Civil l'import mínim de la 

qual serà de SIS-CENTS MIL EUROS (600.000,00 euros). Aquesta pòlissa haurà de 

contemplar una quantitat mínima per sinistre i un sublímit per víctima de TRES-CENTS 

MIL EUROS (300.000 euros).   

 

 

6.- GARANTIA DEFINITIVA. 

 

6.1. S’incorpora a aquest contracte, com a annex núm. 4, una còpia de la garantia 

definitiva constituïda pel Contractista d’acord amb el Plec de Clàusules Particulars que 

regeix el procediment, quedant l’original en poder dla FGTL. 

 

6.2. La fiança respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte; 

de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les 

quantitats que, en el seu cas, la FGTL hagués abonat en excés arran de la liquidació 

final; del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de l’incompliment de les seves 

obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats al FGTL per tercers i amb 

caràcter general, del compliment de totes les seves obligacions. 

 

6.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en la clàusula 9.1, la FGTL podrà procedir 

lliurement i per la seva exclusiva determinació a l’execució de la fiança constituïda i 

disposar de les quantitats que abasti. Tot això sens perjudici de les accions, 

reclamacions o recursos dels quals es cregui assistit el Contractista, que no 

suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fiança per part de la FGTL, essent la 

única obligació d’aquesta reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així 

resultés procedent. 

 

6.4 L’esmentada fiança serà retornada un cop realitzada, a plena satisfacció de la 

FGTL la liquidació del contracte i lliurats tots els certificats i documentació que sigui 

pertinent. 

 

7.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 

 

7.1. Caldrà que en tot moment, el Contractista estigui al corrent de les obligacions que 

com a empresa li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical 

i de Seguretat i Salut, i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter 

exclusiu i sense cap càrrec per compte de la FGTL, de l’incompliment de qualsevol 

d’aquestes obligacions. 
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7.2. D’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de 

la prevenció de Riscos Laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que 

desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 

Laborals, l’adjudicatària està obligada al compliment de la normativa vigent en matèria 

de prevenció de riscos laborals. 

 

8.- RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
8.1. El contracte de serveis objecte de la present licitació serà executat de conformitat 

amb allò que s’estableix en els presents Plecs i d’acord amb tota aquella 

documentació que revesteixi caràcter contractual. El contractista resta obligat així 

mateix al compliment de la seva oferta. 

 

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, donarà lloc a 

la imposició de penalitzacions. La tipificació de les faltes als efectes del present 

contracte, es descriuen a continuació: 

 

Incompliments molt greus: 
 

- La demora en el començament de la prestació dels serveis de manteniment en 
més d’un dia sobre la data prevista, excepte causa de força major. 

 
- La no intervenció immediata després de la denuncia o coneixement d’un 

situació que exigeixi una actuació extraordinària o urgent. 
 

- La prestació manifestament defectuosa i irregular dels serveis. 
 

- L’endarreriment sistemàtic en els horaris, no utilització dels medis mecànics 
establers, el mal estat de conservació dels mateixos o l’incompliment de les 
temperatures.  

 
- Desobediència a les ordres de la Fundació del GTL relatives a la norma i regim 

dels serveis en general a les normes que regularan la prestació dels mateixos. 
 

- L’incompliment de qualsevol de les condicions i terminis establers en el present 
plec, sense prejudici de les accions posteriors que se’n derivin. 

 
- Falta d’elements i/o mitjans de seguretat per a la prestació del servei. 

 
- Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o per altres 

causes. 
 

- Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei. 
 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, 
quan produeixi un perjudici molt greu. 

- Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si 
s’escau. 

 
- La reincidència en la comissió de faltes greus. 
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- Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni 
formació prèvia. 
 

- Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats 
com a Molt greus per la seva normativa específica, i en especial el Procediment 
de Moviments de MSE’s. 
 

- No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims establerts. 

 
- Demora en la presentació del Programa Anual de Manteniment. 

 
 
Incompliments greus 
 

- L’endarreriment no sistemàtic en la prestació dels serveis. 
 

- Els incidents del personal pertanyent a l’empresa adjudicatària amb personal 
de la FGTL, tant per tracte incorrecte, com per deficiència de la prestació del 
servei. 

 
- Modificació del servei sense causa justificada ni notificació prèvia. 

 
- La resistència als requeriments efectuats per la FGTL o la seva inobservança. 

 
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte, que no constitueixi falta molt greu. 
 

- No disposar de personal suplent per a un determinat servei. 
 

- La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de la 
prestació del servei que li hagi estat sol·licitada per la FGTL 

 
- Reincidència en la comissió de faltes lleus. 

 
- Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de 

personal suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu. 
 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades 

de la normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i en especial, el 
Procediment de Moviments de MSE’s, qualificats com a Greus per la seva 
normativa específica. 

 

Incompliments lleus 
 
Es consideraran incompliments lleus tots els demès no previstos anteriorment i que 
d’alguna manera signifiquen detriment de les condicions establertes en aquest Plec, 
amb perjudici no greu dels serveis o que donin lloc a deficiències en l’aspecte del 
personal o dels medis utilitzats.  
 
La qualificació de qualsevol incompliment dins dels apartats anteriors, correspon única 
i exclusivament a la Fundació del Gran Teatre de Liceu, prèvia audiència del 
contractista. 
 

Penalitzacions 
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Les infraccions es sancionaran amb una multa percentual sobre l’import total Anual del 
contracte: 
 

- Incompliment molt greu: entre l’1%, la primera vegada i el 2% en el cas de 
reincidència, el que donaria lloc a instruir l’expedient de rescissió del contracte. 

 
- Incompliment greu: Entre 0,25% la primera vegada i el 0,5% en el cas de 

reincidència. 
 

- Incompliment lleu: Entre el 0,1% la primera vegada i el 0,2% en el cas de 
reincidència 

 
 
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les 
factures que s’han d’abonar al contractista. En el cas que la deducció en les factures 
no sigui suficient per cobrir la totalitat del referit import, aquest es podrà imputar a la 
garantia definitiva constituïda d’acord amb la clàusula 19 del Plec de Clàusules 
Particulars, en la part que no quedi coberta. 
 
 

9.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 

 

9.1. Seran causa de resolució del Contracte: 

 

a) La mort o incapacitat del titular del Contracte, si es tracta d’una persona física, 

o la dissolució o extinció si es tractés d’una societat o persona jurídica, llevat 

que dita dissolució o extinció procedeixi d’operacions societàries, conformes a 

la legislació mercantil, i en què l’altra entitat jurídica succeeixi universalment a 

l’adjudicatària en tots els drets i obligacions. 

 

b) La declaració de concurs de creditors o declaració d’insolvència en qualsevol 

procediment. 

 

c) La dissolució o extinció de la FGTL, qualsevol que siguin les causes que 

motivin tals supòsits. 

 

d) El mutu acord entre les parts del present contracte. 

 

e) L’incompliment per part de l’adjudicatari de les obligacions derivades de la 

normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció de dades de caràcter 

personal. 

 

f) L’incompliment de les restants obligacions contractuals estipulades en el 

present contracte o en els Plecs. 

 
g) El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar estipulades a l’article 60 del TRLCSP o en els presents plecs 
durant l’execució del contracte. 
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h) Per reiteració de més de tres penalitzacions per qualsevol incompliments molt 
greu/greu/lleu en les deficiències d’execució del servei durant un termini de 
sis (6)  mesos. 
 

i) No realització, com a mínim, de tots els cursos establerts en el Plec de 

Prescripcions Tècniques, durant els primers sis (6) mesos des de l’inici del 

contracte. 

 
9.2.- En cas que concorri alguna de les causes assenyalades al paràgraf anterior, la 

FGTL podrà optar per la resolució del Contracte, o per la seva continuació en les 

condicions que es pactin, als efectes de garantir que es resoldran els perjudicis 

ocasionats pels incompliments del Contractista i que aquest no incorrerà en nous 

incompliments. En cas d’optar per la resolució del contracte, -la FGTL farà efectius 

amb càrrec a la fiança, fins on aquesta abasti, els danys i perjudicis que li hagin causat 

i siguin imputables al Contractista , notificant-li la pertinent relació i liquidació, sense 

que minvin els drets de la FGTL a reclamar-li l’excés que eventualment no quedarà 

cobert per l’import de la fiança. 

 

9.3. La FGTL podrà, en qualsevol moment, rescindir el present Contracte per 

determinació pròpia. En aquest cas i sempre i quan no concorri cap de les causes de 

resolució anteriorment previstes, abonarà al Contractista totes aquelles quantitats que 

tingués acreditades. 

 

9.4. En el supòsit de resolució del contracte abans de la finalització del seu termini, 

l’adjudicatari resta obligat a prestar la màxima col·laboració per a efectuar el traspàs 

del servei a una nova empresa adjudicatària. En aquest sentit, l’adjudicatària sortint 

donarà accés a la informació que calgui pel traspàs tan a FGTL com a la nova 

adjudicatària. 

 

Quan la resolució contractual s’acordi per causes imputables al contractista, podrà 

iniciar-se el procediment per a l’adjudicació d’un nou contracte, si bé l’adjudicació 

d’aquest quedarà condicionada a la terminació de l’expedient de resolució. S’aplicarà 

la tramitació d’urgència a ambdós procediments. 

 

 

10. SUBCONTRACTACIÓ 

 

Es permet la subcontractació donant compliment als requisits establerts al TRLCSP i 

en els termes previstos en el Plec de Clàusules Particulars. 

 

11. REGLES  ESPECIALS  RESPECTE  DEL  PERSONAL  LABORAL  DE  

L’EMPRESA CONTRACTISTA 

 

1.- Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, 

reunint els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs (en els casos en què 

s’estableixin requisits específics de titulació i experiència), formarà part de l’equip de 

treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de la 

FGTL del compliment d’aquells requisits. 
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L’empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l’equip de treball, i que les 

variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb 

vista a no alterar el bon funcionament del servei (quan hi hagi raons que justifiquin 

aquesta exigència) informant en tot moment al FGTL. 

 

2.- L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i 

contínua sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del 

contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la 

negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la 

matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de 

prestacions, quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de 

riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com tots els drets i obligacions 

que es deriven de la relació contractual entre empleat i empresari. 

 

3.- L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a 

l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar -se en les 

funcions exercides respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del 

contracte. 

 

4.- L’empresa contractista ha de designar, almenys, un coordinador tècnic o 

responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions 

les següents: 

 

a) Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista enfront de la FGTL, 

canalitzant la comunicació entre l’empresa contractista i el personal integrant de 

l’equip de treball adscrit al contracte, d’una banda, i la FGTL, d’altra banda, en tot 

allò relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte. 

 

b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i 

impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin 

necessàries en relació amb la prestació del servei contractat. 

 

c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de 

l’equip de treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar 

l’assistència d’aquest personal al lloc de treball. 

 

d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte 

i, amb aquest efecte, coordinar adequadament l’empresa contractista amb la 

FGTL, a efectes de no alterar el bon funcionament del servei. 

 

e) Informar al FGTL sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la 

composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

 

12.- CONFIDENCIALITAT I COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE 

PROTECCIÓ DE DADES 
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L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella 

informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el 

mateix o que així li indiqui la FGTL, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser 

tractada com tal.  

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’adjucatari informa que amb motiu de la 

celebració del contracte, les dades de caràcter personal del signant del mateix seran 

incloses en un fitxer responsabilitat de la FGTL. Així mateix, s’informa que la finalitat 

del tractament i recollida de les dades serà la gestió i execució del contracte, així com 

la gestió econòmica, comptable i fiscal, la gestió administrativa, la gestió de 

proveïdors, la gestió de cobraments i apagaments Igualment, s’informa de la 

possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se 

per escrit a FUNDACIO GRAN TEATRE DEL LICEU, al domicili indicat, adjuntant una 

còpia de DNI. 

 

L’adjudicatari, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la 

formalització del present contracte o per a la seva execució, lliuri o inclogui dades de 

caràcter personal referent als seus treballadors, tercers i/o col·laboradors, garanteix 

que amb caràcter previ al seu lliurament a la FGTL que  ha recaptat i obtingut de dites 

persones el seu consentiment inequívoc pel tractament de les seves dades personals i 

per la comunicació de les mateixes a la FGTL per a ser tractades per aquesta amb la 

finalitat de la gestió i execució del contracte, havent-les informat, igualment, de la 

possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant de la 

FGTL com entitat responsable del tractament. 

 

 

 

13.- SUCCESIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

En cas que la societat contractista, dugués a terme una fusió d’empreses, el present 

contracte continuarà vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que 

quedarà subrogada en tots els drets i obligacions provinents del mateix. 

 

Igualment, en cas d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o rams d'activitat de 

les mateixes, continuarà el contracte amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que 

quedarà subrogada en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvència 

exigida en acordar-se l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les 

esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el 

patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb 

aquella de l'execució del contracte. 

 

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el 

contracte les condicions de solvència necessàries es resoldrà el contracte, 

considerant-se amb caràcter general com un supòsit de resolució per culpa de 

l'adjudicatari. 

 

 



 

 
 MANTENIMENT ME 2017 
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14. RÈGIM JURÍDIC 

 

D'acord amb allò previst en l'article 20 del TRLCSP, el present contracte es regirà per 

les normes del dret privat pel que fa als efectes, compliment i extinció, i per allò previst 

al TRLCSP. 

 

Les parts, cas d’exercitar accions judicials, se sotmeten expressament a la jurisdicció i 

competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 

qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. L’ ordre jurisdiccional civil serà 

competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, 

compliment i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord amb allò previst 

a l’article 21 del TRLCSP.  

 

 

 

 

I, perquè així consti, es signa per duplicat el present document, en el lloc i data de 

l’encapçalament. 

 

LA FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU ADJUDICATARI 

 

 

 

Sr.- _________________ Sr.- _________________ 



 

 
 MANTENIMENT ME 2017 
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ANNEX NÚM. 1: PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS. 



 

 
 MANTENIMENT ME 2017 
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ANNEX NÚM. 2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 



 

 
 MANTENIMENT ME 2017 
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ANNEX NÚM. 3: OFERTA ECONÒMICA I  TÉCNICA



 

 
 MANTENIMENT ME 2017 
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ANNEX NÚM. 4: GARANTIA DEFINITIVA. 

 

 


