
1 
 

 

 

 

 

 

CLAU/EXPEDIENT: VISITES 2018 

 

SISTEMA: PROCEDIMENT HARMONITZAT. 

DESIGNACIÓ DEL TREBALL. TÍTOL: SERVEI DE VISITES AL GRAN TEATRE DEL LICEU 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 5 de març  de 2018 

 
 

 



2 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 

VISITES  AL GRAN TEATRE DEL LICEU. 
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L'objecte del contracte és la contractació del servei de guies per les visites especialitzades 

en els espais propis del Gran Teatre del Liceu, en totes les seves tipologies, així com la 

gestió d’un punt de venda i atenció al públic per les visites. I totes aquelles accions de 

coordinació, suport i promoció que serveixin per al bon desenvolupament i comercialització 

de les mateixes.  

 

 

2. OBLIGACIONS GENERALS DE L’ADJUDICATARI 

 

2.1 El licitador que resulti adjudicatari, durà a terme tots els serveis que es requereixin 

relacionats amb l’objecte del present contracte, seguint en tot cas, les instruccions 

generals donades pel  Servei de Visites de la Fundació Gran Teatre del Liceu (en 

endavant, FGTL). 

 

2.2 Haurà d’aportar tot el personal necessari i suficient per a la realització del servei que 
el Teatre requereixi diàriament, dotant de recursos alternatius a les vacants que es puguin 
produir per malalties, absències, vacances o qualsevol altra causa. 
 
2.3 L’empresa està obligada a tenir un pla de formació i de prevenció de Riscos laborals, 
específic per al present contracte. Aquesta formació anirà a càrrec de l’adjudicatari. 
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3. PERSONES REQUERIDES PEL SERVEI 

 

L’adjudicatari disposarà del personal pel correcte funcionament del servei de visites, 

dotant del personal especialitzat  per cobrir totes les tipologies de visites, la promoció, el 

punt de venda, el cobrament i el control econòmic. 

 

3.1 Responsable del Servei:  

 

El Responsable és el representant de l’empresa Adjudicatària davant el Teatre, i 

responsable del funcionament, rendiment i comportament del personal de la mateixa. 

 

El Responsable no està inclòs en el nombre d’efectius requerits per a cada servei, doncs 

s’haurà encarregar de coordinar la totalitat de funcions i activitats de l’equip. Aquesta tasca 

la realitzarà una única persona i, si s’escau, els suplents necessaris. 

 

Supervisarà els horaris d’entrada i sortida de tot el seu personal, informant a les persones 

designades per FGTL dels canvis, modificacions i incidències que es puguin produir. 

 

3.2 Coordinador:  

 

El Coordinador serà al Teatre amb suficient antelació i sempre abans de l’horari d’entrada 

del seu personal, per tal de controlar que tot l’equip estigui al seu lloc de treball en el 

moment precís i d’inici de les seves activitats.  

 

El Coordinador haurà d’estar al capdavant del servei, per tal que pugui resoldre en tot 

moment les possibles incidències que sorgeixin. Ocasionalment serà l’interlocutor de la 

FGTL en aquelles ocasions en que per raons organitzatives no estigui disponible el 

Responsable del servei descrit en l’anterior punt 3.1. 

El Coordinador transmetrà al seu personal la informació de les normes i funcionament i 

l’activitat diària del Teatre, que aquest li facilitarà diàriament, i vetllarà pel seu bon 

compliment.  

El Coordinador proporcionarà a l’equip material relatiu al recorregut de les visites, així com 

manuals d’actuació, rutes, fotografies dels diferents espais del Teatre i guions formatius.  

El Coordinador elaborarà i posarà a disposició de l’equip un Manual de Procediment, 

prèviament validat pel Teatre, relatiu a les empreses de turisme i altres agències de gestió 

de públics amb les que el Teatre hi col·labora.  

El Coordinador haurà de fer el seguiment del servei i la gestió global de l’equip, així com 
fer el seguiment del control de qualitat i assegurar la bona marxa del servei pel que caldrà 
que, a més, garanteixi la gestió diària i control dels següents equipaments i materials 
necessaris per a la prestació del servei: 

 



4 
 

- Vestuari personal (titularitat adjudicatari). 
- Llanternes (titularitat de l’adjudicatari). 
- Claus o targes mestres (titularitat de la FGTL). 
- “Walkies”(titularitat de la FGTL). 
- Tots aquells equipaments i materials addicionals que es considerin necessaris 

pel correcte funcionament del servei. 
 
Assistirà a sessions formatives organitzades per la FGTL, per tal d’actualitzar continguts 

sobre les visites i l’activitat del Teatre.  

 

Aquesta persona ha de de tenir una interlocució àgil i directa amb el responsable del Servei 

de Visites de la FGTL,  conèixer totes les necessitats i estar sempre informat. 

 

El Coordinador haurà d’estar en tot moment informat i tenir coneixement de l’activitat diària 

del Teatre per poder informar al seu personal,  i haurà de disposar d’un sistema de 

comunicació, per poder ser localitzat de forma immediata, amb la finalitat d’atendre 

qualsevol incidència o emergència fora de la jornada habitual. 

 

Dintre les funcions del Coordinador també queden incloses les tasques de guia que es 

descriuen al següent punt 4.1. 

 

3.2 Guia / Promotor:  

 

Serà necessària una persona per cobrir el servei mínim de 5 hores diàries, ampliable a les 

persones que es requerissin en funció de l’horari de visites que s’estableixi a diari,  i de la 

demanda de grups.  

 

3.3 Personal del punt de venda:  

 

Serà necessària una persona per cobrir el servei mínim de 5 hores diàries, ampliable a les 

persones que es requerissin en funció de l’horari de visites que s’estableixi a diari. 

 

 

 

4. TASQUES ESPECÍFIQUES DELS SERVEIS 

 

4.1 Servei de guies / promotors 

El personal de guies haurà de realitzar les següents tasques: 

 

a. Realitzar visites comentades al Gran Teatre del Liceu exercint a més una tasca 

divulgadora, de promoció i/o educativa, en funció del perfil del públic al que es dirigeixin 

d’acord amb els continguts i recorreguts establerts pel Teatre. 
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 Visites guiades i visita ‘Prestige’ individuals i grups: l’objectiu es el de donar unes 

explicacions amb contingut però també de forma amena per tal que coneguin i 

entenguin l’edifici visitat. Acompanyarà al grup en tot moment pel recorregut 

establert donant les indicacions i explicacions necessàries pel correcte 

desenvolupament de la visita, afegint valor a tots aquelles situacions 

excepcionals que diàriament es puguin produir en un teatre d’òpera en actiu. En 

cap cas el guia deixarà els visitants sense supervisió. Les visites poden tenir el 

suport d’equips d’audioguies i/o radioguies.   

  

 Visites escolars: donar unes explicacions amb una vessant més pedagògica que 

faci que aquest públic obtingui la informació necessària per gaudir de la visita 

comentada i ampliar els seus coneixements sobre la matèria. 

 

 Visites ‘Premium’: l’objectiu és el de donar unes explicacions amb contingut, 

però també de forma amena, per tal que coneguin els espais públics i/o privats 

(visita rere escenari) de l’edifici visitat.  

 

En totes les visites els guies hauran de disposar de la informació rellevant sobre l’activitat 

del Teatre en el moment de realitzar la visita, a fi d’adaptar el contingut o recorregut a la 

mateixa. Aquesta informació estarà facilitada pel Coordinador.  

   

 

b. Hauran de conèixer els continguts de les diferents tipologies de visites i dels 

espectacles i activitat que té lloc al Teatre, mitjançant el Coordinador del Servei. 

 

c. Abans de l’inici de la visita i amb temps suficient hauran:  

 

 D’acordonar amb peanes part del recorregut de la visita i col·locar tots aquells 

elements de senyalització i publicitaris vinculats a la mateixa: música, roll’up, 

plantes i aquells elements que garanteixin la visibilitat de l’activitat i el seu bon 

funcionament, seguint instruccions del Coordinador del Servei. 

 

 Conèixer el Planning diari del Teatre, segons la informació facilitada pel 

Coordinador del servei, a fi de donar a conèixer què passa en cada noment en  

els espais que es visitaran. 

 

 Distribuir els aparells videoguies i/o radioguies als visitants i informar del seu 

funcionament d’acord amb la vista estipulada. 

 

d. Un cop finalitzada la jornada, retornaran tot el material al seu lloc habitual. Si és el 

cas, en acabar la mateixa, informaran al Coordinador del servei, dels possibles 

desperfectes, avaries del material i/o incidències  a fi de cursar la seva resolució. 
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e. Exerciran de promotors/es de visites en aquells horaris, dins la jornada establerta, 

en  el que no hi hagi públic per a realitzar la visita. 

 

f. En finalitzar la jornada es reflectirà la informació relativa a les visites, entrades 

venudes, incidències amb persones o materials, audioguies, reclamacions i altres 

dades rellevants en un informe diari que es farà arribar al Responsable del Servei.  

 

 

4.2 Servei de venda de visites i atenció al públic 

 

El servei de venda de visites i atenció al públic es durà terme en un punt de venda situat 

a l’espai denominat “botiga” al Vestíbul principal amb accés des del porxo del Gran Teatre 

del Liceu. Aquest espai actualment és compartirà amb l’Oficina de Turisme de Barcelona. 

 

El personal del punt de venda haurà de realitzar les següents tasques: 

 
a. Donar informació presencial o telefònica sobre les diferents tipologies de visites i 

tarifes, així com informar sobre el Teatre i la seva activitat. A tal efecte, el servei de 
Màrqueting informarà i formarà al Coordinador del Servei per tal que formi a la 
persona/s que ha/n d’ocupar aquesta posició. 
 

b. Venda d’entrades de visites mitjançant el sistema informàtic que la FGTL decideixi.  

 

c. Quadrament i liquidació de caixa diaris, d’acord amb la metodologia establerta per 

la FGTL. 

 

d. Dur a terme accions promocionals proactives tant de les visites subjectes d’aquest 

contracte com de la pròpia activitat turística del Teatre. 

 

 

 

5. ESPECIFICACIÓ PERFIL DEL PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI. 

 

5.1  Coordinador 

 Capacitat d’organització d’equips de treball. 

 Capacitat de donar respostes i solucions de forma automàtica. 

 Correcció en el tracte i empatia. 

 Bon comunicador. 

 

5.2 Guies / promotors 

 Coneixements musicals, pedagògics i/o artístics 

 Cura en la imatge 

 Capacitat de gestionar imprevistos. 

 Capacitat d’adaptació de la metodologia de la visita a diferents tipus de públic. 

 Perfil comercial. 
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 Correcció en el tracte i discreció. 

 Coneixement d’idiomes: el personal dominarà el català i el castellà; 

addicionalment parlarà, com a mínim, dues de les següents llengües: anglès, 

francès, italià i alemany.  

 El català serà la primera llengua per adreçar-se al visitant, canviant-la en funció 

de les preferències d’aquest.  

 Bon comunicador  

 Capacitat proactiva i empàtica vers els visitants.  

 

Idiomes addicionals: a més a més del servei de guies en les llengües català castellà, 

anglès, francès, alemany i italià (tarifa Standard), l’adjudicatari haurà de poder 

subministrar servei en  rus, japonès i xinès (tarifa idiomes addicionals).  

 

5.3 Personal del punt de venda 

 Cura en la imatge 

 Coneixement d’idiomes: el personal dominarà el català i el castellà; 

addicionalment parlarà, com a mínim, dues de les següents llengües: anglès, 

francès, italià i alemany. 

 Capacitat de gestionar imprevistos. 

 Perfil comercial. 

 Correcció en el tracte i discreció. 

 Alt grau de responsabilitat per gestionar mitjans de pagaments. 

 

 

 

6. CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI 



6.1 El personal haurà de ser en el seu lloc de treball amb suficient antelació en funció dels 

horaris setmanals que estableixi el Liceu -d’acord amb l’activitat artística programada- 

sense perjudici que aquest horari sigui ampliat o modificat d'acord amb les necessitats del 

Teatre. 

  

6.2 El personal haurà d’anar degudament uniformats seguint el disseny general suggerit 

per la FGTL, essent per part de l'empresa adjudicatària, tant el lliurament del vestuari 

corresponent com la seva conservació o reparació en els casos pertinents.  

 

6.3 El personal haurà d’estar en tot moment informat i tenir coneixement de l’activitat diària 

del Teatre, mitjançant el Coordinador, per tal de gestionar correctament el recorregut diari 

de la visita, afegir-hi valor i transmetre una informació adequada als visitants. 

 

6.4 Tal i com estableix la Normativa del Teatre queda expressament prohibit rebre 

qualsevol tipus de propina. 
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7. DURADA 

 

L'adjudicatari realitzarà els serveis indicats a la clàusula anterior des de l’1 de setembre 

de 2018 al 31 d’agost de 2019, festius inclosos. Estimant un màxim de 350 dies 

(s’exclouen 15 dies, a determinar en funció de l’activitat pròpia del Teatre). S’estableix la 

possibilitat d’una pròrroga d’un any, a comptar a partir de l’1 de setembre de 2019.  

  

 

 

8. HORARIS I PREUS 

 

8.1 El servei es facturarà per les hores realment realitzades, a comptabilitzar a partir de la 

primera hora, i en fraccions horàries de 30 minuts. El servei mínim a contractar serà d’una 

hora, a excepció dels idiomes addicionals (rus, japonès i xines) que serà de dos hores. 

 

8.2 Durant la vigència del contracte, pel servei de guies s'estableix un mínim de 3.000 

hores i pel servei del punt de venda s’estableix un mínim de 2.185 hores. Distribuïdes en 

jornades d’un mínim de 5 hores i un màxim de 10 hores dins de l’horari propi de l’activitat 

del Teatre, és a dir de 8 a 22 hores, ampliables en funció de la demanda fins a un màxim 

total de 3.500 hores, tant pel que fa al servei de guies com el servei de punt de venda. 

Únicament seran abonades a l'Empresa adjudicatària les hores que hagin estat 

executades, prèvia la presentació de l'oportú quadrant al Servei de  visites. 

 

8.3  Les ofertes presentades s'ajustaran als paràmetres establerts en l’Annex 3 del plec 
de clàusules administratives - oferta econòmica, i els preus/hora, seran els d’aplicació. 
 

 

 

9. EXCÉS O DEFECTE DEL MARC DEL SERVEI 

 

En el cas que per qualsevol circumstància el còmput total d'hores, realment treballades, 

fora inferior o superior a les previstes, el Gran Teatre del Liceu aplicarà la corresponent 

minoració o escreix. 

 

 

 

10. DIRECCIÓ DELS SERVEIS 

 

La direcció, control i seguiment dels serveis objecte del contracte són exclusivament de 

l'Empresa Adjudicatària mitjançant el Responsable del Servei, qui haurà d'atendre en 

qualsevol moment les instruccions i suggeriments que rebi del Servei de Visites del Teatre. 

 

L'empresa adjudicatària, mitjançant el Responsable del Servei, estarà obligada a controlar 

setmanalment l'horari del personal contractat i  remetrà un quadrant mensual amb els 
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horaris realitzats. Aquest quadrant servirà com a referència per a la facturació mensual del 

servei. 

  

 

11. QUALITAT EN EL SERVEI 

11.1.Standard i filosofia 

L’adjudicatari haurà de donar un alt grau de qualitat en el servei, i adequació perfecta a 

les necessitats del les diferents tipologies de visitants al Gran Teatre del Liceu. 

Conseqüentment, la prestació dels servei haurà d’estar presidida per les següents 

característiques:   

 Cortesia i amabilitat en el tracte amb els usuaris, dedicant una atenció  en 

l’idioma/es estipulats per la visita, conscient que representa la imatge del Liceu. 

 Eficàcia en el servei, capacitat d’adaptar-se en tot moment al imprevistos que 

puguin sorgir  al llarg del recorregut en un Teatre d’òpera en actiu.   

 La presentació del personal haurà de ser correcta i el vestuari uniforme 

impecable, donant sempre la sensació de sobri, d’higiene i neteja. Si hi 

haguessin senyals de desgast en el vestuari  hauran de ser immediatament 

reemplaçats. 

11.2. Inspecció de qualitat. 

L’adjudicatari haurà de comptar amb els següents mecanismes de control, per 

mantenir i assegurar la qualitat dels seus serveis: 

 A fi de controlar les possibles queixes dels usuaris, l’adjudicatari haurà de tenir 

a la disposició dels mateixos, els “Fulls de queixa, reclamació o denuncia oficial 

de la Generalitat de Catalunya” o sistema alternatiu i/o complementari que la 

FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU i la normativa actual exigeixi. Així 

mateix, la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU podrà realitzar 

enquestes de satisfacció als usuaris. 

 En el cas que el Liceu rebi alguna reclamació d’un client relacionada amb la 

prestació del servei  de l’adjudicatari, el Liceu li remetrà a l’adjudicatari que 

procurarà donar resposta satisfactòria en  un termini  màxim de tres dies 

naturals. 

 

 

12. SERVEI DE VIDEOGUIES, COMPLEMENTS I ACCESORIS  

12.1. Videoguies: L’adjudicatari subministrarà trenta (30) videoguies i els seus auriculars 

estèreo corresponents, si s’escau, que reprodueixen l’audio i el video específic de les 
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visites a partir de continguts ja creats. Així com el seu corresponent carregador col·lectiu. 

La FGTL facilitarà un espai per l’emplaçament dels carregadors de les videoguies. El 

proveïdor es farà càrrec de carregar tots els continguts, siguin àudios o vídeos a la 

videoguia, així com tota la informació addicional en el format que sigui que el FGTL 

consideri oportuna i que ho permeti la videoguia.  

Per facilitat la portabilitat de les videoguies l’adjudicatari subministrarà tants lanyards per 

cada un dels dispositius operatius. Així mateix cada videoguia disposarà d’una funda de 

protecció per prevenir caigudes accidentals derivades de l’ús. En disposarà tantes com 

dispositius operatius hi hagi.  

Les especificacions tècniques mínimes de les videoguies seran:  

- Model: Smart Phone 

- Sistema operatiu: Android v 4.4 o superior  

- Banda: GSM!GPRS/EDGE!(2G) 107/296 kbps  

- UMTS HSPA (3G) 5.76 Mbps  

- LTE (4G) 150/50 Mbps  

- Dimensions: 150,7 x77x7mm o superior  

- Pantalla: 5.3" HD o superior  

- Bateria: Li-ion 2500 mAh  

- Memòria interna ROM:8GB, RAM:1GB  

- Connectivitat: Bluetooth v4.0, A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi 

Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, NFC, microUSB v2.0, USB Host  

- Processador: Quad-core 1.4 o superior 

Serveis mínims inclosos:  

- Gestió logística dels terminals  

- Manteniment dels terminals  

- Substitució dels terminals amb mermes o no operatius  

- Subministrament i manteniment dels carregadors i auriculars  

- Identificació dels terminals  

- Càrrega dels contingut proporcionat per la FGTL  

 

12.2. Tablets. L’adjudicatari proveirà als guies amb, com a mínim, una (1) tablet, 

assegurant-se que l’equip sempre tindrà a disposició un dispositiu per complementar i/o 

il·lustrar les visites ordinàries. Així mateix proporcionarà el carregador corresponent. En el 

cas que es necessiti més d’un guia per poder prestar el servei, ja sigui pel volum de públic, 

tipus de visita o per indicació expressa del client o del Teatre, l’adjudicatari posarà a 

disposició dels guies tantes tablets com guies facin la visita.  

L’adjudicatari garantirà el servei de manteniment dels aparells (videoguies i tablets) durant 

tota la duració del contracte, amb l’objectiu d`assegurar el seu bon funcionament a partir 

d’un control de qualitat continuat. 
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En cas d’avaria o qualsevol incidència en els equips o algun dels elements, aquest hauran 

de ser substituïts per l’adjudicatari, sense càrrec pel Liceu, en un termini màxim de 48 

hores des de la notificació de la avaria. 

La FGTL no serà responsable de cap furt o desaparició d’equips i altres elements. 

L’adjudicatari vindrà obligat a la substitució de qualsevol aparell per un d’igual model i/o 

idèntiques prestacions del desaparegut, sense cap càrrec pel Liceu, en un màxim de 7 

dies desprès de rebre la comunicació de la FGTL. 

 

13. MILLORES 

 

Radioguia. L’adjudicatari podrà proveir, i es valorarà com una millora, segons criteris 

d’adjudicació (Annex  del Plec Administratiu), d’un equip de radioguia amb 30 aparells 

receptors que els guies administraran en funció de les necessitats del servei. En el cas 

que es necessiti més d’un guia per poder prestar el servei, ja sigui pel volum de públic, 

tipus de visita o per indicació expressa del client o del Teatre, l’adjudicatari posaria a 

disposició dels guies tantes radioguies, incloent aparells emissors i receptors, com guies i 

públic hi hagi respectivament.   

 

 

 

14. SUBMINISTRAMENT APARELLS EN REGIM DE LLOGUER 

La FGTL subministrarà en règim de lloguer de dos (2) “walkies”, així com el seu 

corresponent carregador, que l’adjudicatari haurà de llogar als efectes de complir amb els 

estàndards necessaris per una correcta prestació del servei, segons model de contracte 

de lloguer que s’adjunta com a Annex núm. 1.  
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ANNEX I 

CONTRACTE DE LLOGUER 

 

(Complementari al CONTRACTE PRESTACIÓ DE SERVEI DE  VISITES AL GRAN 

TEATRE DEL LICEU) 

A Barcelona, __ de _____ de 2018. 

REUNITS: 

D’una banda,  el __________, amb D.N.I. núm. ___________, en qualitat de _______ de 

la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, amb NIF G-60754223 i domicili a La 

Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002, en virtut de l’escriptura de poder atorgada davant 

el notari de Barcelona, Sr. ___________ amb data ___ i amb el núm. de protocol ___, 

d’ara endavant “EL LICEU”. 

D'altra part, el senyor _________________  amb DNI __________actuant en nom i 

representació de l’empresa ____________. amb NIF B-__________ i domicili social al 

carrer __________________, en virtut de l’escriptura de poder atorgada davant el notari 

de Barcelona, Sr. ___________ amb data ___ i amb el núm. de protocol ___, d’ara em 

endavant, “____”. 

Ambdues parts reconeixent mútua i plena capacitat legal d’obrar, que compareixen amb 

l’objecte de celebrar un contracte de lloguer d’aparells, el qual es regirà per les següents:  

 
ESTIPULACIONS 

Primera.- OBJECTE 

Com a complement al contracte de prestació del servei de guies per les visites al Gran 

Teatre del Liceu, de data ____________i els seus Annexes, el LICEU cedeix a 

__________ , qui accepta, per la realització dels Serveis Contractats els següents 

aparells:   

- “Walkies” :  2 unitats amb una antiguitat aproximada de 10 anys  
 
 

Segona.-  TERMINI D’ÚS 

A comptar des del dia de celebració del present contracte i fins a la finalització del mateix. 

Tercera.- PREU   

El preu global per la cessió dels aparells objecte del contracte durant tota la durada del 

mateix serà de tres-cents seixanta-cinc - 365,00€ més IVA, a raó d’1€ diari per walkie, que 

el LICEU facturarà d’una sola vegada a l’inici de la vigència del contracte, i si és el cas, a 

l’inici de la pròrroga. 
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Quarta. – PACTES D’ÚS 
 

1er.- El Liceu  garantirà el servei de manteniment dels aparells objecte del contracte durant 

tota la seva duració, amb l’objectiu d`assegurar el seu bon funcionament a partir d’un 

control de qualitat continuat. 

2n.- En cas d’avaria o qualsevol incidència en els equips o algun dels elements, sempre i 

quan no sigui degut a un mal ús o descurança, aquest hauran de ser substituïts pel Liceu, 

sense càrrec per l’adjudicatari, en un termini màxim de 48 hores des de la notificació de la 

avaria. 

3r.  El Liceu no serà responsable de cap furt o desaparició d’equips i altres elements. 

L’adjudicatari vindrà obligat a la substitució de qualsevol aparell per un d’igual model i/o 

idèntiques prestacions del desaparegut, sense cap càrrec pel Liceu, en un màxim de 7 

dies desprès de rebre la comunicació del Liceu. 

 

I en prova de conformitat de tot l’esmentat anteriorment, les parts firmen el present 

contracte per duplicat a un sol efecte en el lloc i data.  

 

El LICEU  

 

Roger Guasch i Soler    ________________  

Director General 

 

 

 

 


