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Clàusula 1 - Objecte del Contracte  

L'objecte del contracte és la realització del servei d’Hostesses/os i promotors a la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu (FGTL), principalment pels esdeveniments no programats dins de la temporada 
artística. (es consideren esdeveniments no programats: els organitzats per FGTL no inclosos en la 
temporada artística i els  organitzats per tercers dins del Teatre). Tanmateix, també s’inclouen els 
esdeveniments programats dins la temporada artística, sempre i quan siguin serveis complementaris 
als realitzats pel  personal  d’acompanyament  i atenció a l’espectador. 
 

El servei de subministrament d’hostesses/os i/o promotors per esdeveniments dins i fora del Liceu 
implica qualsevol tasca de suport en la realització dels esdeveniments, així com promoció i realització 
d’accions comercials.  

 

Clàusula 2 - Durada del contracte  

La vigència d’aquest contracte serà de l’1 de setembre de 2017 fins al 31 d’agost de 2018, 
amb possibilitat de prorrogar-ho per un any més, fins al 31 d’agost de 2019. 

 

Clàusula 3 - Obligacions generals de l’adjudicatari  

3.1  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  per la FGTL. 

 
3.2 Haurà de disposar dins de la mateixa empresa d’un Responsable del Servei: 

  
3.2.1  El Responsable és el representant de l’empresa Adjudicatària davant el Teatre, i 
responsable del funcionament, rendiment i comportament del personal de la mateixa. 

  
3.2.2  El Responsable no està inclòs en el nombre d’efectius requerits per a cada servei, doncs 
s’ haurà d’ 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 per cobrir la 
mateixa.  Aquesta substitució, si es dona,  només es farà en cas que fos estrictament necessari i 
sempre com una excepció puntual, i en tot cas, s’haurà d’informar a la FGTL amb un mínim 
d’antelació.  

  
3.2.3 El Responsable és l’interlocutor entre el Teatre i el personal que realitza el servei d'acord 
amb les instruccions que rebi per part de les persones designades al efecte per el Teatre. 

  
3.2.4 El Responsable haurà d’estar al  capdavant del servei prestat, coneixerà plenament el 
mateix i resoldrà en tot moment les possibles incidències que sorgeixin. Aquest hauria de fer el 
seguiment del servei, visites periòdiques i gestió global de l’equip. 
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3.3 Haurà de disposar dins de la mateixa empresa d’un Coordinador del Servei: 
  

3.3.1  El Coordinador, 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 3.2. 
  
3.3.2   El Coordinador està inclòs en el nombre d’efectius requerits per a cada servei,  essent el 
responsable del funcionament, rendiment i comportament del personal durant els actes. 
  
3.3.4   El Coordinador haurà de ser 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 que FGTL ho hagi demanat. Supervisarà els horaris d’entrada i sortida de tot el seu 
personal, informant al responsable del  servei,  dels canvis, modificacions i incidències que es 
puguin produir. 
  
3.3.5. La figura del coordinador serà necessària en tots els actes que requereixin 2 ó més 
persones, essent el coordinador una d’elles i per els actes on es requereixi personal del Perfil 1. 
En els actes que només requereixin una persona del Perfil 1 o personal del Perfil 2, no serà 
necessari. 

 
 
3.4 L’empresa adjudicatària seguint el disseny general suggerit per la FGTL vindrà obligada a 
subministrar la vestimenta, a cada membre del personal assignat així com la cura i manteniment.  
 
3.5 Transmetrà al seu personal mitjançant el Coordinador de l’equip la informació de les Normes i 
Funcionament de la FGTL que aquest li facilitarà, i vetllarà pel seu bon compliment.  
 
3.6 L’empresa adjudicatària està obligada a tenir un pla de formació inicial En aquest apartat els licitadors 
faran una descripció de la planificació de la formació específica inicial previ a la prestació del servei 
(haurà  d’incloure  formació específica sobre atenció a les persones amb discapacitat per tal d’atendre-les i 
acompanyar-les de forma adequada i personalitzada de conformitat amb les especificacions del Pla 
d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals públics, publicat en data 16 de desembre de 2015 per la 
Direcció General de Creació  i Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya sobre la implementació de la 

Llei 13/2014 de 30 d’octubre sobre accessibilitat),  contínua i especialitzada per als treballadors de 
l’empresa així com un pla de formació específic per al present contracte. Aquesta formació anirà a 
càrrec de l’adjudicatari.  
 
3.7 Haurà de preveure les mesures necessàries per poder donar el servei requerit amb el nombre de 
personal que la FGTL estipuli per a cada dia i en cada cas. 
 
3.8 Els mitjans personals adscrits al servei sol·licitat estaran en tot moment sota l’exclusiva supervisió 
del responsable assignat de la FGTL, per a cada esdeveniment, o del seu coordinador i no podran 
deixar el seu lloc sense el consentiment d’aquest. 
 
3.9 L’empresa adjudicatària quedarà obligada, així mateix, a substituir del servei, del personal que no 
procedeixi amb la deguda correcció, sigui ineficaç o negligent en la realització de les seves tasques o 
incompleixi alguna de les obligacions esmentades en els apartats anteriors. 
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3.10 El servei es facturarà per les hores realment realitzades, a comptabilitzar a partir de la segona  
hora, i en fraccions horàries de 15 minuts 
 
3.11 L’empresa adjudicatària s’obliga al compliment de quantes disposicions de caràcter laboral siguin 
d’aplicació a aquest contracte, essent de la seva exclusiva responsabilitat tot allò referent al pagament 
de salaris, concessió de permisos, accidents de treball, normes de seguretat en el mateix i de previsió i 
seguretat social, relacions sindicals del seu personal, així com qualsevol altre dret i/o obligació 
derivada de la relació contractual entre empleat i ocupador. L’incompliment d’aquestes obligacions o 
les infraccions de les disposicions sobre aquestes matèries, ni implicarà cap responsabilitat per a la 
FGTL. En el seu cas repercutirà sobre l’adjudicatari qualsevol efecte o sanció que directa o 
subsidiàriament recaigués en aquestes matèries. 
 
3.12 El temps de resposta pel requeriment d’un Servei serà d’un màxim de 12 hores per un mínim de 2 
hostesses. 
 

3.13 Els requeriments que han de complir els professionals són els següents: 
 

Cura en la imatge. Presència correcte: arreglats i uniformats. 
Tracte empàtic i  agradable 
Correcció en el tracte i discreció 
Coneixement català, castellà i es valorarà anglès 
Proactivitat i resolució de conflictes 
Predisposició i amb iniciativa 

 

Clàusula 4 -  Condicions generals del servei  

 
4.1 Tot el personal a instància del Coordinador del Servei haurà de ser en el seu lloc de treball amb 
suficient antelació en funció dels horaris establerts directament per l’adjudicatari segons necessitats 
de cada servei comunicades amb antelació per la FGTL sense perjudici que aquest horari sigui 
modificat d'acord amb les necessitats de la FGTL. 
 
4.2 Hauran d’anar degudament uniformats sent per part de l'empresa adjudicatària, tant el lliurament 
del vestuari corresponent com la seva conservació o reparació en els casos pertinents. És possible que 
en funció del tipus d’acte o client es requereixi alguna especificació en quan a vestuari (per exemple el 
color del mocador). Han de tenir cura de la seva presència, higiene i aspecte físic. 
 
4.3 Hauran d’estar en tot moment informats i tenir coneixement de l’activitat de la FGTL per poder 
informar al públic. 
 

Clàusula 5 - Tasques específiques del servei  

 
El coordinador del servei serà el representant de l’empresa adjudicatària davant la FGTL, i responsable 
del funcionament, rendiment i comportament del personal. 
 
Les tasques per a la realització del servei a la FGTL es divideixen en dos grups diferenciats en funció del 
perfil, el perfil 1 és per la gestió d’actes i el perfil 2  per accions promocionals: 
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5.1 Tasques Perfil 1: 
 
Les tasques que realitzarà són les següents, depenent de la naturalesa de cada servei: 
 

- Rebre als assistents 

- Si s’escau, realitzar  les comprovacions necessàries per l’accés del públic al Teatre sempre i 
quan siguin funcions sense emissió d’entrades de pagament. 

- Servei de Guarda-roba. 

- Informar els assistents de com accedir als serveis i espais del Teatre.  

- Ajudar a moure els grups pels diferents espais i ajudar a desallotjar el Teatre. 

- Quan l’esdeveniment ho requereixi, donar assistència en la col·locació de roll up, 
catenàries i altres materials. 

- Ajudar a preparar i repartir els obsequis dels clients 

- Passar micro de preguntes als assistents. 

- Fer funcionar la plataforma per les cadires de rodes, assistir i acompanyar  a les persones 
amb minusvalia.  

- Quan l’esdeveniment ho requereixi donar suport logístic fora de l’acte; per acompanyar 
participants abans de l’acte o per acompanyar proveïdors després de l’acte. 

 
 
5.2 Tasques Perfil 2: 
 

- Les tasques que realitzarà són les següents, depenent de la naturalesa de cada servei:  

- Facilitar informació sobre un o més espectacles. 

- Informar de descomptes i ofertes, o de determinats serveis de la FGTL. 

- Lliurar fulletons o material publicitari. 

- Recollir dades per emplenar butlletes i participar en sortejos. 

- Possibilitat de realitzar alguna acció d’animació o accions infantils o en ocasions caldrà 
disfressar-se o portar algun complement d’atrezzo. 

- Informar i vendre entrades d’un o més espectacles.  

- Informar sobre els abonaments i recollir les dades dels interessats en fer-se un abonament. 

- Donar suport en punts d’informació i venda efímers que poden estar ubicats al mateix 
Teatre o fora, en llocs d’elevada afluència de públic: centres comercials, etc. 

 
 
La distribució d’actes prevista per perfil és la següent: 

- Perfil 1: 70% 

- Perfil 2: 30% 
 

Clàusula 6 -  Direcció dels serveis 

La total direcció, control i seguiment dels serveis objecte del contracte són exclusivament de l'empresa 
adjudicatària, qui haurà d'atendre en qualsevol moment les instruccions i suggeriments que rebi de la 
FGTL, mitjançant el Coordinador del Servei. 
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L'empresa adjudicatària, mitjançant el Coordinador del Servei estarà obligada a controlar per a cada 
esdeveniment 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 mitjançant el 
Coordinador del Servei un informe posterior a l’esdeveniment amb els horaris realitzats pel personal 
així com les referències a possibles incidències.  
 

Clàusula 7 -  Responsabilitat  

L’empresa adjudicatària és l’única responsable de tots els danys i perjudicis que puguin patir els béns i 
les persones durant la vigència del contracte, per això s’obliga a tenir subscrita i a mantenir vigent un 
pòlissa de Responsabilitat Civil per import mínim de 600.000,00€ per l’execució del servei que cobreixi 
possibles danys al Liceu, així com d’instal·lacions, edificacions, danys personals, o qualsevol altre 
incidència o perjudici que es pugui generar per l’execució del servei. La cobertura d’aquesta pòlissa 
d’assegurança s’entén amb caràcter anual i no pel còmput global de perjudicis, accidents o danys 
produïts durant el temps de durada de la presentació dels serveis objecte d’aquesta adjudicació.  

 

Clàusula 8 -  Serveis previstos  

S’adjunta a l’Annex 1 la previsió  d’actes per la temporada 17-18. 
 

Clàusula 9 -  Preu de la Licitació  

10.1 El preu màxim estimat de la licitació per tota la durada del contracte és de  39.579,80  €.  Dels 
quals 34.470,80 € es preveu que  corresponen al perfil 1 (Actes) i 5. 109 € al perfil  2 (Promotors), 
aproximadament. 
 
10.2 El preu màxim unitari per jornada o per hora, es detalla a l’Annex 2 del Plec Tècnic. 
 
10.3 Les ofertes es realitzaran a la baixa sobre el preu de la licitació segons format que es detalla en 
l’Annex 3 del Plec Administratiu. 
 

Clàusula 10 - Valoració de les ofertes  

El contracte s’adjudicarà segons els criteris descrits en l’Annex 4 del Plec Administratiu. 
 

Clàusula 11 -  Horaris i Dietes  

 

- Dietes: per jornades superiors a 6 hores, es realitzarà un descans no inferior a 15 minuts i s’abonarà 
15,57 € per persona, en concepte de dinar i/o sopar, sempre i quan el servei no es quedi desatès. 
 
Tarifes especials: en el cas que es realitzin serveis en els dies festius que estipula el calendari oficial de 
festius a Catalunya, s’aplicarà un increment del 25% sobre la tarifa que correspongui al Servei 
contractat. 
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- El servei no pot quedar desatès en cap moment. A aquest efecte, l’adjudicatari haurà d’aportar el 
personal necessari per a la realització del servei segons les necessitats de la FGTL, dotant de recursos 
per raó de les absències, vacances, i qualsevol altra causa.  
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ANNEX 1 - PREVISIÓ ACTES 

 
Previsió d’actes  per la temporada 17/18.  

 

        

17/18 TIPUS ACTE Nº actes 
Mitja 

hostesses 
Mitja 
hores 

TOTAL h. 
per acte 

TOTAL 
HORES Perfil 

 
Actes externs 50 3,4 5,4 18,3 918 1 

 

Concerts 
altres 30 1,9 2,7 5,13 154 1 

 
Promotora 35 1 4,7 4,7 164 2 

 
       

 
TOTAL 115       1.236,4   

         
 

 


