
LICITACIÓ CONVOCADA PER LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU PER A  
L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈ AL GRAN 
TEATRE DEL LICEU (EXPEDIENT REF. PRLA 2017)  
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES PLANTEJADES ABANS EL DIA 29-05-2018 
 

 
PREGUNTA 1: Respecte al LOT 2 de Vigilància de la Salut, al Plec de Prescripcions 
Tècniques apartat "3.Horaris i Preus" diu que "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". Tenim dubtes sobre el funcionament real del 
servei: 
 
On es durien a terme els reconeixements mèdics? Al centre preventiu de l'adjudicatari, 
al Teatre desplaçant equip (disposen de despatxos mèdics acreditats sanitàriament), 
en Unitat Mòbil (complexe per permisos de l'Ajuntament a la Rambla? 
 
 
RESPOSTA: El reconeixements mèdics es farien al centre mèdic més proper de 
l'adjudicatari al Teatre. Caldrà indicar a la Memòria que es presenti la direcció del 
centre o centres. 
 

 
PREGUNTA 2: El fet de que sigui a les 8 del matí o de la tarda de què depèn? Quina 
proporció d'un cas o un altre pot haver en funció de la seva experiència? 
En qualsevol dels 2 casos es tracta d'un sol treballador a les 8 o es tracta d'iniciar el 
servei a aquesta hora per a un grup de treballadors? 
 
RESPOSTA: La realització dels reconeixements mèdics es farà en l'horari de servei de 
l'adjudicatari. La referència a l'horari fins les 8 de la tarda es refereix a alguna visita 
mèdica que excepcionalment es faci a les instal·lacions del Servei Mèdic o a formacions 
que pot ser necessari realitzar en horari de tarda per motius d'horari dels nostres 
treballadors. 
 

 
PREGUNTA 3: A la fulla 5 del plec de prescripcions tècniques, en el penúltim paràgraf, 
referiu la necessitat que l'empresa adjudicatària presenti al la direcció de RRHH el 
personal que prestarà el servei amb indicació del seu Currículum.  Per tant entenc que 
es una presentació un cop has resultat adjudicatari, oi? 
En canvi però a la descripció del contingut del sobre de solvència tècnica indiqueu que 
cal presentar la relació de personal que prestarà el servei. 
Per tant, no se si es presenten els cv's ara, en el sobre de solvència, o posteriorment un 
cop siguem adjudicataris. 
 
 
 
 



RESPOSTA:  
En el sobre 1 (documentació de capacitat i solvència) s’ha de presentar una relació del 
personal que s’adscriurà al projecte.  
En el sobre 2 a la memòria que es presenti caldrà especificar els CV dels professionals 
que hagin de prestar el servei 
Un cop adjudicat el contracte, i abans de l’assignació al servei, es farà és la presentació 
dels professionals, amb explicació i acreditació, si s’escau del CV. 
 

 
PREGUNTA 4: També demaneu a la pagina 6 del plec de prescripcions tècniques que el 
tècnic disposi de coneixement específic de l’activitat artística, i d'anglès?? Quin nivell? 
com s'acredita el nivell de coneixement de l'activitat artística? S'ha d'acreditar ara o si 
resultes adjudicatari? Es pels 2 tècnics, o un d'ells? Afecta al coordinador? 
 
RESPOSTA: No hi ha un nivell mínim d’anglès exigible, però tal com s’especifica en el 
punt núm. 2 del PPT, es valora el nivell que aporti al menys un dels membres de 
l´equip.  
 
El nivell de coneixement de l'activitat artística s'acredita pel fet d'haver treballat 
/col·laborat amb empreses d'aquest àmbit, de tal manera que s'hagi pogut entrar en 
contacta amb les especificitats d'aquesta activitat. 
 
Aquests coneixements s’han de especificar a la memòria que es presenti.  
En cas de resultar adjudicatari, s’hauran d’acreditar. 
 

 
PREGUNTA 5:  pel que sembla aquest coneixement específic de l'activitat, que forma 
part de la memòria, rebrà una puntuació subjectiva que posa en clar avantatge el 
prestatari actual del servei. 
 
RESPOSTA: Es tracta d'un aspecte a valorar, però no és imprescindible.  No es tracta de 
coneixement de l'activitat artística específica d'un Teatre d'Òpera, sinó de qualsevol 
altre activitat artística (cinema, Teatre, productores, sales de concerts, auditoris, etc.) 
que es creu important en tant l’especificitat del sector. 
 

 
PREGUNTA 6: Donat el gran volum d'hores i aquesta circumstància de desavantatge no 
existiria la possibilitat d'oferir la subrogació, o acreditar la voluntat d'oferir el servei al 
tècnic actual? Caldria per això disposar del seu passiu. 
 
RESPOSTA: Aquest és una tema regulat per la normativa laboral, en el que la Fundació 
del GTL no hi pot entrar. 
 

 
PREGUNTA 7: Lloc per a la realització dels reconeixements mèdics. Aquests es fan a les 
instal·lacions de l´empresa que presta el servei de Vigilància de la Salut o es fan en les 
instal·lacions del servei mèdic del propi Teatre. 



 
RESPOSTA: Els reconeixements mèdics es farien al centre mèdic més proper de 
l'adjudicatari al Teatre. Caldrà indicar a la Memòria que es presenti la direcció del 
centre o centres. 
Excepcionalment, es por requerir per part del Liceu que es faci alguna visita mèdica 
a les instal·lacions del Servei Mèdic del Liceu. 
 
 

PREGUNTA 8:  Sembla que la prestació de les hores de les especialitats tècniques per 
als llocs estables estigui establert amb una dedicació de dos dies a la setmana (dimarts 
i dijous) a part de les 73h d´imprevistos. Es així? 
 
RESPOSTA: Pels llocs estables, la dedicació és de dimarts i dijous, un dia 5 hores i l'altre 
8 , encara que hi ha flexibilitat al respecte, sempre que sigui de mutu acord entre el 
Liceu i el proveïdor. 
 

 
PREGUNTA 9: Centres de treball existents? A part del propi del Gran Teatre del Liceu hi 
han magatzems o tallers externs a aquestes instal·lacions? 
 
RESPOSTA: Hi ha un magatzem polígon industrial del Bruc.  
 

 
PREGUNTA 10:  En els treballs referits a produccions escèniques, es preveuen treballs 
en horaris nocturns o de cap de setmana que facin variar el preu hora?  
 
RESPOSTA: L'horari del personal tècnic per les produccions escèniques és per les 
tardes fins les 20:00. 
 

PREGUNTA 11 : A l´annex 4 del plec administratiu. Documentació a presentar, quan fa 
referencia a la documentació del sobre 3 referit al LOT1 indica "Caldrà aportar la 
documentació justificativa al respecte de la remuneració salarial dels treballadors" A 
que fa referencia aquest punt.  

RESPOSTA: segons s’especifica en l’annex 7 criteris d’adjudicació del contracte, en el 
punt. 2 del Lot 1, “criteris avaluables mitjançant formula”: 

Cal que el licitador faci una declaració de la mitja salarial per hora treballada dels seus treballadors a nivell dels 
tècnics que executaran el projecte, i que ho acrediti amb una explicació de com ha realitzat el càlcul, avalat per 
la següent documentació: 
 
1.1.    Relació Nominal de Treballadors (RNT) del mes d’Abril de 2018 emès per la Tresoreria de la Seguretat 
Social, en la que surten les cotitzacions de tots els treballadors donats d’alta per l’empresa, el qual detalla: Nº 
Seguretat Social treballador, ocultant 3 dels 10 números i altres dades personals, data alta, data baixa, dies 
cotitzats per cada alta i baixa, i base de contingències comunes per el període d’alta i baixa, corresponent a 
l’import percebut pel treballador. En aquest document (RNT) s’haurà de remarcar només els treballadors que 
pertanyen a la categoria laboral de tècnics i adjuntar un annex amb el total de les bases de cotització de tots 
aquests treballadors. 
 
1.2.    Un document amb la relació dels treballadors a nivell de tècnics que han fet els serveis per l’empresa 
durant el mes d’Abril 2018 a on es detalla, data alta, data baixa, dies cotitzats i nombre d’hores per dia amb el 
mateix format que el punt anterior. 



 
Contrastant els imports de les bases de cotització del nivell d’operari (punt 1.1) i les hores treballades d’aquests 
(punt 1.2) ha de sortir el valor mig del salari per hora declarat. 

 
Puntuació de la remuneració salarial (20 Punts) 
 
Cal presentar el full de la Seguretat social que acrediti la remuneració salarial bruta percebuda per els 
treballadors i traduir-la en €/hora. 

 


