
LICITACIÓ CONVOCADA PER LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU PER A  
L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE VISITES AL GRAN TEATRE DEL LICEU (EXPEDIENT REF. 
VISITES 2018)  
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES PLANTEJADES ABANS EL DIA 4-4-2018 
 

 
PREGUNTA 1: Referent a la subrogació de personal, hi ha personal a subrogar, en 
aquest servei?  
 
RESPOSTA: No, no hi  ha personal a subrogar.  
 

 
PREGUNTA 2: Referent a la gestió de les videoguies, No acabem d’entendre el 
funcionament d’aquest servei. Es poden adquirir d’alguna forma les videoguies que 
actualment s’estan utilitzant? 
 
RESPOSTA: Segons la clàusula 12 del Plec de Requeriments Tècnics la Fundació del GTL 
facilitarà continguts d’audio i vídeo i informació addicional per a que el licitador 
carregui en les 30 videoguies que haurà de subministrar.  L'empresa adjudicatària del 
contracte és el responsable de proveïr les videoguíes amb les que es donarà el servei, 
per tant aquestes són propietat de l'empresa adjudicatària. 
 

 
PREGUNTA 3: Conveni aplicació personal actual  
 
RESPOSTA: El conveni regulador de las relacions laborals del personal que desenvolupa  
el servei serà aquell per a les empreses d'hostesses i promotors/es de venda de 
Catalunya 
 

 
PREGUNTA 4: A la pàg. 8 del PT Punt 8 Horaris i preus indica les hores màximes i 
mínimes del servei. Volem saber exactament les hores de coordinació (que tenen tarifa 
diferent a guia) i que entenem que estan incloses a les 3000 hores mínimes de guies. 
Quantes hores són de guia? Quantes de coordinació/guia? Ens poden fer aquesta 
diferenciació? 
 
RESPOSTA: Correcte. Estan incloses en les 3000h. Màxim 5 hores dia de dilluns a 
divendres. La jornada és de dos torns: de 9 a 14 i de 14 a 19.  
 
Cada torn té un efectiu de 2 persones: 
 
• Matí (dilluns – divendres): 1 coordinador/guia + 1 guia.  
• Matins de cap de setmana i festius: 2 guies  
• Tarda (dilluns – diumenge): 2 guies 
 

 



PREGUNTA 5: Històric 2017 o 2016 de l´ús efectiu de les audiguíes, ja que es facturarà 
per preu/audioguía dia 
 
RESPOSTA: Totes les visites que es fan al recinte en condicions ordinàries són amb 
videoguies. Està pressupostat una partida per cobrir el lloguer de 30 videoguies diàries 
independentment del núm. de visites. 
 

 
PREGUNTA 6: Hi ha previsió de realització de visita en referència a aquesta licitació? 
 
RESPOSTA: No, no està prevista cap visita. 
 

 
PREGUNTA 7: Quin és el preu màxim de les tarifes idiomes addicionals.  
 
RESPOSTA: No s’ha establert preu màxim de les tarifes idiomes addicionals. 

 
 

 
PREGUNTA 8: Personal promig/any de les diferents categories. 
 
RESPOSTA: El personal de les categories dels idiomes addicionals és molt residual pel que no 
és representatiu. 

 
 
 


