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INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU SOBRE LA NO DISPOSICIÓ DE RECURSOS PROPIS PER A
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ,
PLA D’AUTOPROTECCIÓ I
COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA

El Teatre Nacional de Catalunya no disposa de recursos propis per a l’execució de la contractació
del servei de prevenció aliè, pla d’autoprotecció i coordinació d’activitats empresarials pels següents
motius:
 L’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 13 de juny de 2017, estableix les
condicions de contractació de personal temporal per intentar revertir les conseqüències de
la crisi econòmica dels darrers anys, mantenint com a regles generals, que les necessitats
de personal dels organismes públics que hi depenen s’hagin d’atendre prioritàriament amb
personal laboral fix, emprant els sistemes generals de provisió de places previstos en
aquest moment.
 La proposta de contractació d’aquest serveis comporta l’adscripció de mitjans personals del
contractista com a condició d’execució del contracte. Els perfils necessaris requereixen un
alt nivell de coneixements específics de la/les persona/es designada/es per atendre
aquestes funcions, que haurà/n de tenir la qualificació mínima de Tècnic/a superior en PRL
(Prevenció de riscos laborals) i preferentment amb formació en Enginyeria Tècnica
Industrial. El TNC en aquests moments no disposa de cap persona amb aquest perfil de
formació ni coneixements entre els seus treballadors que pugui optar a una possible
promoció interna per cobrir aquesta plaça sense incrementar el nombre de places actuals
de l’entitat.
 El Teatre Nacional de Catalunya no disposa en aquests moments de cap plaça laboral fixa
definida per cobrir aquesta posició.
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