MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D’UNA AGÈNCIA DE MITJANS PEL DISSENY DE L’ESTRATÈGIA I PLA DE MITJANS DE LA
FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DE LICEU, NEGOCIACIÓ, CONTRACTACIÓ D’ESPAIS
PUBLICITARIS I ANÀLISI I SEGUIMENT DE LES CAMPANYES PUBLICITÀRIES DE LA FUNDACIÓ

L’òrgan de contractació de la Fundació del Gran Teatre del Liceu emet la següent memòria
justificativa de conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant, LCSP) de la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut
per satisfer-les.
Necessitats a satisfer: Donada la seva posició com a teatre de referencia, el Gran Teatre del
Liceu necessita mantenir i incrementar la visibilitat i notorietat de la identitat corporativa i de
les activitats artístiques i educatives en l’àmbit local, espanyol i internacional.
Addicionalment al creixement en abonaments i localitats venudes, aquestes accions han de
facilitar l’impuls de la transferència de coneixement generat pel Gran Teatre del Liceu en el seu
entorn més ampli, és a dir, a la societat.
En relació a aquests objectius, disposar d’eines i estratègies de publicitat i comunicació eficients
és un punt crucial. A més, especialment es vol millorar les campanyes digitals, posant especial
atenció a la captació de leads, la venda d’entrades i al tracking de totes les accions per poder
analitzar i optimitzar el ROI d’aquestes.
D’acord amb el que s’indica en l’informe d’insuficiència de mitjans que s’adjunta a la present
memòria, l’entitat precisa contractar els serveis d’una agència de mitjans pel disseny de
l’estratègia i pla de mitjans de la fundació del gran teatre de liceu, negociació, contractació
d’espais publicitaris i anàlisi i seguiment de les campanyes publicitàries de la Fundació
Objecte del contracte: l’objecte del contracte consisteix en el servei d’una agència de mitjans
pel disseny de l’estratègia i pla de mitjans de la Fundació del Gran Teatre de Liceu, negociació,
contractació d’espais publicitaris i anàlisi i seguiment de les campanyes publicitàries de la
fundació
Termini d’execució del contracte: La durada del contracte, per cobrir les necessitats a satisfer,
es fixa en un any.
Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte: Mitjançant el present contracte es satisfaran
de forma directa, clara i proporcional les necessitats que s’especifiquen en el punt primer de la
present memòria, d’acord amb la justificació tècnica que s’adjunta a la mateixa.
Justificació del procediment utilitzat per a l’adjudicació del contracte: El present contracte
s’adjudicarà mitjançant procediment obert, regulació harmonitzada de conformitat amb el que
s’estableix a la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de clàusules particulars i de
prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació.
Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació dels serveis
descrits i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació.
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