MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
INTEGRAL DE NETEJA DELS ESPAIS I DEPENDÈNCIES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

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: Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteixen en
donar cobertura al servei permanent de neteja del Gran Teatre del Liceu per garantir un adequat
manteniment i conservació de les seves instal·lacions.
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 aquest servei al no disposar dels recursos humans ni
tècnics especialitzats precisos per dur-lo a terme.
Objecte del contracte: l’objecte del contracte consisteix en el servei integral de neteja dels
espais i dependències del Gran Teatre del Liceu.
Termini d’execució del contracte: La durada del contracte, per cobrir les necessitats a satisfer,
es fixa en el termini que va des de l’1 de setembre de 2022, data en que finalitza el contracte
actualment vigent i el 31 d’agost de 2024. En cas de no ser possible iniciarà la data que indiqui
el contracte.
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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