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INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU
La representació d’espectacles de companyies de prestigi, amb reconeguda trajectòria
nacional i internacional, és un dels objectius que el Grec Festival de Barcelona intenta
assolir cada edició.
La selecció de les propostes que arriben es realitza, en primer lloc, en funció dels criteris
artístics que defineix la Direcció del Festival i, en segon lloc, evidentment, entren en joc
d’altres criteris indissociables (econòmics, tècnics, logístics, etc).
A tal efecte, tenint en compte que encaixa perfectament amb la línia del Festival, per motius
artístics, s’ha considerat adient incloure dins la programació del Grec 2022 Festival de
Barcelona l’espectacle “Opening Night”, idea, direcció artística i disseny Marcos Morau,
coreografia Marcos Morau, en col·laboració amb els i les intèrprets

La direcció del Festival de Barcelona Grec manifesta el seu interès a acollir “Opening Night
”, durant tres representacions els dies 14,15 i 16 de juliol de 2022, a les 19:00 h dins del
Grec 2022 Festival de Barcelona.
En relació a les condicions econòmiques, cal esmentar que l’ICUB ha previst fer un
pagament La Veronal, S.L. de 25.000,00 €uros, al qual li serà d’aplicació el 21% corresponent a
l’IVA vigent -5.250,00 €-, essent el cost total del present contracte de 30.250,00 €uros

L’explotació de l’espectacle “Opening Night” durant el Grec 2022 Festival de Barcelona
correspondran íntegrament a Teatre Nacional de Catalunya en concepte de recuperació dels
seus costos de infraestructura.
Donats les característiques del contracte com artístic, s’eximeix a La Veronal, S.L a
depositar la garantia del 5% de l'import d'adjudicació exclòs l'IVA, segons l’art. 108 de la
llei de contractes Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Aquest contracte queda condicionat a que es compleixin les condicions necessàries, tant
sanitàries, com de seguretat o de qualsevol altre tipus, que requereixin les autoritats
competents amb ocasió de la crisi sanitària originada pel COVID-19.
Per tots els motius esmentats, i per tal de poder exhibir “Opening Night” al TNC, la direcció
del Grec Festival de Barcelona proposa la signatura d’un contracte amb La Veronal, S.L
amb NIF B66533670, motiu pel qual eleva a l’òrgan competent la present proposta.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Jordi Parra Casas, Tècnic, el dia 22/04/2022 a les 10:03, que informa;
ESTEVE CARAMES BOADA el dia 22/04/2022 a les 10:54, que dóna el vistiplau.

