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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 2020 Festival de
Barcelona un espectacle de música “DEJAVU” amb la interpretació musical de Mayte Martín
(veu), guitarra Alenjandro Hurtado, José Tomás, violí Marta Cardona, contrabaix Miguel
Angel Cordero, percussió David Domínguez, vall Patricia Guerrero
La direcció del Festival de Barcelona Grec manifesta el seu interès a acollir “DEJAVU”,
durant una representació el dia 23 de juliol de 2020 al Teatre Grec de Barcelona a partir de
les 22:00 h dins del Grec 2020 Festival de Barcelona.
En relació a les condicions econòmiques, cal esmentar que s’ha previst fer un pagament de
17.000,00 euros (IVA vigent a part) en concepte de contraprestació económica per la
realització d’una representació de l’espectacle, amb un IVA vigent del 21% corresponent
per import 3.570,00 euros, el cost total que figura en contracte és de 20.570,00 euros (IVA
vigent inclòs).
L’explotació de l’espectacle “DEJAVU” durant el Grec 2020 Festival de Barcelona
correspondran íntegrament a l’Institut de Cultura de Barcelona.
Donats les característiques del contracte com artístic, s’eximeix a Mayte Martín Creaciones
Artísticas, S.L.U 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.
D'acord amb els Decrets d' Alcaldia de 14 i de 17 de març de 2020, sobre establiment de
mesures preventives i d’afectacions en la contractació del sector públic municipal amb
motiu del virus COVID-19, la part d'aquest contracte d'exhibició queda condicionat a la
finalització de l'estat d'alarma sempre que es compleixen les condicions necessàries, tant
sanitàries, de seguretat o de qualsevol altre tipus que requereixin les autoritats competents
Les parts podran acordar aquells pactes i condicions que considerin necessaris en el supòsit
de que aquestes mesures preventives continuïn en el moment previst de l'exhibició.
Per tots els motius esmentats, i per tal de poder exhibir el concert “DEJAVU” al Teatre Grec
de Barcelona i adoptant les mesures preventives que siguin procedents derivades de la
situació de crisi sanitària originada pel COVID-19, la direcció del Grec Festival de
Barcelona proposa la signatura d’un contracte amb Mayte Martín Creaciones Artísticas,
S.L.U., NIF B-66.793.365. motiu pel qual eleva a l’òrgan competent la present proposta.

El document original ha estat signat electrònicament per:
JORDI PARRA CASAS el dia 15/06/2020 a les 14:00, que dóna el vistiplau;
Sr/Sra Francesc Casadesus Calvo, Cap de Departament, el dia 16/06/2020 a les 09:23, que informa;
Sr/Sra Esteve Carames Boada, Director, el dia 16/06/2020 a les 15:39, que informa.

