INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU
L’objecte del present contracte és fixar les condicions per a la realització, dins la programació del Grec
2019 Festival de Barcelona, de l’espectacle d’escena híbrida “Youarenowhere”, creat per Andrew
Schneider, durant dues representacions a la sala Hiroshima de Barcelona el dies 23 i 24 de juliol de
2019.
Youarenowhere és un espectacle sorprenent ja que el creador escènic Andrew Schneider, un dels més
interessants de l'escena novaiorquesa actual, tira de tecnologia per parlar-nos de ciència i universos
paral·lels, fent servir un conjunt de complexos efectes visuals i auditius per tal de produir un paisatge
fluid i canviant de sobrecàrrega sensorial.
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 i tenint en compte que encaixa perfectament amb la línia del Festival, es proposa
l’adjudicació del contracte a Austin Rial Eshelman, amb DNI 07242699E, mitjançant contractació
menor, d’acord al que s’estableix a l’article 118 del Llei 9/2017, de 8 de novembre de la LCSP, ja que el
seu valor estimat és de 11.560,00€ sense IVA.
Es preveu una vigència del contracte des de la signatura d’aquest contracte fins el 31 d’octubre de
2019.
El seu preu és de 11.560,00 euros, més 2.427,60 euros en concepte d’IVA (21%), el que és un preu total
del contracte de 13.987,60 euros.
Per tot l’exposat, es proposa
L’inici de l’expedient de contractació de l’espectacle d’escena híbrida “Youarenowhere” per un import
total de 13.987,60 euros, IVA inclòs, dels quals 11.560,00 euros són pressupost net i 2.427,60 euros són
en concepte d’IVA al 21%, amb càrrec a l’assignació pressupostària amb programa 33323-Grec del
pressupost, a Austin Rial Eshelman, amb DNI 07242699E, i d’acord amb les condicions que
s’estableixen.

El document original ha estat signat electrònicament per:
ANNA M. FAURA MIR el dia 10/07/2019 a les 10:32, que dóna el vistiplau;
Francesc Casadesus Calvo el dia 10/07/2019 a les 13:29, que informa;
Rosa Maria Mach Farras el dia 11/07/2019 a les 09:58, que informa.

