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CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ (COM/SAS-21)
SERVEIS DE COMISSARIAT ARTÍSTIC PER LA CONCEPTUALITZACIÓ,
GESTIÓ I COORDINACIÓ, INCLOENT EL SERVEI D’ASSESSORAMENT I
COORDINACIÓ DE LA PRODUCCIÓ TÈCNICA DE LES ACTIVITATS
CULTURALS,
ARTÍSTIQUES,
DIVULGATIVES
I
LÚDIQUES
A
DESENVOLUPAR EN LA SETMANA DE L'ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE
ENTRE EL 14 I EL 21 D’OCTUBRE DE 2021 EN EL MARC DEL PROJECTE
CAPITAL MUNDIAL DE L'ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE.
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Introducció
La Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible Barcelona 2021 s’impulsa per promoure
un sistema alimentari accessible a tothom, més saludable per a les persones, els
territoris i el planeta, que generi oportunitats econòmiques, combati l’emergència
climàtica i sigui resilient davant les amenaces globals imprevistes.
Alimentació saludable i accessible
L’alimentació és un factor clau en la salut, els aliments són la palanca més potent
per millorar la salut humana. Cal augmentar el consum d’aliments saludables,
prioritzant la producció ecològica i local. Cal reduir significativament els consums de
sucres afegits i greixos saturats, així com la proteïna animal (especialment carn
vermella), tot prioritzant la carn que prové de ramaderia ecològica i extensiva.
És essencial satisfer el dret humà a una alimentació sostenible, eliminar la pobresa
alimentària i satisfer aquest dret d’una manera digna. Cal assegurar l’accés a
aliments de qualitat nutricional. La resposta a la pobresa alimentària no es pot limitar
a gestionar donacions d’excedents i aliments que, altrament, es malbaratarien.
Oportunitats econòmiques i territori
El sector alimentari és una peça principal de l’economia catalana. L’aposta per
l’alimentació sostenible és també una gran oportunitat per impulsar les economies
locals i sostenibles. A través de la producció, la distribució, la venda i el consum
d’aliments justos, sans i sostenibles es genera una oportunitat de benefici econòmic
pels agents vehiculadors de l’alimentació sostenible, especialment per a la pagesia
local, el sector de la restauració sostenible o els mercats i el petit comerç.
Aquests agents, que amb les seves pràctiques agràries i comercials, reforcen l’equilibri
territorial, tenen l’oportunitat de visibilitzar, regenerar i celebrar els lligams
d’interconnexió i interdependència entre el camp i les ciutats.
Emergència climàtica i amenaces globals
Els sistemes agroalimentaris són responsables de part de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle, per tant, per reduir la crisi climàtica cal impulsar canvis
dràstics en els sistemes alimentaris.
La crisi de la covid-19 ha visibilitzat la fragilitat dels nostres sistemes econòmics i
alimentaris, la interdependència entre les societats humanes i la resta de la
natura, les vulnerabilitats socials i personals, i la importància crítica d’esdevenir més
resilients.
Un sistema alimentari sostenible preserva la biodiversitat i el paisatge agrícola,
respecta la sobirania alimentària dels països del Sud Global, contribueix a combatre
l’emergència climàtica i és resilient a amenaces globals imprevistes.

Antecedents i context actual
Arran de la necessitat de replantejar el sistema alimentari global des de la perspectiva
de les ciutats, l’octubre de 2015, Barcelona s’uneix a més d’un centenar de ciutats
d’arreu del món per signar el Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà (MUFPP), i es
compromet així a desenvolupar sistemes agroalimentaris sostenibles, inclusius,

Òrgan Contractant: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. NIF: G60489937
resilients, segurs i diversos. Un any després, més de 100 entitats i municipis de la
Regió Metropolitana, inclosa Barcelona, van participar en el procés d’elaboració d’una
Carta Alimentària de la Regió Metropolitana impulsat pel Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona (PEMB) pel desenvolupament de polítiques alimentàries en clau de regió
metropolitana.
Paral·lelament a l’elaboració de la carta alimentària metropolitana, la ciutat de
Barcelona ha seguit duent a terme, any rere any, un treball continuat per tal de
desenvolupar i implementar una política alimentaria urbana transformadora, que millori
l’accés a productes sans, locals, ecològics i justos a tota la seva població. Per complir
aquesta visió, la ciutat ha desenvolupat nombrosos projectes per incentivar el consum
conscient, la producció agroecològica i els circuits curts de proximitat, així com treballar
per promoure la presència de productes locals i ecològics als mercats municipals.
L’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració del PEMB, i el suport de l’AMB acolliran
durant el 2021 el 7e Fòrum Global de ciutats del Pacte de Milà, i coorganitzaran l'any de
la capitalitat, amb l’objectiu d’anar més enllà i posar l’alimentació sostenible en el
centre de l’agenda política i mediàtica. La Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible ha
de ser l’element central al voltant del qual pivota tota la comunicació de l’any.
El desenvolupament d’aquestes polítiques alimentàries sostenibles no es pot crear de
manera aïllada, sinó que requereix aliances i estratègies de cooperació entre municipis,
la pagesia, el tercer sector, l’empresa privada, la societat civil i altres actors rellevants.
Documents de referència per a tenir més informació:
Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/que_es_la_carm/1/
Mesura de govern per a una alimentació sostenible 2020 2021 de l’Ajuntament de
Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-socialsolidaria/sites/default/files/Mesura%20de%20govern%20Alimentacio%CC%81%20Sost
enible_202012_Def.pdf
Pacte de Milà:
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-FoodPolicy-Pact-_SPA.pdf
Informació general:
https://alimentaciosostenible.barcelona
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/tema/ajuntament/barcelona-capitalmundial-de-lalimentacio-sostenible_1013003.html

Destinataris de la convocatòria
La convocatòria va destinada a persones físiques i/o jurídiques, així com col·lectius
professionals de les arts, la cultura, la gestió cultural o professionals relacionats,
nacionals i/o internacionals, que vulguin desenvolupar un projecte que inclogui la
conceptualització, l’organització, coordinació i seguiment d’un conjunt d’accions
artístiques, culturals i divulgatives vinculades a l’impuls de l’alimentació sostenible,
incloent el servei específic d’assessorament i coordinació de la producció tècnica.
En cas de ser un col·lectiu, cal designar un únic representant que actuarà com a
comissari/a artístic durant tot el procés i serà l’interlocutor/a amb l’oficina de la
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capitalitat, així com la persona responsable de l’assessorament i coordinació de la
producció tècnica del conjunt del esdeveniment

Objecte de la convocatòria
El present projecte té per objecte la prestació dels serveis d’organització de la Setmana
de l’Alimentació Sostenible que se celebrarà entre els dies 14 al 21 d’octubre de 2021 i
especialment el disseny i la concreció de la proposta artística degudament
contextualitzada, així com la gestió i coordinació de la seva execució.
Es preveu que majoritàriament les activitats es desenvoluparan al Museu del Disseny de
Barcelona (Disseny Hub Barcelona) i al parc de les Glòries, i de forma descentralitzada,
als diferents barris de Barcelona i de l’entorn metropolità. Des del comissariat i
juntament amb l'oficina de la capitalitat es coordinarà la relació amb els altres municipis
per la realització d'algunes d'aquestes activitats.
La proposta de les activitats culturals, artístiques, divulgatives i lúdiques en el marc de
la Setmana de l'Alimentació Sostenible ha d’incloure la conceptualització i direcció
de la proposta, la interlocució amb tots els agents implicats (agents
institucionals, l’oficina tècnica de suport, la contractació d'espectacles i
artistes i la producció d’infraestructures i material audiovisual), així com la
l’assessorament per la definició i la coordinació, junt amb l’oficina de la
Capitalitat, de les tasques encomanades a l’oficina tècnica de suport, la
contractació d'espectacles i artistes i la producció d’infraestructures i material
audiovisual i la planificació i coordinació general de tot l’esdeveniment per a
que es puguin realitzar les accions amb excel·lència.
La durada del contracte serà des de l'endemà de la seva formalització fins el 31 de
desembre de 2021 o l’entrega de la memòria final.
L’oficina de la capitalitat, depenent del PEMB, serà la responsable del seguiment del
contracte, i és a qui correspon la comprovació, coordinació i la vigilància de la correcta
realització dels serveis contractats, i haurà de supervisar les prestacions i dictar les
instruccions necessàries per assegurar-se la seva correcta realització.

Descripció del projecte
La Setmana de l’Alimentació Sostenible es desenvoluparà entre els dies 14 i 21
d’octubre de 2021. Durant aquesta setmana es faran activitats diverses entorn a
l’alimentació sostenible i la necessitat de transformar el sistema alimentari perquè sigui
més sa, just i sostenible i també serà un punt de trobada que pretén posar en valor i
donar a conèixer a la ciutadania iniciatives i projectes que fomenten l’alimentació
sostenible.
Aquest esdeveniment existirà en paral·lel al 7è Fòrum Global de ciutats del Pacte de
Política Alimentària Urbana de Milà, una trobada institucional de ciutats que tindrà lloc
entre el 19 i el 21 d’Octubre.
Correspon a la persona, empresa o organització adjudicatària l’elaboració de la proposta
i la planificació de totes les activitats de la Setmana de de l’Alimentació Sostenible
incloses en aquesta convocatòria, tenint presents els objectius de la Setmana de
l’Alimentació Sostenible que són:
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●
●
●
●
●
●
●

Donar a conèixer de forma lúdica els tres eixos de l’alimentació sostenible: la
salut personal, la sostenibilitat dels territoris i comunitats, i la sostenibilitat de la
vida al planeta.
Fer pedagogia sobre l’alimentació sostenible, sobre què és i sobre la seva
importància i sobre com posar-la en pràctica.
Visibilitzar els principals reptes en la transformació del sistema alimentari.
Apropar alternatives a diversos públics perquè tinguin eines per transformar la
seva relació amb l’alimentació i puguin desenvolupar compromís col·lectiu amb
aquesta qüestió.
Animar el debat públic entorn de l’alimentació sostenible i la construcció
d’alternatives sistèmiques.
Incorporar els agents locals que treballen en la temàtica a les propostes.
Donar encaix en la programació a les activitats proposades i organitzades pels
ajuntaments i altres actors del sistema alimentari metropolità.

Públics prioritaris
A continuació es defineixen, a tall d’exemple, alguns públics prioritaris als quals arribar
a través de les diverses activitats, així com possibles interessos associats, sense
exempció d’altres propostes realitzades pel comissariat:
Públic

Interessos

Persones de més de 60 anys

Alimentació saludable

Persones d’entre 16 i 35 anys

Ecologisme i defensa del clima, alimentació
saludable, reflexió, compromís, diversió

Nens i nenes de 3 a 10 anys

Diversió i experimentació

Interessats en la cultura

Reflexió i debat, imaginaris

Sector de l’agroecologia

Ecologisme, defensa del territori

Sector activista i associatiu

Compromís, reflexió i debat, ecologisme

Eixos prioritaris
La setmana estarà formada principalment per quatre tipus diferents d’activitats a
complimentar i ampliar pel comissariat:
● Programació artística i cultural: el menjar també és plaer, desig i celebració i les
arts també parlen d’això.
● Reflexió, formació i debat: activitats divulgatives entorn al pensament i la
reflexió col·lectiva
● Imaginaris: creació d’imaginaris i formes de veure i percebre el món
● Experimentació: activitats que impliquen una actitud proactiva de participació i
aprenentatge.
Espais
Els espais on es realitzaran les activitats seran de Barcelona i el seu entorn metropolità.
En particular, es treballarà perquè, cada districte de la ciutat de Barcelona pugui tenir
un acte programat durant aquesta setmana.
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Els espais s’ubicaran preferiblement a l'exterior però amb un espai reservat per a
possibles inclemències meteorològiques que compleixi amb els requisits de seguretat
sanitària que marquin les autoritats en aquell moment. En aquest sentit, un cop
s’adjudiqui el contracte, caldrà que es presenti un pla de contingència amb alternatives
de celebració en cas que la situació sanitària no permeti el normal desenvolupament de
les activitats.
Els espais interiors disponibles al Disseny Hub Barcelona són els següents:
● Auditori amb capacitat de 80 persones amb distanciament
● 4 aules amb un total de capacitat de 72 persones (18 cadascuna amb
possibilitats d’una doble amb capacitats per a 36)
Propostes de possibles activitats
A continuació es defineixen, a tall d’exemple, algunes propostes de possibles activitats,
sense exempció d’altres propostes realitzades pel comissariat:
●

Espectacles i activitats d’arts escèniques; Programació cultural que
enllaci amb els eixos temàtics i creï imaginaris compartits, que relligui els
valors de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible com la
sostenibilitat, la salut, la cura, la resiliència, la celebració, el compartir,...

●

Activitats infantils; Activitats i espectacle dirigits principalment per a
nens i nenes amb propostes que estiguin fonamentades en
l’experimentació i el treball artístic

●

Rutes guiades; Volem fer descobrir a la ciutadania els establiments de
proximitat que hi ha als barris i que tenen en compte l’alimentació
sostenible en els seus principis. Es proposa visitar comerços, mercats i
restaurants sostenibles o adherits a la capitalitat a una àmplia diversitat
de barris.

●

Cicle de cinema sobre alimentació sostenible; El món del cinema ha
parlat des de moltes òptiques de les grans problemàtiques mundials i no
només des de disciplines documentals sinó també narratives o de ficció.
Aquest és un aspecte interessant per promoure el debat i la reflexió
entorn temàtiques complexes com pot ser l'alimentació sostenible

●

Debats amb ponents de renom; Les persones de referència que a
nivell mundial difonen els valors de l’alimentació sostenible també poden
tenir el seu espai al llarg de la setmana. A més, aprofitant que el 7è
Fòrum Global de ciutats del Pacte de Milà se celebra els mateixos dies, hi
haurà ponents que poden intervenir tant a la cimera institucional com en
algun dels actes oberts a la ciutadania.

Funcions del comissariat
El comissariat desenvoluparà les seves tasques sota la supervisió de l’oficina de la
capitalitat. El comissariat haurà de garantir en tot moment, la figura d’un/a cap
de projecte que es responsabilitzi del bon funcionament de tot plegat així com
del nomenament de la persona responsable de l’ assessorament i coordinació
de la producció tècnica de l’esdeveniment
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El comissariat serà el responsable del disseny, execució i supervisió de totes aquelles
activitats culturals, artístiques, divulgatives i lúdiques que es té previst celebrar entre el
14 i el 21 d’octubre de 2021 dins de la Setmana de l’Alimentació Sostenible.
Per tal d’implementar aquestes activitats, l’oficina de la capitalitat es dotarà d’una
oficina tècnica de suport i d’una proveïdora de producció d’infraestructures i material
audiovisual amb les quals el comissariat haurà de coordinar-se i haurà de definir les
seves tasques, en coordinació amb l’oficina de la capitalitat.
Formen part del contracte:
El disseny i definició de la proposta d’activitats, degudament contextualitzada,
en el marc de les accions i esdeveniments del projecte de Barcelona Capital Mundial de
l’Alimentació Sostenible 2021, i direcció de la proposta, sota la supervisió de l’oficina
de la capitalitat.







Un cop seleccionada, l’adjudicatària haurà de dissenyar, contextualitzar, i
redactar la proposta del projecte definitiu (sota la supervisió de la Oficina de la
capitalitat) amb tots els detalls necessaris per a planificar i poder executar la
Setmana de l’Alimentació Sostenible.
Elaboració del relat de l’esdeveniment, en consonància amb la Carta Alimentària
de la Regió Metropolitana de Barcelona, les polítiques públiques alimentàries de
l’Ajuntament de Barcelona i de l’àmbit metropolità.
Elaborar el pla de treball i el cronograma de les tasques a realitzar per tots els
agents implicats en l’organització de l’esdeveniment i especialment la concreció
detallada de les necessitats, requisits i especificitats artístiques, i tècniques a
contractar a:
- L’empresa proveïdora de la producció de les infraestructures i material
audiovisual
- oficina tècnica de gestió de l’esdeveniment incloent les contractacions
necessàries per la realització de les activitats concretes.
Contacte, articulació i coordinació amb els agents, empreses, entitats
potencialment participants, amb actitud proactiva.

Proposta d’implementació concreta en els emplaçaments on es plantegen les
activitats. En cada cas, els projectes hauran de tenir en compte els requeriments d’ús
de l’espai públic que estableixin les normatives locals vigents.
El comissariat haurà de coordinar-se amb l’oficina de la capitalitat en relació a la
divulgació i difusió de les diferents activitats que es desenvoluparan en el marc de la
Setmana de l'Alimentació Sostenible.
Assessorament i coordinació de la producció tècnica, incloent:


Validació del plantejament tècnic i de distribució general del materials necessaris
per la producció dels esdeveniments que es duguin a terme durant el període
indicat.



Assessorament de les especificitats tècniques de
desenvolupament d’esdeveniments a les vies públiques.

per

al



Figura d’enllaç de coordinació entre tots els agents implicats en
desenvolupament dels esdeveniments que es desenvolupin a la via pública.

el



Coordinació in situ de la producció dels esdeveniments que es portin a terme.

producció
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El seguiment de les activitats durant la seva realització:
El seguiment en sentit ampli de les activitats durant la seva realització





Adoptar totes les decisions i mesures adequades per a la millor organització i
funcionament.
Supervisió del muntatge i del desenvolupament de les activitats.
Assistència a la Setmana de l'Alimentació Sostenible i disponibilitat al llarg de
tota la seva execució.
Garantir la coordinació de tots els agents implicats.

La redacció d’una memòria d’avaluació de cadascuna de les activitats a la seva
finalització. Aquesta memòria haurà de ser presentada per l’adjudicatària com a màxim
el 31 de desembre de 2021.
Coordinació i seguiment amb l’oficina de la capitalitat:
Per tal de garantir la coordinació i el seguiment del projecte caldrà realitzar:
 Reunions de coordinació i seguiment amb l’oficina de la capitalitat (es preveuen
reunions setmanals o quinzenals en funció de les necessitats en cada moment
del procés), des de l’inici del contracte fins dos mesos abans de la Setmana de
l’Alimentació Sostenible i reunions de coordinació diària durant l'execució del
programa.
 Trobades, reunions i visites amb altres agents i entitats que requereixin la seva
articulació.
 Seguiment i actualització del pla d’acció i el cronograma així com totes les
incidències que sorgeixen durant el procés per resoldre de manera immediata.
 El comissariat assistirà a les reunions relacionades amb el contracte, que
determini l’oficina de la capitalitat.

Criteris de Valoració de les propostes
En la valoració de la proposta es tindran en compte els següents criteris que es
valoraran amb una puntuació màxima de 10 punts distribuïts segons s’indica a
continuació.
1) Per una proposta que aporti una visió transformadora i amb encaix al
projecte de la Capitalitat, és a dir, que tingui en compte i articuli amb
coherència, els objectius, eixos prioritaris i exemples que s’exposen en el
present document, amb creativitat, innovació i originalitat, que incorpori
diversitat de disciplines artístiques (teatre, cinema, pintura, arts al carrer,
etc..) i que aquestes siguin coherents amb les temàtiques que s’abordin i
s’especifiquen en el present document, així com en els documents de referència
que s’especifiquen en l’apartat d’antecedents i context actual d’aquest
document, i els perfils de públic identificats (en aquest darrer cas, caldrà
apropar alternatives a diversos públics, d’edats diferents perquè tinguin eines
per transformar la seva relació amb l’alimentació i puguin desenvolupar
compromís col•lectiu en l’àmbit de l’alimentació sostenible).
En aquest apartat s’obtindrà una puntuació màxima de 5 punts.

Òrgan Contractant: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. NIF: G60489937
2) Per una proposta de definició de com es desenvoluparà la coordinació i
gestió de l’esdeveniment amb tots els agents implicats i especificats en
el present document
En aquest apartat s’obtindrà una puntuació màxima de 1 punt.
3) Per la presentació d’una proposta d’equip que es posi a disposició de
l’encàrrec, especificant els diferents perfils professionals i en especial el de
la persona responsable del servei d’assessorament i coordinació de la
producció tècnica de l’esdeveniment, els rols que assumiran en el projecte,
així com la seva dedicació al projecte i els seus currículum vitae,
especialment en aquelles experiències més relacionades amb l’objecte del
present encàrrec quant a temàtica. Caldrà indicar el rol concret de cada una de
les persones, en les experiències i projectes inclosos en el cv en els que s’hagi
participat.
En aquest apartat s’obtindrà una puntuació màxima d’1 punt.
4) És de vital importància comptar amb la implicació, tant d’artistes professionals,
com d’entitats i organitzacions culturals i artístiques locals i organitzacions i
agents vinculats a projectes, processos i divulgació i extensió de l’alimentació
sostenible. En aquest sentit, per la presentació d’una proposta que expliqui com
encaixarà la implicació de diferents entitats/empreses/organitzacions
socials culturals i artístiques locals, que sigui coherent amb els objectius,
eixos prioritaris, les temàtiques plantejades i els espais territorials (barris,
districtes...) on es proposa desenvolupar-les.
En aquest apartat s’obtindrà una puntuació màxima de 2 punts.
5) Que les actuacions proposades tinguin un enfocament que incorpori de
manera transversal:
-la garantia d’igualtat de gènere en les diferents activitats i programació, la
prevenció de qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació i/o identitat
sexual, origen, edat, diversitat funcional, criteris accessibilitat,
creences, o altres condicions o circumstàncies personals o socials i que
en les seves comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar
l’exaltació de la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips
negatius perpetuadors de prejudicis, d’acord a la guia de criteris socials de
l’Ajuntament de Barcelona:
https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/sites/default/files/guia_co
ntractacio_publica_social_cat_2.pdf
-que incorpori criteris de sostenibilitat ambiental d’acord a la guia de criteris
ambientals de l’Ajuntament de Barcelona:
https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/contractaciosostenible/contractacio-publica-ambiental
En aquest apartat s’obtindrà una puntuació màxima d’1 punt.
Les persones físiques i/o jurídiques, o col·lectius que es presentin a la convocatòria
hauran de presentar, junt amb el formulari de sol·licitud, un document que reculli un
esquema resum de la proposta inicial, en base als criteris puntuables especificats en
aquest apartat, tenint present el relat, els públics, eixos i activitats proposades. Màxim
15 fulls.
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Aquest document servirà per realitzar el primer filtratge de les millors propostes, que
no seran més de 5. Les propostes seleccionades seran les que passaran a la següent
fase, que serà una trobada en que la persona responsable del projecte explicarà la
proposta i en la qual se li faran preguntes perquè argumenti i desenvolupi la proposta
plantejada.

Altres obligacions expresses del contracte
A part de les descrites en els punts anteriors, es clarifiquen les següents com a
obligació de l’empresa adjudicatària:






Vetllar pel bon manteniment i conservació dels materials, els recursos i les
instal·lacions.
Tots els materials i documentacions que fan referència a aquest contracte són
titularitat del PEMB, la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i
Solidària i Política Alimentària de l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB.
També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i
aquesta documentació no podrà ser reproduïda, publicada i/o utilitzada per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el
contracte, sense el permís explícit del PEMB, l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB
Davant la situació sanitària actual, la proposta presentada ha d’estar ideada i
pensada tenint present la possibilitat que s'hagin de fer adaptacions segons la
situació sanitària en que ens trobem el mes d’octubre de 2021 (accions virtuals,
espais oberts, etc). L’adjudicatari haurà d’assumir els canvis que es puguin
produir durant el període del contracte, adaptant els recursos i l’organització.

Cost del projecte
El pressupost total pels serveis descrits és de 48.000 euros (amb l’IVA inclòs).
El present pressupost inclou el servei d’assessorament i coordinació de la producció
tècnica que s’ha estimat en 11.500 (Iva inclòs)
Per al desenvolupament del conjunt del projecte es destinarà un pressupost d’entre
250.000 a 300.000 € (subjectes a variació i que s’acabaran de concretar quan
s’adjudiqui el contracte) per contractar les tasques de l’oficina tècnica de suport, la
contractació d'espectacles i artistes i la producció d’infraestructures i material
audiovisual necessari per l’execució del projecte.
El comissariat i la persona responsable de l’assessorament i coordinació de la producció
tècnica, participaran en la definició de les tasques i l’assignació d’aquest pressupost i es
coordinarà amb els diferents equips seleccionats per a les tasques anteriors.

Documentació a presentar
A. Formulari de sol·licitud segons model Annex I.
B. Declaració responsable conforme compleix amb tots els requisits que se li
demanen en el present document
i documentació acreditativa de la
solvència professional, en format pdf: Llistat de persones que posa a
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disposició del projecte, rol que assumiran, dedicació, currículum vitae i dossier
amb l’explicació dels projectes artístics recents de més interès i el rol concret
que han desenvolupat cada una de les persones en aquests projectes. Segons
model Annex II.
C. Proposta a presentar tenint present el relat, els públics, eixos i activitats
proposades i on es tindran presents els criteris de valoració, segons model
Annex III. Max 15 fulls.

Termini i lloc de presentació de la documentació
Es podran presentar les candidatures fins a les 14h del dia 25 de gener de 2021.
Per tal de contextualitzar el projecte i aclarir dubtes es realitzarà una sessió informativa
oberta a totes les persones i empreses interessades. Serà una trobada virtual que
tindrà lloc el dia 12 de gener de 13:30h. a 15h. Aquelles persones que estiguin
interessades a assistir podran sol.licitar l’enllaç a través de la següent adreça de correu
electrònic: lmartrat@pemb.cat
Per altres consultes que es vulguin realitzar per aclarir dubtes sobre la convocatòria es
podran fer a través de la mateixa adreça de correu.
La proposta i documentació sol·licitada s’haurà d’enviar al correu electrònic
lmartrat@pemb.cat,
dins el termini de presentació de sol·licituds, indicant en
l’assumpte “Convocatòria de selecció COM/SAS-21”.
Finalitzat el termini de presentació de candidatures es verificarà la documentació
requerida. En cas de mancances es notificarà per correu electrònic als interessats i
s’atorgarà un termini màxim de tres dies hàbils per resoldre-les. En cas que no s’hagin
resolt en el període atorgat es considerarà que l’interessat ha desistit.

Comitè de valoració de la proposta i desenvolupament
del procés de selecció
El comitè de valoració de la proposta serà conformat per la coordinadora estratègica de
l’oficina de la capitalitat, que actuarà de presidenta, junt amb dues persones expertes
del mon cultural, artístic i creatiu i amb una experiència demostrada amb
esdeveniments de la ciutat
i també coneixedors en l'àmbit de la gestió de
l'administració pública i cultural.
El comitè de valoració seleccionarà una llista de fins a cinc candidatures després d’haver
valorat les propostes presentades en base als criteris puntuables especificats en
l’apartat: “criteris de valoració” del present document i en base al document proposta
demanat, i sol·licitarà a les seleccionades una entrevista per a la realització d’una
presentació de la proposta corresponent.
La proposta guanyadora haurà de comptar amb almenys dos vots positius dels tres vots
possibles.
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Anunci de la proposta guanyadora
L’anunci de la proposta guanyadora es farà com a molt tard el dia 3 de febrer de 2021 i
la resolució es publicarà al web www.pemb.cat sens perjudici que es practiqui
notificació individual a l’adjudicatari.

