CONTRACTE DE SERVEIS
Documentació d’experiències d’espais per a l’anàlisi crítica i
la sensibilització en construcció de pau

Presentació
L’ICIP (Institut Català Internacional per la Pau) és una entitat de recerca, de divulgació i
d’acció creada pel Parlament de Catalunya l’any 2007 amb la finalitat de promoure la cultura
de la pau en la societat catalana i en l’àmbit internacional, i fer que Catalunya tingui un paper
actiu com a agent de pau al món.
En relació a la divulgació, l’ICIP ha desenvolupat una experiència important a través de:








La producció d’exposicions, especialment en formats pensats per a l’aire lliure.
La producció de materials audiovisuals.
Un Centre de Documentació, amb més de 7.000 volums.
Col·leccions de llibres i altres publicacions.
Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau i Premi ICIP Alfons Banda, adreçats a un públic
jove.
Premi ICIP Constructors de Pau
Seminaris i jornades.

Aquestes activitats i productes tenen una molt alta qualitat. Amb tot, el repte és arribar a un
públic més ampli. L’ICIP té el mandat i els recursos humans i econòmics per ser més ambiciós
en la seva capacitat d’incidència en la societat i l’opinió pública, principalment a Catalunya,
però també a nivell internacional.
Amb aquest propòsit l’ICIP haurà de ser capaç d’afegir-se a les onades de pensament crític
en relació a les polítiques de pau i a la pedagogia de pau actuals, tot suggerint o reivindicant
conceptes i pràctiques innovadors.
En aquest sentit l’ICIP està avaluant les opcions de:





Produir una exposició fixa, possiblement amb components de noves tecnologies, de
caràcter immersiu, amb la capacitat d’atraure un públic molt ample, tant autòcton
com també forani.
Concentrar les activitats de recerca i promoció de la pau que es generen a Catalunya
en una mena d’hotel d’entitats, on es puguin desenvolupar seminaris, conferències,
cursos de formació, i que inclogui una biblioteca especialitzada, de fàcil accés al públic
acadèmic i general.
Combinar les dues apostes anteriors en una Casa de Pau amb vocació de centre de
referència internacional: un espai de trobada, estudi de reflexió, per a les persones i
entitats interessades en la pau i els drets humans, i d’informació i d’interrogació on el
gran públic pugui conèixer i valorar una cultura inèdita però possible, aquella en què
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la resolució de conflictes no té la violència com a protagonista. En síntesi, un
laboratori d’idees per anar construint societats més humanes i sostenibles.

Encàrrec extern
Per ajudar l’ICIP en aquest procés de decisió convoquem persones o entitats per documentar
les següents experiències d’espais per a l’anàlisi crítica i la sensibilització en construcció de
pau:
1. Museus de la Pau. Una revisió anotada sobre la bibliografia al respecte, amb una síntesi
dels desenvolupaments conceptuals dels criteris pedagògics. Una descripció dels casos
(físics i virtuals) més emblemàtics a nivell internacional, incorporant dades sobre el seu
impacte, quantitatives (nombre de visites, pressupost, finançament) i qualitatives.
2. Hotels d’Entitats. Descripció dels principals hotels d’entitats a nivell internacional
dedicats a la pau, amb projecció internacional. Descripció d’espais semblants amb vocació
de justícia global: pressupost, característiques de les entitats, coordinació entre les
entitats i amb l’administració, finançament, tipologia d’usuaris, etc.
3. Centres i espais de pensament crític sobre pau, violència i justícia global, amb una
aposta per la sensibilització ciutadana més enllà de publicacions i conferències. Una
descripció de les principals iniciatives tot ressaltant aquelles amb més impacte, amb
dades qualitatives i quantitatives. Cal diferenciar entre centres amb aquesta vocació
específica, i col·laboracions puntuals entre actors diversos (com ara centres de cultura
contemporània, espais acadèmics i agents socials, com per exemple
https://www.iwm.org.uk/institute/reimagining-victory).

Terminis d’execució:
La persona o entitat seleccionada haurà de presentar un esborrany del projecte en un termini
màxim de 3 mesos a partir de la data de signatura de contracte.
El document final s’haurà de lliurar en un termini màxim de 4 mesos a partir de la signatura
del contracte.

Pressupost màxim:
5.000 € (IVA inclòs)

Termini de presentació propostes:
L’ICIP acceptarà propostes fins al 30 de gener de 2021.
Les propostes s’han de presentar a: mfuentes@icip.cat, especificant a l’assumpte “TdR espais
de reflexió crítica”.
Les propostes hauran d’incloure:
-

Una descripció / CV sobre l’experiència en temàtiques semblants.
Un pla de treball: tasques i calendari.
Un pressupost.
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Criteris d’avaluació:
-

Experiència professional de la persona/entitats que presenta l’oferta: 25%
Solidesa conceptual i executòria de la proposta: 50%
Relació entre el pressupost i el pla de treball: 25%

La proposta que assoleixi una millor valoració serà l’adjudicatària del contracte, sense
perjudici que l’ICIP pugui deixar la contractació deserta, si cap de les ofertes presentades
assoleix la qualitat mínima exigida.
L’ICIP es reserva el dret de publicar, total o parcialment, el document resultant i serà el titular
de qualsevol dret d’autor que se’n derivi, en exclusiva, en totes les llengües i per a l’àmbit
mundial.

Barcelona, 15 de desembre de 2020

Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats de gestió i tramitació dels
expedients de contractació.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Institut Català Internacional per la Pau
FINALITAT: Gestió economicofinancera
LEGITIMACIÓ: El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic, d’acord amb la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (RGPD: 6.1.e).
DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte al Registre públic de contractes, en virtut de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i a l’Agència Tributària, d’acord amb la normativa
corresponent a cada impost aplicable en cada moment. També es poden cedir dades de caràcter personal a les
persones que sol·licitin accedir-hi en aplicació del principi de transparència i accés a la informació pública previst
a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES: Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició al tractament i sol·licitud de limitació, presentant un escrit a l’Institut Català Internacional per la Pau,
Tapineria 10, 3a planta, 08002 Barcelona o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits.gencat.
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades per
a finalitats de gestió i tramitació dels expedients de contractació es pot accedir a la pàgina web de l’ICIP.
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