CONTRACTE DE SERVEIS
Elaboració d’un informe sobre estudis crítics i
pràctiques alternatives al model de seguretat
predominant

Antecedents
Les polítiques públiques de seguretat estan sent qüestionades a nivell local i a nivell
global, des de diferents contextos que presenten una conflictologia diversa. Tant en
països amb conflicte armat, en països amb violència crònica i també allà on es pot
considerar que no hi ha un context de violència generalitzada, la seguretat és actualment
una noció molt discutida i polemitzada perquè les estratègies que s’hi despleguen en el
seu nom no estan aconseguint gestionar eficaçment els conflictes socials ni prevenir les
violències. Ans al contrari, sovint limiten llibertats i el lliure exercici dels drets humans, i
arriben a reforçar les vulnerabilitats ja existents o, fins i tot, generar noves dinàmiques
violentes.
En aquest context, els enfocaments clàssics de la seguretat, de tall estato-cèntric i
militar, s’han vist contestats per una pluralitat d'escoles i de corrents acadèmiques
agrupades sota la denominació d“estudis crítics de seguretat” (seguretat feminista,
seguretat humana, teoria verda, securitització, emancipació, postestructuralisme,
poscoloniasme i decolonialisme...). A mesura que s’han desenvolupat aquestes anàlisis
crítiques també s’han generat múltiples espais de debat, controvèrsies i lluites entre
diferents posicions ontològiques, epistemològiques i metodològiques, i es constata la
manca d’un espai de mínim consens comú i transversal de coneixement.
En aquest sentit, des de l’ICIP detectem dos desafiaments estratègics: la necessitat de
facilitar el diàleg entre diferents aproximacions de pensament a l’hora de reflexionar
sobre un nou model de seguretat i, al mateix temps, que aquestes aproximacions
estiguin connectades amb experiències pràctiques concretes.
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Objecte de contractació
Elaboració d’un informe sobre l’articulació d’abordatges alternatius, tant teòrics com
pràctics, que es desenvolupen com a resposta al model de seguretat tradicional.
Particularment, amb aquest encàrrec l’ICIP busca:
1. L’articulació d’aproximacions teòriques. A més de llistar el conjunt de teories
crítiques en relació a la seguretat hegemònica, indagar sobre els elements
compartits i sintetitzar-los per tal de teixir un mínim comú denominador de caire
propositiu, el qual faciliti la possibilitat de diàleg amb les estructures actuals.
Alhora, es busca superar la paradoxa actual d’aquestes aproximacions
alternatives: defensar el pluralisme metodològic amb la finalitat que l'agenda de
seguretat sigui realment inclusiva, mentre se subratlla l'objectiu d'estrènyer i
materialitzar aquesta agenda.
2. L’articulació entre pràctica i teoria. L’estudi d’iniciatives i experiències que s’han
dut a terme o s’estan duent a terme amb un enfocament alternatiu al model de
seguretat reactiva, punitivista i armada. Sovint s’ha acusat els estudis crítics de
seguretat d’excessivament abstractes i separats de la praxi, la qual tampoc
acostuma a conversar amb la teoria. Per aquest motiu, es creu imprescindible
superar els compartiments de pensament i acció.

Objectius específics


Estudiar el significat teòric i pràctic de la seguretat que proposen els diversos
enfocaments crítics sobre aquest tema, i exposar-los de manera divulgativa.



Identificar fonts d’informació diverses i contrastades.



Aprofundir en el coneixement i estudi de casos pràctics concrets.



Identificar organitzacions i professionals que treballen per la seguretat des d’un
enfocament de construcció de pau.
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Característiques de l’encàrrec i terminis
L’encàrrec consistirà en l’elaboració d’un informe científic, d’entre 30 i 40 pàgines
(redactat en català, castellà o anglès). Les dates de lliurament del treball seran les
següents:


Esquema inicial desenvolupat: 14 de juny de 2021



Esborrany: 19 de juliol de 2021



Document final: 3 d’octubre de 2021

Pressupost
El pressupost màxim per a la realització de l’informe és de 3.000 euros bruts.
L’import es farà efectiu un cop s’hagi efectuat el lliurament de l’informe i comprovat que
reuneix els requisits de qualitat exigibles.

Lliurament de propostes
Les persones interessades en participar en la convocatòria han d’enviar la proposta
l’atenció de Sandra Martínez, al correu electrònic smartinez@icip.cat, especificant a
l’assumpte “Informe seguretat”.
La data límit d’enviament de propostes és el 26 de maig de 2021.
Les propostes han d’incloure:


Breu descripció del treball a realitzar.



CV i resum de l’experiència de la persona, equip o organització que presenta la
proposta.



Pressupost.

Criteris d’avaluació


Conceptualització, segons els objectius plantejats: 40%



Caràcter innovador, divulgatiu i transformador: 30%



Experiència teòrica i pràctica demostrada sobre la temàtica: 20%



Adequació pressupostària: 10%
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Adjudicació
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 els barems mínims exigits.
La direcció i supervisió del treball correspondrà a l’ICIP, que establirà els mecanismes
de coordinació, seguiment i revisió, tant dels continguts com de la seva difusió. L’ICIP
es reserva el dret de demanar millores o modificacions a l’obra.
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
d’abast mundial.

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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