CONTRACTE DE SERVEIS

Edició del treball de sistematització sobre el procés de la Comissió de
la Veritat de Colòmbia a l’exterior

El juny de 2022 la Comissió per l’Esclariment de la Veritat, la Convivència i la No Repetició
de Colòmbia lliurarà el seu informe, després de tres anys d’investigació 1. Durant aquest
temps, l’ICIP ha actuat com a Secretaria Tècnica de la Comissió a Europa, tot propiciant la
participació directa de víctimes exiliades al llarg de les darreres cinc dècades per culpa del
conflicte armat a Colòmbia.
És el primer cop que una comissió de la veritat promou la participació de víctimes que s’han
hagut d’exiliar. La Comissió de la Veritat de Colòmbia es converteix, així, en un referent per
a futures comissions. És per això que l’ICIP ha volgut sistematitzar el procés amb aquests
objectius:
-

Documentar l’experiència de participació ciutadana des de fora de Colòmbia.
Donar visibilitat a les persones, organitzacions i entitats que han participat en aquesta
experiència des de fora de Colòmbia.
Mostrar aquest procés participatiu de manera pedagògica i accessible a un públic divers,
tant especialitzat com no especialitzat.
Inspirar altres processos de justícia transicional al món.

La sistematització del procés es complementa amb la producció d’un audiovisual.
Objecte de contractació
-

-

Edició d’un document esborrany del treball de sistematització del procés de la Comissió
de la Veritat de Colòmbia a l’exterior elaborat per l’ICIP. Proposta d’estructuració del
document amb un contingut visual i pedagògic en col·laboració amb l’equip responsable
de la diagramació i del disseny de la publicació.
Identificació de possibles buits d’informació.
Identificació de les principals lliçons apreses i conclusions de l’experiència, tot
promovent reunions de reflexió, si és necessari, amb l’equip de la secretaria tècnica i,
possiblement, amb algunes víctimes.

Elements tècnics
-

1

L’extensió del document és flexible. L’esborrany a editar té aproximadament 50 pàgines,
sense annexos.

Veieu antecedents, al final d’aquest document

-

El document tindrà un resum executiu.
El document ha de tenir un enfocament visual, pedagògic i innovador.
El document inicial serà en castellà. L’ICIP el traduirà al català i, possiblement, a d’altres
llengües.
L'ICIP disposa de la informació, documentació complementària i bibliografia
desenvolupades durant tot el procés.
Data de lliurament del document editat: 18 de juliol de 2022

Coordinació dels continguts
La coordinació, seguiment i supervisió del procés d’escriptura, tria de la informació i edició,
correspondrà a l'ICIP, en col·laboració amb la Comissió de la Veritat, per garantir que els
continguts s'ajustin als objectius descrits anteriorment.

Pressupost
El pressupost màxim serà de 5.000 € (sense IVA).

Criteris de selecció
-

Proposta tècnica i metodològica per a l’edició i cronograma (25 punts).
Experiència demostrada en l’objecte de la contractació. Se sol·licita a les persones
candidates que proporcionin un mínim de dos exemples de treballs anteriors. (25 punts).
Caràcter creatiu, innovador i pedagògic de la proposta i les experiències prèvies (30
punts).
Preu de l’oferta (10 punts)
Adequació del pressupost (10 punts).

Lliurament de propostes
L’ICIP acceptarà propostes fins al dilluns 16 de maig de 2022, inclòs.
Les propostes s’han d’enviar al correu electrònic de la Secretària Tècnica de la Comissió
de la Veritat a Europa, cev@icip.cat, incloent a l'assumpte “Edició sistematització”.
Les propostes hauran d'incloure:




Descripció tècnica de la proposta, amb un cronograma d’execució.
Currículum de la persona o equip que presenta la proposta.
Un mínim de dos exemples de treballs anteriors.



Pressupost, incloent les dades fiscals de la persona o entitat que realitza la proposta,
i el detall d’impostos (IVA, IRPF/IRNR o altres) que s’hagin d’aplicar.

La proposta que obtingui millor valoració serà l'adjudicatària del contracte, sense perjudici
que l'ICIP pugui deixar la contractació deserta si cap de les ofertes presentades no arriba a
la qualitat mínima exigida. L'ICIP es reserva el dret a difondre i reproduir el treball resultant
i serà el titular de qualsevol dret d'autor que se’n derivi, en exclusiva, per a l'àmbit mundial.
D’acord amb la Llei de contractes del sector públic, els contractes de serveis que tinguin
per objecte el desenvolupament i la posada a disposició de productes protegits per un dret
de propietat intel·lectual o industrial portaran aparellada la cessió d’aquest a l’Administració
contractant”.

Antecedents
Al mes de novembre del 2018, fruit de l'Acord de Pau entre el Govern de Colòmbia i les
Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) es crea la Comissió per a
l'Esclariment de la Veritat, la Convivència i la No Repetició de Colòmbia (d'ara endavant, la
Comissió) en el marc d'un sistema integral de veritat, justícia, reparació i garanties de no
repetició. La Comissió inicia formalment la seva tasca el novembre de 2018 amb el
compromís de promoure la participació de totes les víctimes, incloses els milers de
persones exiliades per la guerra.
Des de l'any 2019, l'ICIP exerceix la Secretaria Tècnica de la Comissió a Europa amb
l'objectiu de facilitar el treball amb les víctimes residents en el continent europeu, donant
suport metodològic al procés de presa de testimonis, coordinant els grups de treball en
diferents països europeus i impulsant accions de reconeixement a les víctimes.
El grau d'implicació i participació de la diàspora en la Comissió és un fet inèdit i sense
precedents en contextos de justícia transicional, a través d’accions que s'han desenvolupat
en un procés de tres fases: l'esclariment, el reconeixement i, finalment, la fase de
convivència i no repetició.
En aquest sentit, una de les concepcions metodològiques centrals ha estat la creació
d'espais de participació i d'articulació entre actors diversos per donar suport a la Comissió,
anomenats nodes. Durant aquest període s'han aconseguit crear, a Europa, 15 nodes a 10
països, i al seu torn s'han fomentat altres espais participatius com els grups internodals,
conformats com a espais articuladors en relació amb eixos temàtics concrets (gènere;
acompanyament psicosocial; reconeixement a les víctimes; familiars de víctimes de
desaparició forçada; segones i terceres generacions a l'exili).
Per a més informació:
Web ICIP: https://www.icip.cat/ca/memoria-convivencia-i-reconciliacio/
Web nodes a Europa: https://comisionverdadcol-eu.org/
Web Comissió de la Veritat: https://comisiondelaverdad.co/

