PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA DEL
FESTIVAL BAM CULTURA VIVA A LA FABRA I COATS DE L’INSTITUT DE
CULTURA DE BARCELONA

1. ANTECEDENTS
CULTURA VIVA és un programa obert de recerca i desenvolupament de projectes per
reconèixer i afavorir espais de participació, circulació i coproducció cultural a Barcelona.
Un programa transversal coordinat per l’Institut de Cultura de Barcelona en col·laboració
amb diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona, entitats i projectes socials i culturals de
la ciutat.
CULTURA VIVA treballa des de la relació entre les comunitats, les institucions i els espais
independents de la cultura a partir del reconeixement i l’enfortiment de la producció
cultural descentralitzada, participada i en xarxa.
CULTURA VIVA es constitueix com una plataforma des d’on fer recerca amb el teixit local
organitzat per obrir processos de debat i donar visibilitat a les innovacions socials i
econòmiques de la cultura.
Tant els projectes com les recerques, que beuen i busquen enfortir diferents processos
oberts des de la ciutadania, es despleguen al voltant de:

5 eixos transversals:
DEMOCRÀCIA

La radicalitat democràtica, la transparència, els valors i principis ètics en el bon govern de
la cultura com a marc d’estimulació de la dinàmica social. Una eina, també, per garantir la
innovació en els processos de desenvolupament de les polítiques públiques.
DIVERSITAT

La cultura esdevé una actiu transformador en una societat complexa com la nostra,
travessada per un conjunt d’elements que cal reconèixer i apreciar per fomentar els valors
i els drets que garanteixen la convivència i igualtat d’oportunitats.
GESTIÓ COMUNITÀRIA

Els moments de crisi no són per “inventar” la gestió comunitària, però sí per a que les
institucions públiques en garanteixin l’existència i la sostenibilitat. Volem entendre els
béns comuns no com una realitat enfrontada a allò públic, sinó com a processos vius al
territori que assenyalen noves formes de fer i ser institució pública.
INNOVACIÓ CIUTADANA
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Una cultura feta, no d’objectes i d’experiències tancades, sinó de processos dinàmics, de
construcció o cooperació oberts a múltiples tipus de contribucions. Una forma d’entendre
la cultura com un laboratori de la societat en el qual assajar i prototipar respostes a les
seves crisis sistemàtiques.
ECONOMIES CULTURALS

Les innovacions en cultura no es basen exclusivament en generar un model econòmic
alternatiu, sinó que es consoliden al voltant d’un conjunt de pràctiques que ens obliguen a
experimentar i habilitar noves estratègies socials i institucionals d’explotació de la cultura:
models posicionats i formes d’explotació participades per les comunitats que les generen.
Des dels procomuns digitals a les formes de l’economia social i cooperativa, cal abordar
els reptes per a reconèixer i eixamplar aquests processos d’innovacions
socioeconòmiques.
Actualment, el programa Cultura Viva el formen un conjunt de projectes publicocomunitaris que es vehiculen a través de diferents nodes per a arribar a reconèixer a totes
les comunitats i col·lectius que entenen la cultura com una teixit de relacions hàbils per a
la transformació social:
La Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona és un projecte publico – comunitari
que vol potenciar les ràdios comunitàries (projectes radiofònics articulats per les
comunitats natives del territori) a través d’un reconeixement (mapatge), el suport a la
difusió (un canal de promoció dels continguts de cada projecte vinculat), una recerca
sobre el futur de la ràdio i la col·lectivització de recursos i relacions per l’enfortiment comú.
A més, compta amb un estudi de radio situat a la Fabra i Coats a disposició de tots els
projectes culturals i socials comunitaris de la ciutat i des del qual es dóna suport a
l’activitat de la comunitat de la Fabra i Coats.
La Xarxa de Comunitats de Memòria dóna suport a processos col·lectius de creació
artística vinculats a la memòria de la ciutat, arrelats als territoris i a les comunitats que els
impulsen, convertint-se en una eina per posar en comú el passat de Barcelona segons
diverses temàtiques i territoris. També és un programa per reconèixer i col·laborar amb
comunitats i entitats, grups i persones que treballen per preservar i fer visible les diverses i
diferents memòries que conviuen a Barcelona
El projecte Discofòrum busca constituir una xarxa de grups d’escolta a diferents barris de
la ciutat que permeti reconèixer i posar en valor diferents d’entendre i viure la ciutat a
través de la musica. Al capdavall es basa en un procés innovador per generar nous espais
de sociabilitat a través de l’escolta i el debat entorn de la música seguint la referència dels
clubs de lectura i els cinefòrums.
Música al carrer és una intervenció pública per incorporar l’activitat de la música al carrer
al patrimoni cultural i del paisatge urbà de la ciutat. Els objectius del projecte són dotar
aquesta activitat del reconeixement cultural i social que es mereix a través de mesures
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d’ordenació, regularització i autogestió juntament amb els seus protagonistes i expandir-la
de Ciutat Vella a la resta de la ciutat.
La Veïnal és el nom que se li ha donat al projecte per crear un nou canal de televisió (en
línia i/o de TDT) que vol ser una eina de comunicació de base, transversal i de lògica
comunitària i alhora sigui un nou model televisiu que garanteixi la llibertat d'expressió i el
dret a la informació de totes les veïnes de Barcelona. És un projecte a llarg termini que
s’està definint de manera participada per diferents col·lectius amb llarga tradició en la
comunicació d’arrel comunitària i que donaran veu a veïnes, entitats, grups i centres
escolars.
Arxius Oberts és un procés de treball que té per objectiu facilitar l’accés als actius
culturals digitals. El procés inclou una recerca- acció per codissenyar les plataformes que
facilitin aquest accés a partir del reconeixement de les entitats i grups que han treballat en
aquesta direcció prèviament. A més, el projecte contempla també una línia de treball en la
que es vol dissenyar eines de capacitació ciutadana per un millor i més profitós ús
d’aquesta documentació.
A banda d’aquests projectes en curs, Cultura Viva ha estat treballat en una normativa que
permeti reconèixer una sèrie d’espais com a potencials escenaris de l’activitat de música
en directa i, per això, ha definit una nova categoria d’activitat en la que s’hi podran acollir
espais culturals, cívics i comercials per dinamitzar el circuit de musica en viu de la ciutat:
seran el que es coneixerà com espais Cultura Viva.
Per altra banda, en el període del 2016 al 2017 s’han encarregat i dut a terme un conjunt
de recerques sobre aspectes que permeten transformar el com, el què i amb qui es
dissenyen i s’implementen les polítiques públiques en cultura. En aquest sentit, s’han
editat i presentat les següents recerques i informes:





Cultura Cooperativa a Barcelona. Guia pràctica per al cooperativisme cultural
Gestió comunitària de la Cultura a Barcelona. Valors, reptes i propostes
Innovacions culturals i econòmiques transformadores a la ciutat de Barcelona. Una
nova economia per a una nova cultura.
Estudi d’espais de música en viu a Barcelona.

Cultura Viva manté els espais de treball que han proporcionat aquestes recerques oberts
per anar caminant cap a processos d’implementació d’aquelles propostes a les que han
arribat.
D’entre les línies d’acció del Cultura viva, destaca igualment l’organització d’un festival: El
BAM Cultura Viva. Es tracta d’una proposta per organitzar d’una manera diferent una
part del Festival BAM que se celebra a la ciutat durant les Festes de la Mercè. El BAM
Cultura Viva és un procés col·lectiu i participatiu que trenca amb la lògica única de
consum en l’organització d’activitats culturals, proposant un punt de trobada i
d’experimentació musical, cultural i comunitària com a manifestació de la Festa Major de
la ciutat. S’han celebrat dues edicions i en la última, la del 2018, hi van coincidir quatre
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escenaris, un espai de Djs, un programa de converses breu, activitats per totes les edats,
una fira del disc i propostes gastronòmiques.

2. OBJECTE
Aquest plec té per objecte descriure les prescripcions tècniques que hauran de portar-se a
terme en la prestació dels serveis de producció i gestió de la contractació del Festival
BAM Cultura Viva. La proposta de Cultura Viva pel BAM, com s’ha comentat, és un procés
de treball alternatiu al que és habitual a l’hora de produir un festival artístic i cultural. Es
tracta d’un projecte amb l’objectiu d’obrir aquest procés i prioritzar la relació amb l’entorn i
tots els participants en el mateix, ja siguin artistes, productors, gestors o veïns.
El festival BAM Cultura Viva s’organitza a partir de diferents comissions que
s’encarreguen de les diferents àrees d’activitat necessàries per dur-lo a terme. Hi ha la
comissió de programació artística i activitats, la comissió de producció, la comissió de
comunicació, la comissió de gastronomia i, finalment, una comissió transversal que avalua
el mateix projecte i el seu funcionament. El lloc de trobada de totes les comissions i espai
de decisió col·lectiva amb sobirania sobre el projecte és el Plenari. Un espai obert a la
participació a totes aquelles persones que hi tinguin interès i es comprometin en el
desenvolupament del projecte. Pel seguiment i suport tècnic a totes les comissions, així
com a responsables d’elaboració de materials comuns de gestió hi ha un equip de
coordinació que s’elegeix cada any.
El festival BAM Cultura Viva no té un format amb espais d’exhibició i relació definits sinó
que es va repensant en cada edició. La última, la del 2018 va tenir, com ja s’ha dit, quatre
escenaris, un espai de Djs, un breu programa de converses, activitats per totes les edats,
una fira del disc i propostes gastronòmiques.
Aquest concurs s’organitza en dos lots independents:
LOT 1: Producció tècnica del Festival BAM Cultura Viva
LOT 2: Gestió de la contractació i logística artística del Festival BAM Cultura Viva
En relació a la producció, en les dues edicions anteriors s’ha anat gestionant en una
comissió que més que cap altra s’ha esforçat per mantenir un equilibri entre la construcció
participativa del projecte i la gestió executiva, resolent situacions i necessitats pràctiques
integrant, en la mesura del possible, la filosofia participativa del festival.
Malgrat les tasques de producció siguin de caràcter tècnic, cal obrir la porta a poder
treballar conjuntament amb altres persones vinculades a l'organització des dels seus
àmbits particulars: el personal tècnic, els serveis de restauració, els instal·ladors de
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l'espai... concebent així les tasques de producció de forma conjunta i no com una mera
suma de serveis.
En aquest equilibri, però, ha anat emergint la necessitat operativa de poder contractar les
operacions executives de la producció i la gestió de la contractació artística a una
estructura de treball que, a la vegada, entengui els valors del projecte i se sotmeti a les
seves lògiques de relació i treball. Per aquesta raó es publica aquest concurs en el que es
valoraran aquelles propostes que integrin de manera orgànica les lògiques de producció a
un procés de treball obert i dialogat amb la resta de l’estructura del projecte.
És per això que cal que des de producció es mantingui una presència intensa i continuada
als espais de participació de tot el festival, siguin comissions o plenaris, amb especial cura
a mantenir una relació fluida amb les persones que porten la coordinació.
També és important la coordinació amb els altres espais de la Mercè, a través de l'ICUB,
de forma tècnica, per coordinar els serveis conjunts i, a la vegada, fer-ho des d'un punt de
vista territorial amb el districte de Sant Andreu i la Fabra i Coats.
Pel que fa a la contractació d’artistes, l’ICUB constitueix a través d’aquest concurs una
estructura que ha d’operar com a oficina de contractació delegada. Aquesta oficina serà la
responsable de la contractació dels artistes i de suportar les despeses de desplaçament i
allotjament acordades per l’organització dels participants en el BAM Cultura Viva.
La contractació dels artistes del BAM Cultura Viva s’ha de fer d’acord a la llei de
contractació d’espectacles en viu vigent en el moment de la seva realització i, a la vegada,
respectant les normes de funcionament de contractació de l’administració municipal, és a
dir, l’Ajuntament de Barcelona. A efectes pràctics, l’oficina de contractació haurà de
determinar el model i la forma de contracte més adient en cada cas, ja sigui per la via
mercantil mitjançant la presentació d’una factura feta per una organització o entitat jurídica
amb capacitat per respondre sobre els artistes contractats; ja sigui per la via laboral, a
través de contractes i altes a la seguretat social. En qualsevol cas, tots els artistes que
participin en el BAM Cultura Viva han d’estar donats d’alta en el règim de protecció social
que els correspongui segons el contracte que acabin signant amb l’oficina de contractació.
Les activitats artístiques, majoritàriament musicals, incloses dins del BAM Cultura Viva
tenen lloc a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats durant el cap de setmana de màxima
activitat de les Festes de la Mercè. En el 2019, el Festival tindrà lloc el dissabte 21 de
setembre, a la vegada que està previst una activitat -prèvia o posterior, encara per definirque complementi l’oferta del festival en un format més reflexiu i de diàleg. La Fabra i
Coats és l’espai de referència del projecte i el lloc de trobada habitual de les comissions i
el Plenari. No obstant això, per motius d’agenda i comoditat, qualsevol activitat o gestió
preparativa del Festival pot ser acordada de celebrar-se en altres espais de la ciutat,
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preferentment en aquells que siguin titularitat de l’ICUB, com a administració responsable
del projecte.
En general, l’activitat relacionada amb la producció i contractació artística del festival BAM
Cultura Viva no tindrà un horari establert sinó que aquest serà flexible i s’haurà d’adaptar
a les necessitats particulars en cada moment. De fet, l’activitat del festival pròpiament dita
es desenvoluparà bàsicament el dissabte 21 de setembre i en els dies previs hi haurà una
lògica intensificació de la càrrega de treball.
Lot 1: producció tècnica del Festival BAM Cultura Viva
L’adjudicatari haurà d’encarregar-se de les tasques, així com de les despeses que se’n
derivin, tal i com s’especifica a continuació
Coordinació general de la planificació de la producció:


Relació i coordinació amb les estructures de treball, organització i decisió del
BAM Cultura Viva: Plenari, coordinació general i comissions.
Relació i coordinació de necessitats de producció amb els responsables del
recinte de la Fabra i Coats, de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats i el Districte
de Sant Andreu.
Relació i coordinació de necessitats de producció amb els responsables de
Cultura Viva, les Festes de La Mercè i l’ICUB.





Planificació de l’executiva de la producció:













Fer el seguiment de pressupost
Avaluar la viabilitat de les propostes de la comissió de programació i fer una
proposta de distribució en els espais d’exhibició
Horaris dels escenaris i de les activitats de tot el festival
Processat de riders i recollida de necessitats de producció (màxim el 29 de
juliol).
Elaboració dels contra-riders i tancament dels requeriments tècnics per espais
(màxim el 29 de juliol)
Fulls de ruta (específics per tècnics i bandes)
Proveir a tots els escenaris d’una dotació bàsica de backline (bateria completa,
joc de plats i amplificadors de guitarra i baix)
Proves de so (horaris i tempos)
Consumicions tècnics i artistes
Regidories als escenaris
Punts de llum dels diferents serveis (menjar, bar, instal·lacions...)
Instal·lació de les intervencions artístiques de l'espai i necessitats específiques

Gestió de la producció executiva dels següents aspectes tècnics:


Coordinació i gestió dels següents serveis amb dispositius regulars de l’ICUB:
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•
•
•
•
•
•
•


Control, manteniment i seguiment de la instal·lació dels serveis higiènics
Control, manteniment i seguiment de l’ús de tanques (entrega i recollida)
Control i seguiment de la presència dels serveis sanitaris
Contacte i relació amb l’operatiu de la Guàrdia urbana (si s'escau)
Control, contacte i relació amb l’operatiu dels serveis de seguretat privada
Disseny, control i coordinació dels controls d'accessos
Acreditar a tot el personal tècnic i artístic que participi en el BAM Cultura
Viva.

Gestió i control de aprovisionament dels següent materials tècnics
• Taules
• Cadires
• Escenaris
• Equips de so i llums
• Carpes
• Backline
• Generadors

LOT 2: Gestió de la contractació i la logística artística del Festival BAM Cultura Viva
La programació artística serà confirmada pel Plenari del BAM Cultura Viva. L’adjudicatari
haurà d’encarregar-se de les tasques, així com de les despeses que se’n derivin, tal i com
s’especifica a continuació:
Contractació d’artistes





Contractació i pagament dels grups participants, segons la programació artística
aprovada pel plenari del Festival BAM Cultura Viva.
L’import de contractació inclourà els viatges necessaris per a fer arribar al grup a
Barcelona i de retorn d’origen, sempre que aquest estigui a més de 100 km de
Barcelona.
Recopilació de la documentació administrativa dels grups.

Logística artística





Reserva d’allotjament dels participants. L’ICUB podrà fer les reserves prèvies
necessàries per garantir les places hoteleres.
Costos d’allotjament dels grups i manutenció que es concreta amb el dinar i
sopar del dia de l’actuació. Els imports dels avançaments econòmics motivats per
les reserves que realitzi l’ICUB es consideraran avançaments de pagaments de
l’adjudicatari del present contracte.
Realitzar els transfers locals dels grups internacionals i els que per contracte així
ho requereixen.
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Acollir i atendre als grups i convidats.
Muntatge i gestió de l’Oficina d’atenció al participant, aportant tots els mitjans
necessaris per al seu funcionament, incloent facilitar la firma dels contractes
siguin laborals o mercantils amb presència d’algun responsables en l’espai de
desenvolupament de l’activitat.

CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
Tan pel que fa al Lot 1 com el Lot 2 i al marge de les obligacions previstes en el plec de
clàusules administratives, l’empresa adjudicatària es compromet a complir les següents
condicions per tal de garantir la correcta cobertura dels serveis, segons les directrius
marcades per aquest Plec:
1. Elaborar, en funció de les directrius aportades per l’ICUB, les operatives de
funcionament dels diferents serveis subjectes a aquest concurs i les de totes les
activitats extraordinàries que determini la persona designada de l’ICUB. Aquestes
operatives es confeccionaran d’acord amb el responsable del contracte designat
per l’ICUB i hauran de ser conegudes i d’obligat compliment per tot el personal de
l’empresa adjudicatària que presti servei a cadascun dels espais.
2. Garantir la disponibilitat del personal necessari i suficientment qualificat per cobrir
les diferents tasques objecte d’aquesta prestació de serveis, durant el temps que
duri el contracte de manera que es formi un equip capaç de donar cobertura l’ICUB.
En cap cas aquest personal tindrà vinculació ni jurídica ni laboral amb l’Institut de
Cultura de Barcelona.
3. L'empresa adjudicatària disposarà de personal suplent degudament format i amb
coneixement per tal de substituir al personal que presti el servei en cas de
vacances i/o altres contingències.
4. Garantir que el personal destinat desenvolupi el servei preferentment en català,
però també s’haurà de garantir la prestació del servei en castellà i, si s’escau per
alguna activitat en concret, en anglès.
3. SEGUIMENT DEL CONTRACTE
- L’empresa adjudicatària designarà un director de projecte que serà el responsable
del seguiment de l’execució del contracte i de la interlocució amb el responsable
del contracte designat per l’ICUB.
- El seguiment de l’execució del contracte es realitzarà a través de reunions
periòdiques.
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4. TERMINI D'EXECUCIÓ.
La durada del contracte serà des de del dia següent a la formalització del contracte fins a
finalitzar totes les activitats incloses dins del Festival BAM Cultura Viva que tindrà el seu
dia d’activitat principal en el 21 de setembre de 2019 i que possiblement tindrà un altre dia
d’activitat a posteriori o en anterioritat.

Previsions terminis de pagaments
Els terminis de pagament seran sempre prèvia presentació de la factura al registre i
liquidació del pressupost i realitzada la tramitació de la mateixa al departament
d’Administració Econòmica tenint l’aprovació a la Gerència de l’Institut de Cultura de
Barcelona:
LOT 1: Producció tècnica del Festival BAM Cultura Viva


20% de l’import corresponent a les despeses de coordinació i avançament de
producció als 15 dies després de formalitzar el contracte



40% de l’import corresponent a les despeses d’aprovisionament i reserva de
material tècnic i artístic per a desenvolupar l’activitat a data de 29 de juliol.



El restant un cop finalitzat el contracte.

LOT 2: Gestió de la contractació i la logística artística del Festival BAM Cultura Viva


20% de l’import corresponent a les despeses de contractació artística als 15 dies
després de formalitzar el contracte.



30% de l’import corresponent a les despeses de contractació artística a data de 29
de juliol



30% de l’import corresponent a les despeses de contractació artística a 30 dies
abans de la celebració del Festival BAM Cultura Viva.



El restant un cop finalitzat el contracte.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Carles Sala Marzal el dia 21/05/2019 a les 15:12, que informa.

