BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PER A LA REALITZACIÓ D’UNA INTERVENCIÓ
ARTÍSTICA EN ELS ESPAIS DE LA FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA

1. PRESENTACIÓ
La Fundació Parc Científic de Barcelona, en endavant “FPCB”, vol oferir a través d’aquest concurs
una plataforma per incentivar la producció del sector artístic i oferir-li l’oportunitat de dissenyar, amb
total llibertat, un dels espais exteriors del Parc Científic de Barcelona, en endavant “PCB”.
La FPCB vol transmetre, a través d’aquesta intervenció artística, un espai de desconnexió pels
usuaris i usuàries del PCB de manera que l’ús d’aquest pati serveixi per l’evasió momentània durant
la jornada laboral. Si s’hagués de triar un lema que inspiri l’obra escolliríem les paraules evasió i
desconnexió.

2. OBJECTE
Es proposa el següent espai d’intervenció: ESPAI EXTERIOR PLANTA BAIXA CLÚSTER II
L’espai a ser intervingut es troba en un dels patis del Clúster Laboratoris que limita amb el carrer
Baldiri Reixac. L’accés a aquest espai es produeix a nivell de planta baixa. A través d’aquest espai
es pot accedir mitjançant dues escales exteriors, al nivell inferior i superior. L’espai es connecta
també amb un altre dels edificis del PCB mitjançant uns esgraons. Una de les característiques
principals d’aquest espai és que actua d’espai de comunicació entre diferents espais exteriors dels
edificis del conjunt.
El mur pantalla que conté les terres del nivell superior és l’àmbit proposat per a la realització del
mural. Aquest mur pantalla té una alçada d’uns 4,5 m i una amplada fins a l’arrencada de l’escala
d’uns 6,5 m. El mur pantalla és de formigó armat i està acabat amb pintura Pliolite (recobriment
orgànic amb base solvent) color gris antracita. Si l’obra artística seleccionada ho requereix, la FPCB
pintarà, prèviament, el mur amb pintura plàstica sobre parament exterior blanca.
S’adjunten fotos de l’estat actual i plànols en l’Annex I.
Aquest espai serà accessible a tots els usuaris del PCB que vulguin gaudir d’un espai exterior per
fer una pausa o dinar. Així doncs, s’equiparà l’espai amb taules, cadires i mobles d’exterior per a tal
ús. L’espai no es troba a nivell de carrer sinó un nivell per sota. Per aquest motiu no disposa d’horitzó
visual sinó que està envoltat d’edificis.
La intervenció artística haurà de tenir en compte que l’espai es troba a l’exterior i, per tant, molt
subjecte a canvis de llum que poden afectar la seva visibilitat i meteorològics i de corrosió natural,
que poden afectar els materials emprats en l’obra. També es valorarà la integració dels diferents
elements que conflueixen a l’espai com escales , baranes, murets i el propi paviment deixant que
l’artista tingui l’opció d’intervenir sobre aquests sempre i quan es puguin garantir que els acabats
siguin compatibles amb els revestiments existents, resistents a la intempèrie i el manteniment dels
mateixos sigui el mínim necessari.
El pati producte de la intervenció ha d’esdevenir un espai característic i singular del Parc, convertirse en una mena de landmark que tothom identifiqui per ser un lloc agradable on sortir a respirar,
descansar, evadir-se o conversar.
La temàtica científica pot ser una inspiració en la conceptualització de l’obra però en cap cas és
obligatòria i es valoraran propostes no científiques relacionades amb la natura, el medi ambient, el
pas del temps o la decoració abstracta, per posar alguns exemples.
L’obra ha de convertir un lloc ara mateix neutre i asèptic en un entorn agradable on poder escapar

de la oficina i el laboratori, on socialitzar amb membres de la comunitat PCB o on organitzar un
càtering empresarial. Un lloc, en definitiva, on aïllar-se de despatxos i laboratoris i on ens oblidem,
momentàniament, de ser al PCB.

3. CANDIDATS
El concurs és obert a qualsevol persona o col·lectiu de persones amb l’únic requisit de ser majors
d’edat.
La participació pot ser individual o en grup. En aquest últim cas, es designarà un representant a qui
correspondrà l’exercici dels drets i assumpció de les obligacions d’aquest concurs.
PATROCINADORS. Els participants poden presentar propostes artístiques que estiguin
patrocinades. En el cas que el patrocinador surti en l’obra final, s’ha d’incloure en la presentació
gràfica que es presentarà a concurs. També s’haurà d’incloure una descripció dels compromisos del
patrocinador: ús de logos, mencions en comunicacions i materials referents a l’obra, etc.

4. DOTACIÓ
La FPCB destinarà una dotació econòmica de 5.000,00 € (CINC MIL EUROS) a la proposta
guanyadora mitjançant un xec bancari. Aquesta dotació serà en concepte d’honoraris i producció i
inclourà la idea, la concepció del projecte, així com la seva realització i l’adquisició de cada un dels
materials i estris necessaris per a la seva producció. Les obligacions fiscals derivades del premi
queden incloses en la dotació i seran a càrrec de la persona o grup de persones guanyadores del
concurs.
5. PRESENTACIÓ PROJECTES
Els projectes, podran ser lliurats personalment o per missatger a la recepció de Clúster I: Parc
Científic de Barcelona, carrer Baldiri i Reixac, 10-12 08028 Barcelona, Tel. 93 4029060, Fax. 93
4029063, fins el dijous 4 de juny de 2020 a les 12:00h.
La participació és gratuïta.
En el moment de la inscripció i presentació de les propostes, la FPCB, assignarà un CODI DE
REFERÈNCIA que farà constar als dos sobres presentats i que figurarà al justificant d’inscripció que
la FPCB lliurarà al participant en qüestió.
Prèviament a la presentació dels projectes, es farà una visita guiada de l’espai. La participació a la
visita guiada és opcional i no obligatòria per participar:
VISITA GUIADA PRESENCIAL o ONLINE: dilluns 11 de maig de 2020 de 12.30h a 13:00h.
Aforament limitat per respectar les normes de seguretat degudes a l’estat d’alarma.
Confirmar interès en visita presencial o on-line a través del següent link:
https://es.surveymonkey.com/r/L35PM5F
Les persones que no hagin manifestat el seu interès en la visita a través del formulari no podran
accedir a cap de les dues visites.

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN ELS SOBRES
El SOBRE NÚM 1, únicament amb el títol del concurs al dors, ha de contenir:
•

Fotocòpia del DNI o NIF del/s participants.

•

Dades de contacte (adreça, telèfon i correu electrònic).

El SOBRE NÚM 2, únicament amb el títol del concurs al dors, ha de contenir:
•

Exposició sintètica del marc conceptual de la proposta (màxim 2500 caràcters).

•

Exposició esquemàtica del desenvolupament tècnic del projecte ( màxim 2500 caràcters).

•

Aproximació gràfica (màxim 8 imatges en format JPG i de mida màxima 500 KB per imatge).

•

Pressupost detallat de producció, desglossat en partides.

•

Calendari d’actuacions.

•

Compromisos adquirits amb el patrocinador, si n’hi ha.

•

Documentació addicional que es consideri oportuna (en format PDF i màxim 2 MB), així com
els enllaços que es considerin pertinents.

Tota la documentació del SOBRE 2 haurà de ser lliurada mitjançant una memòria USB.
IMPORTANT. En l’exterior de cap d’aquests dos sobres, no hi haurà d’aparèixer, sota cap concepte,
el nom o l’adreça de l’autor/s, sinó, únicament el títol del concurs. L’incompliment d’aquest requisit
suposarà la nul·litat de ple dret de qualsevol SOBRE rebut i la impossibilitat de participar en el concurs.

7. VALORACIÓ DELS PROJECTES
El jurat, que estarà format per membres del PCB i/o per persones de reconegut prestigi en l’àmbit
del concurs, valorarà les propostes presentades en funció de:

• La qualitat conceptual.
• La implicació amb el lema del concurs (propostes que s’ajustin al lema del concurs).
• L’adequació plàstica i visual a l’espai d’intervenció.
• La viabilitat pressupostària segons els paràmetres establerts en aquesta convocatòria.
• L’originalitat de la creació artística presentada.
• La durabilitat del materials que composen la proposta. No es permetran propostes
efímeres.
El jurat farà una valoració de les propostes incloses al SOBRE 2 i emetrà el veredicte corresponent,
abans del 12 de juny de 2020. A continuació i d’acord amb el CODI DE REFERÈNCIA assignat als
SOBRES, s’obrirà el SOBRE Nº1 per conèixer la identitat del guanyador/a o guanyadors del concurs.
El nom del guanyador/a serà oportunament comunicat a la pàgina web del PCB: www.pcb.ub.cat.

8. EXECUCIÓ DEL PROJECTE
Un cop seleccionat el projecte guanyador, abans d’iniciar l’execució del projecte, es requerirà al seu
autor per a que presenti la documentació següent:
-

Cobertura sanitària en cas d’accident segons el seu perfil:
o Estudiant: Assegurança escolar que cobreixi les activitats fora del centre d’estudis.
o Autònom o treballador per compte aliena: Mútua d’accidents.
o Altres: Assegurança en cas d’accident.

-

DECLARACIÓ JURADA en la qual acrediti que el disseny és un treball propi, original i que
mai ha estat publicat amb anterioritat i que accepta plenament les presents Bases.

Un cop lliurada i validada la documentació, s’entrarà en la fase de pre-producció i adquisició de
materials, que serà del 15 al 26 de Juny de 2020.
Posteriorment, vindrà la fase de producció, del 29 de juny al 17 de juliol, en la que el guanyador
haurà d’executar el projecte.
Es crearà una Comissió d’Avaluació els membres de la qual col·laboraran al llarg de tot el procés
per tal de pautar el seguiment i/o tutorització del projecte guanyador.
S’organitzaran trobades amb el/la seleccionat/da seguint el següent calendari:
• Primera trobada just després de rebre la notificació de projecte seleccionat.

• Segona trobada, a la meitat del procés de producció.
• Tercera trobada, just abans de finalitzar l’obra.

9. CONDICIONS GENERALS
La FPCB no assumirà, en cap circumstància, cap càrrec en concepte de drets d’imatge que calgui
satisfer per la publicació o divulgació pública, si s’escau, del projecte guanyador.
Les propostes presentades al concurs que no vagin acompanyades de tota la documentació
sol·licitada en els sobres tancats, no seran admeses a concurs sota cap concepte.
La FPCB es reserva el dret de declarar desert el premi si les propostes presentades no s’ajusten als
criteris de selecció de la present convocatòria.
Les decisions del jurat i l’entitat organitzadora són del tot inapel·lables.
Qualsevol imprevist o punt que no quedi prou clar en aquestes bases serà resolt pel jurat qualificador
o l'entitat organitzadora.
La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.
Les dates establertes en aquestes bases poden patir modificacions com a conseqüència de les
mesures imposades per l’estat d’alarma declarat al Reial decret 463/2020, de 14 de març i posteriors
que hi pugui haver. En aquest cas, s’anunciaran degudament els canvis que hi pugui haver.

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els participants en aquest concurs, garanteixen a la FPCB l’originalitat de les seves propostes i
l’exercici pacífic dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos.
El projecte guanyador quedarà en propietat de la FPCB. El guanyador/a cedirà en exclusiva a la
FPCB tots els drets explotació i comercialització de les obres.

11. SEGURETAT LABORAL I MEDI AMBIENT
El/La seleccionat/da serà responsable de l’adopció i del compliment de totes les disposicions legals
vigents en matèria de prevenció de riscos laborals que es derivin i de la realització de la coordinació
d’activitats amb la FPCB d’acord amb el RD 171/2004, tan per ell com per altres persones que
intervinguin en l’execució de l’obra.
La decoració de l’espai no pot interferir amb l’activitat diària del PCB, per la qual cosa el
seleccionat/da senyalitzarà els espais habilitat per passar, així com evitarà fonts sorolloses (radio,
etc) que puguin afectar als veïns.
LA FPCB assignarà un espai per deixar l’equipament que un cop finalitzada l’activitat, s’haurà de
deixar en les mateixes condicions que en el moment del lliurament.
El seleccionat/da aportarà i utilitzarà els equips de protecció individual i els equips o material auxiliar
(escales, carretons, etc.) necessaris. Els equips de protecció individual i els equips o material auxiliar
seran homologats i adequats per a les activitats a realitzar.
Els materials a utilitzar seran apropiats per al seu ús en espais exteriors. El seleccionat/da haurà de
gestionar els residus que generi.

12. PROTECCIÓ DE DADES
La FPCB es compromet a utilitzar de forma confidencial tota la informació a la qual tinguin accés,
únicament dins del marc del present concurs. Tanmateix, les dades personals a què tinguin accés,
es conservaran mentre siguin necessàries per complir amb el present concurs i, en qualsevol cas,
sempre que existeixi obligació legal de conservació, de conformitat amb els terminis establerts a la
normativa d’arxius aplicable.

La FPCB es compromet a no cedir dades personals a tercers excepte que existeixi obligació legal i
certifica haver implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament General
de Protecció de Dades i la LO 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,
per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que seran objecte de
tractament en l’execució del concurs i evitar així la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no
autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i
els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. A aquestes
efectes La FPCB es comprometen a aplicar els nivells de seguretat establerts per la normativa
aplicable segons la naturalesa de les dades que es tractin. Les clàusules específiques en relació al
tractament de dades de La FPCB s’adjunten al Concurs com Annex.
La FPCB facilita les següents dades de contacte on poder adreçar-se en cas de voler exercir els
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat que els assisteixen o adreçar
qualsevol consulta relacionada amb el tractament de dades personals:
FPCB: info@pcb.ub.cat o al seu DPD dpo@pcb.ub.cat.
Les dades personals dels participants del present Concurs seran tractades per La FPCB, amb la
finalitat de permetre l’execució del mateix. Les dades es conservaran durant la vigència del Concurs
i una vegada aquest finalitzi, fins dels terminis de prescripció legalment aplicables. Els interessats
podran exercir en qualsevol moment els seus drets mitjançant comunicació a les adreces de la FPCB
indicades en l'encapçalament del present Concurs, així com presentar una reclamació davant
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s’escau, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Barcelona 28 d’abril de 2020

Annex I

