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CONVOCATÒRIA PER A LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA DEL FESTIVAL 

BAM. BASES TÈCNIQUES 
 

 

1. INTRODUCCIÓ. FESTES DE LA MERCÈ- FESTIVAL BAM  

 

L’institut de cultura de Barcelona, ICUB, com a institució prestadora d’un servei públic, la seva 
actuació engloba els diferents principis: 

- Garantir l’accés  a la cultura com a un bé d’interès general.  
- Transparència, professionalitat i imparcialitat en la gestió.  
- Qualitat en el servei restat a la ciutadania. 
- Un ús eficient dels recursos públics posats a disposició del programa.  

 
Antecedents: 
 
La trajectòria i la singularitat del BAM 
L’any 1993, l’època que la ciutat vivia una nova crisi econòmica i el context post -olímpic  ho 
marcava tot, va ser el moment en què la ciutat va veure aparèixer nombroses iniciatives 
artístiques i culturals, una d’elles va ser el festival Barcelona Acció Musical (BAM). Una vocació 
de modernitat i un cert caràcter transgressor era el caràcter comú d’aquells anys; érem a les 
portes del S.XXI, d'un nou mil·lenni, i era rar no apel·lar al futur, al canvi tecnològic i a una 
modernitat que teníem a tocar. Al mateix temps la depressió post-olímpica i la crisi econòmica 
va impregnar la contestació al liberalisme econòmic i social que havien florit els anys vuitanta; 
l’activisme anti-globalització es començava a configurar, eren els anys de “l’excepció cultural”, 
i reclamar-se autònom, independent, de la indústria cultural era la bandera que mobilitzava 
nombrosos artistes i creadors. 
 
El BAM, nascut en el marc de les festes de la Mercè on encara es manté, va convertir  la festa 
major en altaveu de noves expressions musicals, algunes d’elles de caràcter emergent, però 
que totes reclamaven per igual el seu caràcter de “música independent”. El festival va néixer, 
de fet, per acompanyar l’emergència d’una diversitat de segells discogràfics, sales, bandes i 
iniciatives culturals que despuntaven en aquella Barcelona post-olímpica. La complicitat amb 
aquest teixit ha estat la vertadera identitat del BAM en els seus més de vint -i-cinc anys de 
trajectòria. Amb més o menys encert el BAM ha crescut com una iniciativa pública, en aquest 
cas les festes majors, per acompanyar la riquesa del teixit musical de la ciutat. El resultat ha 
estat un territori propi que reivindicant la música independent en diversos estils i les 
emergències musicals, ha promogut una dinàmica cultural positiva per la ciutat.  
 
El BAM ha conegut diverses ubicacions al llarg de les seves edicions, s’ha estès per la ciutat del 
Mercat de les Flors a l’Estació de França, el Moll de la Fusta, el Parc del Fòrum i en els darrers 
anys en diversos escenaris del barri del Raval: Pl. Dels Àngels, Pl. Joan Coromines i Rambla del 
Raval. El seu caràcter obert, gratuït i de proximitat ha estat l’emblema del BAM en els darrers 
anys en què la ciutat i la seva regió metropolitana han conegut l’eclosió de propostes de 
festivals de música. Incloure una proposta musicalment arriscada en el programa de les festes 
majors, i oferir en l’espai públic un cartell sovint reservat a espais més exclusius o alternatius, 
continua sent una singularitat del BAM tant entre els festivals de música com entre les 
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programacions musicals de festa major. La proximitat i la obertura que ofereix el BAM als seus 
artistes i bandes és un atractiu apreciat per molts d’ells. Al mateix temps, la seva 
complementarietat amb la programació Mercè Música és també senyal d'identitat del BAM, 
que es reserva la presentació d'una escena pròpia i singular que manté el caràcter propi del 
BAM. 
 
L’atenció a les emergències musicals ha estat emblema del BAM tots aquests anys. Pel BAM 
hem vist passar grups i músics que pocs anys més tard han aparegut al line-up de grans 
festivals o fins i tot també en el programa més ortodox de Mercè Música. Les emergències 
musicals, que no són sempre sinònim de joventut, han arribat al BAM de la mà de 
programadors atents a l’escena musical més independent nacional i internacional. Establint 
complicitats no només amb el teixit local, però amb l’escena d’altres ciutats, com ha estat el 
cas de les diverses ciutats convidades de la Mercè, el BAM ha estat molt atent a l’eclosió de 
l’escena independent en diversos estils a nivell europeu i internacional.  
Tot i que les actuals condicions de restriccions sanitàries ens compliquen la vida, el BAM té 
encara molts bolos per endavant. L’evolució de les escenes musicals, d’aquí i d’arreu, fan 
necessari tenir un programa com el BAM, que des del sector públic, contribueixi a millorar la 
cultura musical dels barcelonins i les barcelonines. La complicitat amb els sectors culturals de 
la ciutat s’ha vist en els últims dos anys reforçada amb la promoció del programa BAM - 
Cultura Viva, a la Fabra i Coats, explorant noves maneres per la difusió i la programació 
cultural. El BAM ha de continuar evolucionant, acompanyant els nous sons, explorant les noves 
tendències i les noves emergències culturals, amb l’altaveu de la Mercè i amb vocació de 
festival públic per acompanyar el teixit musical de la ciutat en un dels seus anys més difícils.  
 
Més de 40 grups omplen a cada edició diversos escenaris de la ciutat de sonoritats singulars, 
noves i originals, i sempre coincidint amb les festes de la Mercè, la festa major de la ciutat. 
Una Mercè que cada any reuneix un ampli programa  en què hi ha espai per a la tecnologia i la 
tradició, per a la música i les arts escèniques i que mobilitza tota la ciutadania. D’aquesta 
manera, el BAM s’erigeix, a més, en una celebració musical profundament arrelada a 
Barcelona, un dels distintius d’una ciutat creativa i innovadora.  

 

2 - Àmbit dels serveis 

 
El servei es prestarà fora de les oficines de l’ICUB, tot i que es faran reunions periòdiques i 
trobades amb els tècnics referents del projecte.  
La dimensió estimada de la programació està estipulada a l’ANNEX 1 amb l’assignació d’un 
pressupost aproximat per l’any 2021.  
 
El BAM es portarà a terme dins de les Festes de la Mercè, que es celebren al setembre a la 
ciutat. L’encàrrec de programació es cenyeix només al BAM, deixant fora la resta d’actes de la 
programació de La Mercè. 
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3 - Funcions del servei a prestar 

 
La direcció artística del BAM és la responsable de configurar una proposta artística pel festival, 
que en coherència amb la seva trajectòria i identitat representi una evolució del festival 
d’acord amb la situació actual de l’escena musical i que contribueixi alhora a l’educació musical 
dels barcelonins i les barcelonines. 
La proposta artística anual ha de ser adequada als recursos disponibles per part de l’ICUB, i 
informada amb antelació suficient als equips tècnics de l’ICUB encarregats tant de la 
contractació com de la producció tècnica i la comunicació de la mateixa. La direcció artística 
col·labora amb els equips tècnics de l’ICUB pel bon desenvolupament del festival.  
Finalment, el projecte per la direcció artística del Festival BAM ha d’acreditar un coneixement 
aprofundit de l’escena musical, analitzant l’estat de la qüestió i realitzant una proposta 
artística ajustada a la realitat del BAM per la durada total del temps del contracte.  
 
La persona designada per portar a terme la programació, haurà de programar tenint en 
compte les diferents manifestacions artístiques locals i internacionals, havent de programar en 
els espais assignats per l’organització.  
La programació anirà a adreçada a que el BAM es mantingui com a referent tant nacional com 
internacional en la mostra de talent emergents d’arreu del món. Creació i manteniment de 
vincles amb d’altres Festivals i agents culturals internacionals per afavorir l’intercanvi.  

 
4 - Condicions per a la prestació del servei 

 
El preu del servei queda fixat en 18.000€ al que se’ls ha de sumar o restar els impostos 
pertinents.  
 
La quantitat destinada a la programació del 2021 es fixa en: 76.000€ més IVA per a la 
programació dels espais Mercè MAB, i 20.000€ més iva per a la programació de l’espai Mercè 
Fàbrica DAMM, quedant aquesta quantitat supeditada a l’acord que es faci amb DAMM.   
La resta d’anys que duri el contracti s’anirà actualitzant aquesta xifra de programació.  
 
Caldrà garantir que hi ha una completa coordinació la persona seleccionada per a la realitzar 
les tasques de programador i les persona responsables que designi l’Institut de Cultura.  
 
El calendari del lliurament de la programació i de la resta de documentació necessària per a la 
contractació artística, serà lliurat pel responsable que designi l’ICUB, i s’haurà de seguir 
escrupolosament per al correcte desenvolupament de la preparació de les Festes de la Mercè.  
 
La persona seleccionada ha de lliurar els contactes de les bandes proposades per a la 
programació, així com tancar amb l’equip de producció les condicions tècniques dels diferents 
escenaris.  
 
La composició de la programació ha de vetllar per l’equilibri de gènere, així com es promourà i 
vetllarà pel compliment dels diferents drets de les persones, respectant la llibertat d’expressió 
però no promovent manifestacions racistes, masclistes o excloents d’altres persones.  
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5 – Convocatòria 

 
Es posa en marxa la següent convocatòria oberta per a la presentació de projectes per a la 
direcció artística del BAM pels pròxims quatre anys, que finalitzarà l’any 2024, amb possibilitat 
d’un any més de pròrroga.  
 

a. Participants  

 

Es poden presentar a la convocatòria persones jurídiques i físiques, a títol individual o 

agrupades en col·lectius o plataformes i entitats de gestió, interessades a desenvolupar un 

projecte amb vocació comunitària.  

 

Opció 1. Projecte presentat per una entitat amb personalitat jurídica pròpia. En cas de resultar 

seleccionada una proposta d’aquesta modalitat, serà preceptiu el nomenament per part de 

l’entitat d’una persona com a referent per a la interlocució amb l’ICUB. 

 

Opció 2. Projecte presentat per persones a títol individual o reunides en equip o col·lectiu 

sense personalitat jurídica pròpia. Aquestes hauran de designar, en la presentació de la 

documentació, quina de les persones de l’equip les representa. A efectes contractuals, l’ICUB 

contractarà una sola persona física, que exercirà la direcció del centre juntament amb l’equip o 

col·lectiu amb el qual desenvolupi el projecte. 

 

Les persones candidates hauran de complir els requisits següents:  

- acreditar una trajectòria i experiència mínima d’un any que garanteixin l’assoliment 

dels objectius necessaris per realitzar  la programació del Festival BAM dins de les 

Festes de la Mercè.  

- És requisit el ple domini de les llengües catalana, castellana i anglesa. També es 

valorarà el coneixement d’altres idiomes.  

 

b. Objecte de la convocatòria 

 

L’objecte de la convocatòria consisteix a seleccionar una proposta de direcció artística per a la 

programació del festival BAM, fins al desembre del 2024, amb un possibilitat de pròrroga d’un 

any, avaluant prèviament el projecte.  

 

c. Dotació i despeses per al desenvolupament del projecte  

 
El pressupost dels honoraris es fixa en 87.120,00 euros, que es desglossa en 72.000 euros de 
pressupost net, més 15.120,00 euros en concepte d’IVA al 21 %. Aquesta despesa anirà a 
càrrec dels pressupostos dels anys, 2021, 2022, 2023, 2024.  
 
Aquest pressupost serà per sufragar els honoraris la persona designada per realitzar la 
programació.  
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L’ICUB, destinarà un pressupost orientatiu anual d’uns 95.000 euros (IVA inclòs), en concepte 

de programació, imports que seran gestionats directament per l’ICUB. Aquest import estarà 

subjecte a canvis des de la Direcció de Programes, en funció de les necessitats de les Festes de 

la Mercè.  

A aquest import s’han d’afegir les despeses logístiques derivades de la programació, (hotels, 

dietes, viatges, etc..)  

 

 

6. CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL, I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
6.1. Els licitadors hauran de comptar amb una solvència tècnica que tot seguit s’especifica:  
 
Solvència tècnica  

- Acreditar una trajectòria professional d’un mínim d’un any d’experiència relacionada 
amb l’objecte del contracte.  

- El ple domini de les llengües catalana, castellana i anglesa.  
 
Si la proposta és presentada per un col·lectiu, aquests requisits els haurà de reunir la 
persona que es proposi per a executar la direcció artística.  

 
 
6.2 Criteris d’adjudicació 
 
En la proposta d’aquests criteris de valoració de les ofertes, s’ha tingut en compte la 

importància d’avaluar les propostes d’acord criteris qualitatius, ja que les prestacions a 

executar per qui esdevingui adjudicatari/ària del contracte són bàsicament intel·lectuals i la 

direcció s’ha d’efectuar d’acord amb criteris purament artístics.  

 

En aquest sentit no es considera que sigui necessària la valoració del criteri del preu, ja que des 

de la Direcció de Programes Culturals s’ha valorat un preu d’acord el mercat, i la possibilitat de 

presentar baixes portaria a una minoració de les condicions econòmiques que afectaria 

directament a un sector que ja és de per si precari, i que s’ha vist agreujat en l’actual crisi 

sanitària. 

Mónica Mateos o persona en qui delegui   Gerenta Institut  Cultura de Barcelona  
Daniel Gelabert     Cap de Festes  
Anna Cerdà       Membre del plenari BAM Cultura Viva  
Jordi Turtós      Periodista musical i programador 
Roger Roca      Periodista musical  
Anna Pacheco      Periodista  
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Per tot això, es proposen els següents criteris de valoració: 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR:  

Total de puntuació: 75 punts. 

 

1. Explicació esquemàtica del projecte artístic pel Festival. (màxim 5.000 caràcters 
comptant-hi els espais).  Aquest esquema ha d’incloure les línies d’acció proposades.  

 Acceptable: s’atorguen 0 punts 

 Bona: s’atorguen 5 punts 
 Molt Bona: s’atorguen 10 punts 

 Excel·lent: s’atorguen 15 punts 
 

2. Realitzar una proposta artística que, recollint la trajectòria del festival, el posi al dia i 
generi noves complicitats a la ciutat i a l’escena musical. (5.000 caràcters) 
 

 Acceptable: s’atorguen 0 punts 
 Bona: s’atorguen 5 punts 

 Molt Bona: s’atorguen 10 punts 
 Excel·lent: s’atorguen 15 punts 

 
3. Configurar una proposta que promogui la riquesa del teixit musical de la ciutat en 

diversos estils: segells, sales, iniciatives. (5.000 caràcters) 

 Acceptable: s’atorguen 0 punts 

 Bona: s’atorguen 5 punts 
 Molt Bona: s’atorguen 10 punts 

 Excel·lent: s’atorguen 15 punts 
4. Adequació de la proposta al caràcter obert i de festival públic, als recursos disponibles i 

la seva inclusió en el marc de les Festes de la Mercè. (5.000 caràcters) 

 Acceptable: s’atorguen 0 punts 
 Bona: s’atorguen 5 punts 

 Molt Bona: s’atorguen 10 punts 
 Excel·lent: s’atorguen 15 punts 

 
5. Realitzar una atenció particular a les emergències musicals i culturals, en especial als 

més joves. (5.000 caràcters) 
 

 Acceptable: s’atorguen 0 punts 

 Bona: s’atorguen 5 punts 
 Molt Bona: s’atorguen 10 punts 

 Excel·lent: s’atorguen 15 punts 
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Notes comunes avaluables mitjançant un judici de valor:  

 Es valorarà la qualitat dels continguts de les propostes en relació a la claredat de 
l’exposició i la funcionalitat de la metodologia presentada. No es valorarà la informació 
que es consideri supèrflua o innecessària.  

 Prenent com a referència els requeriments tècnics precisats en el Plec de Prescripcions 
Tècniques, es considerarà acceptable la qualitat de la proposta que únicament se 
cenyeixi als requeriments sol·licitats, motiu pel qual no s’atorguen punts, bona la 
qualitat de la proposta que a més de complir la condició anterior incorpori elements 
d’interès valorables de cara a l’execució del contracte, molt bona la qualitat de la 
proposta que, a més de complir la condició anterior, incorpori elements o 
plantejaments d’especial interès que suposin un valor afegit directament aplicable a 
l’execució del contracte, i excel·lent la qualitat de la proposta que, a més de complir 
amb les dues anteriors, presenti els elements de major qualitat i excel·lència per al 
desenvolupament de l’objecte del contracte.  
 

 

 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 
Puntuació màxima 24 punts.  
 
1. Pel coneixement acreditat d’altres idiomes, a més dels demanats com a requisits mínims, 
fins a 12 punts. 
Per cada idioma de més que superi les tres llengües demanades com a solvència, s’atorgaran 3 
punts . 
 
2. Per l’experiència acreditada en la direcció de Programacions musicals, fins a 12 punts.  
S’atorgaran 3 punts per any que sobrepassi l’any demanat com a solvència fins a un màxim de 
12 punts.  

 
 

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de 

caràcter personal, s’informa les persones que participin en la convocatòria que, en 

relació amb les dades incorporades de manera voluntària en la inscripció, poden exercir 

els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a l’Institut de 

Cultura de Barcelona, Palau de la Virreina (La Rambla, 99, 08002 Barcelona). En tot 

cas, un cop efectuada la selecció, el fitxer informàtic que incorpora les dades de 

caràcter personal serà destruït. 
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PROGRAMACIÓ BAM 2021 
BAM DIJOUS 23 DIVENDRES 24 DISSABTE 25 DIUMENGE 26  

ESPAI 1 

 

 

 

20:00-21:00           2.000€ 

22:15:23:30           3.500€  

12:00-13:00          1.000€ 

20:00-21:00         2.000€ 

22:15-23:30         3.500€ 

12:00-13:00          1.000€ 

20:00-21:00         2.000€ 

22:15-23:30         3.500€  

 

Total: 18.500€ 

ESPAI 2 

 

 

 

20:00-21:00           3.500€ 

22:15:23:30           3.500€  

12:00-13:00          1.500€ 

20:00-21:00         3.500€ 

22:15-23:30         3.500€ 

12:00-13:00          1.500€ 

20:00-21:00         3.500€ 

22:15-23:30         3.500€ 

 

 

Total: 24.000€ 

ESPAI 3 

 

 

20:00-21:00           1.500€ 

22:15:23:30           3.500€  

 

20:00-21:00         1.500€ 

22:15-23:30         3.500€ 

20:00-21:00         1.500€ 

22:15-23:30         3.500€  Total: 15.000€ 

ESPAI 4 

 

 

 

20:00-21:00           2.000€ 

22:15:23:30           3.500€  

12:00-13:00          1.000€ 

20:00-21:00         2.000€ 

22:15-23:30         3.500€ 

12:00-13:00          1.000€ 

20:00-21:00         2.000€ 

22:15-23:30         3.500€  

 

Total : 18.500€ 

 

         

Total: PROGRAMACIÓ BAM: 76.000€ (sense IVA) 91.960€ (IVA INCLÒS)   

 

Sr/Sra Esteve Carames Boada, Director, el dia 03/02/2021 a les 12:30, que informa.
Sr/Sra Daniel Gelabert Muntane, Cap de Departament, el dia 03/02/2021 a les 12:14, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


