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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES 

CONVOCATÒRIA PER A LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE LA CAPELLA 

 

 

INTRODUCCIÓ. L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA I ELS CENTRES D’ARTS VISUALS 

 

Una de les funcions de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) és impulsar la connexió dels 

diferents centres artístics municipals per tal que es puguin teixir xarxes entre ells, mantenint 

alhora les respectives especificitats i contribuint, així, a que el sector de l’art barceloní 

produeixi, exhibeixi i desenvolupi les seves propostes. 

 

D’altra banda, en un moment com l’actual és imprescindible dotar els diferents equipaments 

d’estructures tècniques avançades, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos públics i garantir el 

nivell d’execució dels projectes que s’hi desenvolupen. 

 

Finalment, és fonamental que els centres d’arts visuals de la ciutat assumeixin el seu paper de 

catalitzadors de les escenes locals i que al mateix temps desbordin els  respectius marcs 

institucionals per establir cooperacions amb l’esfera pública.  

 

En aquest sentit , convé implementar el paper de les institucions artístiques de Barcelona en el 

marc dels nous escenaris artístics, econòmics i socials, reforçant entre les seves atribucions, les 

de garantir metodologies de treball professionals, compliment dels codis de bones pràctiques, 

això com porositat, transversalitat i dinamisme cultural. 

 

 

LA CAPELLA 

 

La Capella de l'Antic Hospital està ubicada en el conjunt monumental de l'Hospital de la Santa 

Creu i de la Casa de Convalescència. L’any 1402, el bisbe de Barcelona va autoritzar els 

administradors de l'hospital a construir una església, amb diverses capelles i altars. La Capella 

es va acabar de construir l'any 1444, a la part sud-oest del conjunt i al segle XVIII va ser molt 

reformada, amb l'afegit d'una nova volta perforada per una llanterna i l'obertura d'un portal 

barroc. Més endavant, entre els anys 1930 i 1960, gràcies a les diverses actuacions de 

restauració del conjunt arquitectònic de l'Hospital, es va poder recuperar la volta de canó 

(romànica) de la Capella, pertanyent a l'edificació del segle XIII, i algunes voltes dels segles XV i 

XVI. 

 

El 1926, l'Ajuntament de Barcelona va comprar l'edifici antic i en va començar la reconstrucció. 

La Capella es va destinar a activitats culturals i el 1968 s'hi va presentar una gran exposició 

retrospectiva de Joan Miró. A partir de 1994 s’ha dedicat a una programació estrictament 

contemporània que abraça des d’artistes de la ciutat fins a d’altres internacionals i des de 

mostres col·lectives a presentacions individuals.  
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Des del 2006 La Capella té com a projecte central Barcelona Producció, un programa que té 

per objectiu d’incentivar la producció en l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies. 

Barcelona Producció vol promoure la participació d’artistes, comissaris, crítics, investigadors i 

altres professionals centrats en l’art i la cultura contemporània a través d’una convocatòria 

oberta i una selecció de projectes efectuada per un jurat independent. 

 

OBJECTIUS DE LA CAPELLA 

 

La Capella té entre els seus principals  objectius el desenvolupament d’un programa expositiu, 

de programes públics i de publicacions que explori la creació artística contemporània, que 

vetlli per la dimensió local i global i que, a partir del treball en xarxa, construeixi comunitats 

vinculades als àmbits de treball.  

 

A aquest objectiu  s’hi suma el mantenir i reforçar la seva dedicació a la creació emergent i 

més en concret, des del 2006, a afermar el programa Barcelona Producció, un programa que té 

per objectiu incentivar la producció en l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies. 

Barcelona Producció promou la participació d’artistes, comissaris, crítics, investigadors i altres 

professionals centrats en l’art i la cultura contemporània a través d’una convocatòria oberta i 

una selecció de projectes efectuada per un jurat independent. 

 

Amb aquesta iniciativa, La Capella ofereix suport a les necessitats econòmiques i de producció 

de la comunitat artística de Barcelona i la seva àrea d’influència, amb l’objectiu d’acostar a tots 

els públics les línies discursives de l’art actual. Es tracta de plantejar unes condicions de 

selecció que possibilitin als autors dels projectes concórrer de manera transparent i sense 

intermediacions.  

 

La dimensió i singularització d’aquest projecte, fa imprescindible la tasca d’una direcció 

artística d’acord amb els paràmetres de qualitat i excel·lència que demana l’ICUB. 

 

Espais expositius. Desenvolupar un programa expositiu en sincronia amb l’objectiu principal 

del centre. Desplegar sistemes, programes i accions per a l’exhibició i presentació de 

pràctiques artístiques contemporànies. 

 

Recerca i valoració del patrimoni. Promoure el reconeixement d’arxius i patrimonis, en 

especial d’aquells que reflecteixen la memòria històrica col·lectiva i les diverses cultures 

particulars que produeixen valor patrimonial. 

  

Dispositiu de mediació. Esdevenir estructures de mediació que vinculin els contextos artístics, 

culturals i educatius amb els processos de disseminació socials.  
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Programes públics. Desenvolupar una línia de programació d’activitats públiques i una de 

publicacions relacionades amb el programa i els objectius del centre.  

 

Treball en xarxa. Accentuar el treball en xarxa i la creació de comunitats tant a escala local 

com internacional, i també la cooperació amb agents, institucions i equipaments diversos 

d’àmbit local, nacional i internacional, amb centres educatius, col·lectius i associacions 

autogestionades i, en especial, amb tota mena d’agents i centres relacionats amb la imatge i 

amb la memòria. En aquest sentit, el programa ha de contribuir a la consolidació i vertebració 

d’iniciatives culturals des de criteris de coparticipació, coproducció i cofinançament. 

 

Transparència i bones pràctiques. Basar el projecte i les activitats del centre en paràmetres 

d’eficàcia, i assegurar-se d’aplicar el codi de bones pràctiques i els criteris de transparència en 

la gestió. 

 

 

DOTACIÓ I DESPESES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

 

L’ICUB, a través d’un contracte específic, destinarà anualment 42.150,00 euros més IVA en 

concepte d’honoraris per a la direcció artística de La Capella, amb càrrec a l’estat de previsió 

d’ingressos i despeses entre els anys  2021 i 2025.  Aquest import anual s’ajustarà en funció de 

l’inici i finalització dels serveis.  

 

S’estableix una quantia total de 2.500 euros anuals en concepte de dietes i desplaçaments, que 

seran abonades trimestralment prèvia justificació dels imports efectivament gastats. En aquest 

concepte s’entendran les despeses de viatges (referit sempre a la persona del Director), així 

com despeses de representació institucional de la Virreina Centre de la Imatge. 

 

L’ICUB establirà anualment el pressupost per a fer front a les despeses per al 

desenvolupament del projecte,  la programació i producció d’exposicions, les activitats 

associades, les publicacions, la proposta de mediació i d’educació i la comunicació ,   per tal 

que d’acord amb aquesta previsió la Direcció Artística pugui fer una  proposta de despeses de 

desenvolupament del projecte . 

 

A títol orientatiu l’ICUB ha destinat  l’any 2020 la quantitat de 375.000 euros (IVA i altres 

impostos inclosos) per fer front a les despeses esmentades anteriorment.  

 

Aquestes despeses, que seran gestionades directament des de l’ICUB, també inclouen les dels 

equips de control de sales i atenció al públic.  

 

La gestió executiva de La Capella es coordina des del Departament de  Gestió de Centres d’Art 

que depèn de la Direcció de Teixit Cultural. Aquest Departament amb una estructura 
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consolidada de 2 persones és el que té la competència i encàrrec de gestionar les activitats i 

despeses associades al desenvolupament del projecte en la seva totalitat.  

 

Durant la vigència del contracte, la Direcció de l’ICUB, durant el quart trimestre de cada any, 

establirà el pressupost de què disposa el projecte per a l’any següent, per fer front a les 

despeses esmentades. 

 

No s’inclouen en aquesta previsió pressupostària les altres despeses de funcionament corrent, 

com ara les de vigilància, neteja i manteniment de l’espai, els subministraments i  l’equip de La 

Capella, que quedaran cobertes per altres partides pressupostàries. 

 

 

Bones pràctiques i codi ètic 

 

D’acord amb l’objectiu d’aprofundiment en la democratització de les institucions culturals 

públiques i del compromís ètic en la gestió del centre, la direcció artística de La Capella haurà 

de vetllar pel compliment efectiu de les recomanacions i els compromisos que s’expliciten a 

l’annex 1.  
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ANNEX I. CONVOCATÒRIA PER A LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE LA CAPELLA 
 

 

1. Elements per a l’aprofundiment de bones pràctiques 

 

L’Institut de Cultura de Barcelona vetllarà per l’aprofundiment de les pràctiques següents a La 

Capella, a partir dels compromisos següents: 

 

1. Impulsar el desenvolupament i la implantació del centre en la societat i el compliment dels 

seus objectius. 

 

2. Facilitar el valor públic o el retorn social de l’activitat del centre, afavorint una acció cultural 

ben articulada amb els territoris de la ciutat, que contribueixi al desenvolupament de les 

comunitats. 

 

3. Defensar l’autonomia de la direcció artística  enfront d’ingerències extra-artístiques. 

 

4. Adoptar el compromís d’aplicar la paritat en tots els àmbits, les funcions i les activitats del 

centre.  

 

5. Aplicar els drets i deures laborals bàsics, sigui quin sigui el servei contractat per la institució, 

seguint un model de contractació sostenible. 

 

6. Aplicar en les seves contractacions les instruccions vigents a l’Ajuntament de Barcelona 
relatives a inclusió de  clàusules socials, mediambientals i d’interculturalitat.  
 

7. Prioritzar les pràctiques d’economia cooperativa i l’atenció als criteris de l’economia social i 

solidària. En tot cas, el centre està obligat ha complir criteris de proporcionalitat per a una 

eficient i equitativa despesa del pressupost. 

 

8. Respectar els drets morals i els drets econòmics dels creadors i les creadores, les 

col·leccions, els arxius i altres possibles fons personals o d’entitats, públiques o privades, en la 

cessió temporal d’obra o documentació per a la seva exhibició en el centre. 

 

9. Promoure que totes i cadascuna de les relacions professionals entre el/la creador/a i el 

centre estiguin regulades mitjançant contracte signat per ambdues parts, en què s’especifiquin 

les condicions de la relació amb el màxim detall possible, a fi d’evitar divergències 

d’interpretació. 

 

10. Liquidar els drets econòmics al mateix autor, o bé a través d’una entitat de gestió 

col·lectiva de drets o a través d’alguns mediadors expressament facultats (distribuïdores). El 
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creador, atesa la seva condició d’autor, és l’única persona que pot decidir si posa la seva obra a 

disposició lliure del públic a través d’una llicència oberta (tipus Copyleft o Creative Commons) i, 

per tant, establir-ne les circumstàncies, les autoritzacions i els límits. 

 

11. Promoure i facilitar l’accés o l’alliberament a l’espai públic, sota llicències lliures, dels arxius 

d’imatges i els fons audiovisuals d’interès públic. 

 

 
2. Recomanacions i principis per a la direcció artística, en clau de futur codi ètic 

 

La direcció artística de La Capella haurà de desenvolupar el projecte d’aquest centre tot 

observant les recomanacions i els principis següents: 

 

1. Fer públic el projecte per al qual li ha estat atorgada la direcció artística mitjançant 

convocatòria pública. 

2. Contribuir a una gestió administrativa transparent que faciliti la rendició de comptes 

i accés a l’ICUB, al Consell de la Cultura, als sectors professionals i a la ciutadania al 

llarg i al final de la seva activitat com a director/a. 

3. Aplicar el compromís de no realitzar despeses supèrflues dels fons públics, moderar 

els costos de transport i allotjament ajustant-se a les dietes i indemnitzacions 

establertes per al personal funcionari o laboral. En cas de necessitar indemnitzacions 

per raó de desplaçament, allotjament o manutenció, no podran superar les que 

s’estableixen normativament per al personal funcionari o laboral. 

4. Potenciar la participació del personal laboral al seu càrrec en l’acompliment de la 

seva missió, fomentant l’assumpció de responsabilitats i proporcionant 

reconeixement públic per al bon desenvolupament de les seves funcions. Es 

compromet a evitar i combatre qualsevol forma de discriminació i a perseguir 

l’assetjament laboral. 

5. El/la director/a evitarà desenvolupar fora del centre qualsevol activitat vinculada al 

comerç de l’art o el col·leccionisme privat. Excepcionalment, per ser expert en una 

matèria determinada, podria ser acceptada la seva participació en algun projecte 

extern al centre: en aquest cas, hauria de comunicar-ho a l’ICUB.  

6. L’incompliment del projecte, la infracció d’aquests elements de codi ètic o altres 

causes de pes que impliquin una pèrdua de confiança en la seva missió poden ser 

objecte de rescissió del contracte abans de la seva finalització o la renúncia al 

càrrec.  

Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 21/12/2020 a les 12:11, que informa.
Sra. Anna Maria Ramirez Galvan, Cap de Departament, el dia 21/12/2020 a les 11:41, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


