SELECCIÓ D’EMPRESES, COMERÇOS, CENTRES DE TREBALL ESPECIAL I UN
CENTRE EDUCATIU EN ARTS QUE PARTICIPIN EN L’ACCIÓ CONNEXIÓ
GIRONA DEL PROJECTE BÒLIT EMPRÈN
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
BÒLIT, CENTRE D’ART CONTEMPORANI. GIRONA

L’Ajuntament de Girona, convoca un procés de
centres de treball i un centre educatiu en arts que
innovador i experimental de formació d’artistes,
creació de llocs de treball per a perfils creatius
empresarial i educatiu.

selecció d’empreses, comerços,
vulguin participar en un projecte
amb l’objectiu de promoure la
que aporten innovació al teixit

La iniciativa Connexió Girona forma part del projecte del Bòlit Emprèn impulsat
pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona de l’Ajuntament de Girona i
subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a
Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012.
Objectius:
Articular i estructurar les indústries creatives com a sector i posar-les en relació
amb el món de l'empresa, els centres formatius i els de coneixement. Posar en
relació els agents complementaris. I donar solucions creatives als projectes
plantejats per les empreses/centre participants.
A nivell de resultats, la proposta haurà de donar resposta a les necessitats
plantejades per l’empresa/centre participant en el conveni de col·laboració, el que,
si escau, podria materialitzar-se en forma de catàleg de productes/solucions a
problemes empresarials. Així mateix, s’espera que la proposta generi oportunitats
d’ocupació.
Per fi, com a valor afegit, es podent obrir horitzons a noves pràctiques a través de
la capacitació d'artistes/creadors locals per intervenir des de les seves
competències professionals específiques en l'àmbit empresarial.

Candidats:
Empreses, comerços, centres educatius especials i
Girona ciutat o de comarques gironines:

centre educatiu en arts de
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•

2 Empreses. Adreçat a empreses de llarg recorregut i solvència que
presenten dificultats de trobar noves solucions innovadores i creatives
davant les noves problemàtiques i context que ha generat la crisi.

•

2 Comerços. Adreçat a establiments vinculats al turisme o comerços de
marca local que pretenen oferir productes singulars i exclusius de qualitat i
de forma carismàtica.

•

2 Centres especials de treball. Adreçat a centres que vulguin millorar els
processos creatius de producció contribuint al manteniment del model
empresarial i a la no destrucció de llocs de treball del col·lectiu de
discapacitats psíquics.

•

1 centre educatiu en Art i disseny o realització audiovisual i multimèdia o
creació sonora.

Dotació:
S’ofereix a les empreses/centres participants la possibilitat de comptar amb el
suport d’especialistes i creatius orientats a trobar respostes i a resoldre les
problemàtiques o necessitats que vulgui plantejar. A més, es farà difusió de la seva
participació en el projecte a curt i llarg termini. Per últim, s’ofereix a les
empreses/centres acollidors una proposta / solució innovadora al problema o repte
que plantegin.
La direcció, coordinació tècnica i el seguiment del projecte la durà a terme
l’Ajuntament de Girona a través de la unitat Bòlit Emprèn amb el suport de
l’empresa especialitzada en innovació contractada per aquesta finalitat C2+i.
La relació contractual amb els artistes formadors i artistes en pràctiques anirà a
càrrec de C2+i.
Condicions de participació
Es demana a les Empreses, comerços, centres educatius especials i
centre
educatiu en arts de Girona ciutat o de comarques gironines complir els següents
requisits:
- Enviament d’una proposta on s’expliqui un aspecte a millorar, resoldre o innovar i
que considerin necessari impulsar en l’empresa / centre de treball.
- Implicació en els processos de coneixement de la metodologia proposada.
- Acolliment dels artistes seleccionats en el sí de l’empresa, així com facilitar-ne la
seva intervenció.
- Valorar els resultats presentats per l’artista i el procés dut a terme conjuntament
amb l’organització.
Entrega de documentació
La documentació a lliurar serà la següent:
− Una fitxa de participació
− Document firmat conforme s’està al corrent de les obligacions fiscals i laborals
La signatura del formulari suposa l’acceptació de les bases de la convocatòria.
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Les propostes caldrà que siguin presentades en mà al departament de registre de
l’Ajuntament de Girona, en un sobre únic, tancat, retolat amb la següent
informació:
CONVOCATÒRIA CONNEXIÓ GIRONA. BÒLIT EMPRÈN
Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1
17004 Girona
Cal comunicar la presentació a l’organització mitjançant correu electrònic a l’adreça
bolitconvoca@bolit.cat

Termini de presentació i resolució:
Termini de presentació: fins el 30 de setembre de 2013.
Resolució: 4 d’octubre de 2013
Criteris i equip de valoració:
Els criteris de valoració són:
- Capacitat de generar ocupació amb posterioritat a aquesta experiència (25
%)
- Capacitat de traslladar l’experiència a d’altres centres/ empreses/comerços
similars (10%)
- Interès de la demanda generada per l’empresa (30%)
- Viabilitat d’obtenir un resultat tangible o producte (25%)
- Seu a Girona o la proximitat amb la ciutat (10%)
Equip de valoració:
- Dues persones tècniques del Bòlit Emprèn del Bòlit, Centre d’Art
Contemporani de l’Ajuntament de Girona.
- Una persona de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Girona.
- Una persona de la Cambra de Comerç de Girona
Acceptació de les bases:
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de
la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors
aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.
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Connexió Girona
Sol·licitud de participació
1. Dades de l’empresa
Nom del / de la responsable del
projecte

Nom de l’empresa

Area principal de treball i nombre de treballador/e/s

Localització (ciutat) i pàgina web

Telèfon

Mòbil

E-mail

Idiomes de treball

Estàs o has estat en un procés de millora de la competitivitat o en
algun altre programa de Girona Emprèn o del SOC?

2. Motivació
Explica aquí per què t’interessa participar, quants treballador/e/s
penses involucrar en el projecte, i quina dedicació li penseu donar.

4

3. Punt de partida de la reflexió
Explica aquí quin tema proposes que faci una proposta l’artista. Pot
tenir a veure amb:
* models organitzatius (definir nous models , estructures o xarxes de
gestió)
* processos creatius (desenvolupant la capacitat interna de innovació);
* valors associats al negoci (repensant o definint nous
productes/serveis, clients, mercats);
* mecanismes de relació amb l’entorn: comunicació, responsabilitat
social, etc.

4. Relació prèvia amb el sector creatiu
Explica aquí quina es la teva relació amb el sector creatiu. Has tingut
ja alguna experiència d’aquest tipus? Quin ha estat el resultat?
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