PROJECTE LA VOLTA. Cessió d'espais compartits
LA VOLTA. ART Km 0. Cessió d'espais per a mercat
SELECCIÓ DE PARTICIPANTS PER A LA CESSIÓ D’ESPAIS
COMPARTITS I DE PARADES AL MERCAT DEL PROJECTE
LA VOLTA DE SANT NARCÍS, UN PROJECTE DEL BÒLIT,
CENTRE D’ART CONTEMPORANI DE L’AJUNTAMENT DE
GIRONA
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
L’Ajuntament de Girona convoca un procés de selecció d’un
mínim de 4 i un màxim de 5 projectes que es beneficiïn de la
utilització d’espais compartits per a la incubació d’iniciatives
emprenedores del sector creatiu/cultural de Girona (indústries
creatives).
El 2014 es van obrir les dues primeres botigues-galeria-taller a
la Pl. Assumpció de Sant Narcís on s’han instal·lat 6 projectes
artístics i creatius seleccionats per concurs i que romandran
durant l’any 2015 en aquests espais.
Durant el mes d’abril de 2015 és previst obrir dos nous locals
(botiga-taller) a la plaça de l’Assumpció que permeten ampliar
el nombre de projectes residents fins a un màxim d’11, és a dir,
que és possible l’admissió de màxim 5 participants. Tots els
espais del projecte La Volta es consideren d’ús comunitari del
projecte, tot i que s’assignen espais per projecte d’acord amb
les necessitats d’aquests i les possibilitats existents als locals
de La Volta.
També es vol crear un mercat a la Pl. de l’Assumpció de St.
Narcís amb la participació dels artistes i dissenyadors residents,
i els projectes creatius seleccionats a través d’aquesta
convocatòria. El mercat serà mensual a l’aire lliure i es dedicarà
a l’art i el disseny sota el denominador “Art Km 0”, buscant
crear una oferta de productes artístics i artesanals de caràcter
innovador.
Objectiu
L’objectiu d’aquesta convocatòria és l’activació i consolidació de
sectors emergents de les indústries creatives, tot innovant en
sectors tradicionals de les arts i la creativitat amb especial
atenció a les arts visuals, gràcies a la promoció de projectes
d’autoocupació i a la millora de perfils professionals.
Es seleccionaran un mínim de 4 i un màxim de 5 projectes que
es podran implantar, durant el període abans esmentat, a partir
de l’abril de 2015 , en algun dels 4 establiments oberts per tal
d’impulsar les seves propostes professionals en un local botiga-
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taller compartit. El període d’utilització és des de l’obertura fins
al 31 de desembre de 2015, tot i que l’inici de l’ocupació i
utilització es podrà realitzar durant el mes d’abril.
També es seleccionaran un màxim de 12 empreses o projectes
creatius del mateix camp que vulguin participar d’un mercat
mensual a la Pl. de l’Assumpció en el qual també hi seran
presents els residents del projecte La Volta.
Destinataris
Professionals de les indústries creatives, en els camps següents
d’aquest sector: arts visuals (dibuix, fotografia i pintura,
especialment), disseny i artesania, ja que es busca la
complementarietat amb els artistes residents ja establerts. Els
usuaris preferiblement han de requerir de poca infraestructura
logística, però els ha d’interessar treballar en connexió i
proximitat amb altres professionals creatius, participant i
col·laborant en un projecte compartit.
Tot i que no seran prioritàries, no s’exclou la consideració
d’altres categories de les indústries creatives, sempre que la
proposta sigui valorada com adequada a les condicions del
context que acull la iniciativa.
Dates de residència
Els usuaris escollits es beneficiaran de la utilització dels locals i
la infraestructura de les botigues-taller de La Volta, amb dret a
exposició, venda, taller i espai de reunions, de forma
compartida amb els altres residents. La instal·lació es podrà
realitzar a partir de l’abril de 2015 i la durada s’estableix fins el
31 de desembre de 2015.
Què s’ofereix i què es requereix
1. PROJECTE LA VOLTA. Cessió d'espais compartits
Els espais botiga-taller estan situats a la Plaça de l’Assumpció
de Girona, i es podran utilitzar d’abril a desembre de 2015.
Els projectes seleccionats es podran instal·lar, sense cost
(excepte les despeses de neteja, consums i manteniment dels
locals, que aniran a càrrec dels usuaris), i durant un període de
màxim 9 mesos i mínim 8 mesos en els espais de botiga/taller
de la Plaça de l’Assumpció del barri de Sant Narcís de Girona,
compartint l’espai i els serveis amb altres professionals
creatius, per poder desenvolupar la seva iniciativa empresarial.
En funció de les característiques dels projectes seleccionats es
distribuiran els espais entre els residents, tot i que tots els
espais del projecte La Volta es consideren d’ús comunitari del
projecte.
Es preveu seleccionar un màxim de 5 creatius i un mínim de 4.
Tots els locals es retolaran i identificaran convenientment per
donar a conèixer l’existència del nou nucli de botigues-taller de
creatius.
Ús de les instal·lacions i equipaments col·lectius del projecte La
Volta i del Bòlit Emprèn, previ acord entre les parts.
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Cada participant haurà d’aportar en concepte de copagament
40 euros mensuals de maig a desembre, que es reinvertiran en
millores de les instal·lacions i/o del projecte global. Les tasques
de neteja i manteniment dels locals, que aniran a càrrec dels
usuaris.
L’Ajuntament facilitarà els mitjans a l’Associació Cultural Fang
per les despeses d’obertura, treballs d’adequació dels locals,
d’escombraries i de lloguer dels locals.
Participar en les campanyes de difusió i promoció de les
indústries creatives que es realitzen en el marc del projecte La
Volta i del Bòlit Emprèn.
Participar de forma gratuïta en els cursos formatius que
organitza el Bòlit durant el període.
Participar de forma gratuïta en el mercat mensual “Art Km 0.
Creativitat i innovació” que es preveu organitzar a partir del
mes d’abril a la plaça.
Gaudir del servei d’assessorament a la professionalització i al
desenvolupament empresarial que ofereixen els programes del
Bòlit Emprèn i Girona Emprèn, amb cita prèvia.
Un cop transcorregut el període de cessió, les empreses tindran
tres opcions:
-Continuar a la botiga-taller aportant un lloguer de baix cost
durant el període màxim d’un any (màxim 100 euros
mensuals).
-Optar al lloguer d’un dels espais localitzats i pactats des del
Bòlit amb els propietaris, a preu convingut, a la mateixa plaça o
al barri de Sant Narcís.
-Constituir-se com a cooperativa o associació amb altres
usuaris i assumir el lloguer i despeses de manera conjunta.
Descripció dels espais botiga/taller
Dues botigues-taller obertes des del 2014:
•

Espai Plaça de l’Assumpció 22

•

Espai Plaça de l’Assumpció 25

Dues botigues-taller de nova implantació:
•

Espai botiga-taller de 30 m² en un local únic amb
aparador a la Plaça Assumpció.

•

Espai botiga-taller 40 m² repartits en una botiga de dos
espais, ambdós amb aparador a la Plaça Assumpció.

Les botigues tenen aparador visible des de les voltes de la plaça
Assumpció de Sant Narcís. Hi haurà la possibilitat d’utilització
de l’espai sota les voltes, davant la botiga, per posar parada, si
s’escau.
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Els locals disposen d’instal·lació de llum. Tots els usuaris de la
Volta podran gaudir de les instal·lacions de tots els locals del
projecte que en conjunt tenen taller, Internet, lavabo, espai de
reunions, estudi i espais de tallers (escultura, fusteria,
fotografia i pintura).
Els participants s’han de comprometre a:
-Equipar l’espai personal de treball amb els béns d’equip
necessaris pel desenvolupament del seu projecte professional.
-Col·laborar en les tasques de posada a punt dels espais, si
s’escau.
-Assumir les despeses de consums (40 euros mensuals).
-Assumir la neteja i el manteniment (un cop feta la posada a
punt dels locals).
-Participar en les tasques d’atenció i informació de La Volta, si
s’escau.
-Respectar les normes de funcionament de l’espai i del projecte
global.
-Coordinar-se i pactar unes normes de funcionament i de
responsabilitat amb els altres residents amb els quals es
comparteix l’espai, i respectar-les.
-Aportar en conjunt, de forma repartida i consensuada, una
permanència a l’espai d’un mínim de 20 hores setmanals, en
horari d’obertura comercial.
-Participar en el mercat mensual i col·laborar en les tasques de
muntatge i desmuntatge de les parades, a més d’atendre la
pròpia.
-Participar en la presentació pública del projecte i els resultats
obtinguts en les activitats que es considerin oportunes.
-Al final del projecte, lliurar una avaluació de l’experiència.
2. LA VOLTA. ART Km 0. Cessió d'espais per a mercat
El mercat es realitzarà el segon dissabte de cada mes a partir
del mes d’abril i fins el mes de desembre, en horari de mati de
9 a 13 h. a la Pl. Assumpció . El mercat estarà format per un
màxim de 20 parades. 10 de les parades es reserven als
residents del projecte La Volta i se n’ofereixen 10 més a
projectes creatius amb producte que respongui al concepte
d’art i innovació Art Km. 0, en el ben entès que el mateix
creatiu productor haurà de ser qui atengui la parada.
Es facilitaran les parades dissenyades per La Volta formades
per una taula de 200 x 80 cm., realitzats amb materials i
disseny de fàcil muntatge, emmagatzematge i transport. El
material s’haurà de recollir i retornar en bones condicions com
a màxim una hora abans de l’inici del mercat i una hora
després del tancament del mateix.
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Els usuaris hauran d’abonar la taxa municipal de venda de
productes culturals per ocupació ocasional i temporal de 4,95 €
(9,90 € per parada i dia).
S’han de comprometre a deixar net l’espai i el material.
S’han de comprometre a col·laborar en l’organització general i
logística del mercat juntament amb els residents de La Volta.
Al final del projecte, lliurar una avaluació de l’experiència.
Condicions generals:
Es realitzarà una campanya de comunicació per donar a
conèixer el projecte i als professionals residents, inclosa
promoció per web i 2.0.
Hi haurà un servei de coordinació, acompanyament, informació
i suport a la mateixa plaça de l’Assumpció a càrrec de personal
tècnic qualificat i de l’equip del Bòlit, Centre d’Art
Contemporani. Girona, de l’Associació Fang, que assumeix
l’encàrrec de coordinació de La Volta, i dels membres ja
establerts l’any 2014 a La Volta.
L’Ajuntament de Girona facilitarà en tot el possible a
l’Associació Cultural Fang la tramitació de les corresponents
llicències d’activitat.
La participació en la modalitat de botiga-taller comporta
participar en el mercat.
Es pot participar en el mercat sense tenir botiga-taller a La
Volta.
Es pot demanar per participar en l’opció que inclou botiga-taller
i mercat, o només optar a tenir parada al mercat.
Condicions de participació
S’hauran de lliurar els següents documents:
-Formulari de sol·licitud degudament complimentat (annex 1).
-Currículum del sol·licitant, adjuntant la titulació acadèmica, i
destacant el perfil artístic, artesanal o creatiu, fent especial
esment a la vessant d’empresa creativa innovadora.
-Carta de motivació.
-Acreditació com a empresa, associació o professional autònom,
si en disposa, o projecte d’autoocupació, en el marc de les
indústries creatives, a desenvolupar que contempli objectius
d’innovació o característiques de diferenciació.
-Document firmat conforme s’està al corrent de les obligacions
fiscals i laborals i que no es tenen deutes amb les
administracions públiques.
-A més, en el cas dels professionals residents a les botiguestaller, que siguin persona física serà necessari optar per una
forma jurídica en el termini de dos mesos a comptar des de
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l’inici de l’establiment. Pla de viabilitat del projecte empresarial
o professional, si en disposa (en cas negatiu ha d’assumir el
compromís de realitzar-lo en el termini de dos mesos a comptar
des de l’inici de la residència).
-Projecte a desenvolupar a l’espai, que contingui un grau
d’innovació o de diferenciació, explicació de motius i la
necessitat de l’espai (màxim 3 pàgines DINA4 més els annexos
que es considerin convenients). Indicar expressament la
viabilitat de dur a terme el projecte en un espai compartit per
altres usuaris i quins aspectes es poden haver de tenir en
compte en aquest sentit.
-A més, en el cas dels professionals que opten a les parades Art
Km0: descripció dels productes que es volen comercialitzar,
materials i preus, i documentació gràfica.
Entrega de documentació
La documentació a lliurar enumerada en l’apartat de Condicions
de participació caldrà enviar-se per correu certificat o en mà al
Registre General de l’Ajuntament de Girona, en un sobre únic,
tancat, retolat amb la següent informació:
CONVOCATÒRIA PLATAFORMA LLANÇADORA – LA VOLTA/BÒLIT
EMPRÈN 2015
Ajuntament de Girona – Registre General
Plaça del Vi, 1
17004 Girona
Es verificarà que el segell de correus o registre de lliurament
coincideixen amb el termini de la convocatòria.
També s’haurà d’enviar la mateixa documentació mitjançant
correu electrònic a l’adreça bolitconvoca@bolit.cat
Els dossiers que no hagin estat seleccionats es retornaran fins
el 15 de setembre de 2015 a les oficines del Bòlit. Els dossier
no recuperats s’eliminaran.
Termini de presentació i resolució
Termini de presentació: 19 de març de 2015
Resolució: 25 de març de 2015
En cas que quedin places vacants quedarà automàticament
oberta la convocatòria i seran valorades les sol·licituds que es
rebin per ordre de recepció.
Criteris i equip de valoració
Els criteris de valoració són:
-Adequació de les característiques de la proposta a les
possibilitats de l’espai i/o mercat (25%)
-Qualitat cultural/creativa de la proposta (25%)
-Qualitat del Pla de viabilitat o proposta d’autoocupació (25%)
-Vinculació amb Bòlit, amb la Volta i altres projectes creatius de
Girona, especialment al Barri de Sant Narcís (25%)
L’equip de valoració està format per:
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-2 persones tècniques del Bòlit (Bòlit, Centre d’Art
Contemporani. Girona)
-1 persona de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Girona
-1 persona de l’Àrea de Turisme i comerç
-1 membre de l’Associació Cultural Fang
-1 membre del col·lectiu La Volta
No es valoraran les propostes que incompleixin les bases de la
convocatòria.
Acceptació de les bases: resolució i atorgament
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació
d’aquestes bases i de la resolució del jurat, així com els canvis
que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es
puguin produir posteriorment.
La signatura del formulari suposa l’acceptació de les bases de la
convocatòria.
Els candidats seleccionats hauran de firmar un contracte on
s’establiran les condicions, els pactes i acords entre l’usuari i
l’Ajuntament de Girona. La proposta de document es lliurarà als
interessats juntament amb la comunicació de la resolució per
escrit i haurà d’estar firmat abans de l’inici de l’activitat.
Les condicions d’ús de les dues modalitats seran consultables al
web del bòlit a l’apartat
http://www.bolit.cat/cat/programacio/bolit-convoca
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ANNEX 1. FORMULARI DE SOL·LICITUD
1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

Adreça postal

Telèfon

Mòbil

E-mail

Data de naixement

Accepto les condicions d’utilització de la botiga-taller i dels
equipaments que em siguin cedits.

2. Breu explicació de la iniciativa a desenvolupar a La Volta –
Barri de Sant Narcís

3. Documents a lliurar
•

•
•
•

•
•

Currículum del sol·licitant, adjuntant la titulació
acadèmica, i destacant el perfil del projecte o d’empresa
creativa
Carta de motivació
Acreditació professional, associació, etc.
Document firmat conforme s’està al corrent de les
obligacions fiscals i laborals i que no es tenen deutes amb
les administracions públiques
Pla de viabilitat o proposta d’autoocupació
Projecte a desenvolupar a l’espai, que contingui un grau
d’innovació o de diferenciació, explicació de motius i la
necessitat de l’espai (màxim 3 pàgines DINA4 més els
annexos que es considerin convenients)

Signatura del sol·licitant,

Data
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