SELECCIÓ D’EMPRENEDORS I FUTURS PROFESSIONALS EN
PLATAFORMA LLANÇADORA DEL PROJECTE BÒLIT EMPRÈN 2014

L’ACCIÓ

CONVOCATÒRIA PLATAFORMA LLANÇADORA

L’Ajuntament de Girona convoca un procés de selecció d’artistes, creatius
emprenedors i futurs professionals en el sector de les arts i la creativitat (indústries
creatives). Aquesta iniciativa es duu a terme en el marc de l’acció Plataforma
Llançadora del projecte Bòlit Emprèn 2014, impulsat pel Bòlit, Centre d’Art
Contemporani. Girona de l’Ajuntament de Girona i subvencionat pel SOC a través
del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d’acord amb el
Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre
ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre.
L’Ajuntament de Girona i l’entitat Cookingirona van subscriure el 2013 un conveni
de col·laboració per executar conjuntament l’acció pilot Plataforma Llançadora a
l’espai que Cookingirona disposa al c/ de la Força 13, principal (Palau Sambola).
Durant l’any 2014, es dóna continuïtat al projecte oferint un programa de
pràctiques i d’acompanyament mentor en projectes d’autoocupació a Cookingirona,
un espai de treball compartit en règim de cogestió i cocreació, innovador en la seva
modalitat a la demarcació de Girona.
Objectiu
L’objectiu d’aquesta convocatòria és impulsar i consolidar els sectors emergents de
les indústries creatives de Girona i comarques a través de promoure projectes
d’autoocupació i millora de perfils professionals.
Es preveuen dues modalitats:
1. Mentoring de noves empreses creatives
2. Acollida de futurs professionals en pràctiques de treball
Destinataris
Artistes i creatius, emprenedors i futurs professionals en el sector de les indústries
creatives amb especial atenció a les arts visuals ( fotografia, disseny, gestió cultural
o artística, creació literària i musical, pensament, còmic, dibuix i il·lustració,
videojocs, audiovisuals i edició) per raó d’adequació a l’espai, activitats
professionals existents a Cookingirona i organització. No s’exclou la consideració
d’altres categories sempre que la proposta concreta sigui valorada com adequada a
les condicions del context que acull la iniciativa.

En relació a la modalitat de mentoring de noves empreses creatives, s’escolliran un
màxim de 6 emprenedors (empreses unipersonals) per a tota la convocatòria
En relació a l’acollida de futurs professionals en pràctiques s’escolliran un màxim de
6 participants per a tota la convocatòria.
Períodes possibles de residència (2 pràctiques i 2 mentoring per període):
Del 24 de març 21 de juny
Del 23 de juny al 20 de setembre
Del 22 de setembre al 20 de desembre
Què s’ofereix:
1. En relació a la modalitat de mentoring de noves empreses creatives, s’ofereix als
sol·licitants:
A càrrec dels professionals residents a Cookingirona:
• Mentoring en metodologies d'inici empresarial
• Tècniques de cocreació i coworking
• Organització del temps i dels espais
• Coaching de productes, serveis i model empresarial
• Espai personal de treball de 3 m2
• Ús de les instal·lacions i equipaments col·lectius de Cookingirona, previ
acord entre les parts.
A càrrec de Bòlit Emprèn:
• Servei de suport en matèria d’assessorament i difusió del projecte
d’autoocupació
• Visibilització del projecte d’autoocupació en les Jornades Girona Art Innova
que se celebraran a Girona durant el mes de desembre de 2014.
2. En relació a la modalitat d’acollida de futurs professionals en pràctiques de
treball, s’ofereix als sol·licitants:
A càrrec dels professionals residents a Cookingirona:
• Participació activa en projectes professionals de Cookingirona i en una o
diverses empreses de Cookingirona dedicades, total o parcialment, a una
activitat relacionada amb les indústries creatives.
• Espai personal de treball de 3 m2
• Ús de les instal·lacions i equipaments col·lectius de Cookingirona, previ
acord entre les parts.
A càrrec de Bòlit Emprèn:
• Serveis de suport del Bòlit Emprèn en matèria d’assessorament en un futur
projecte d’autoocupació.
• Visibilització de l’experiència en pràctiques en les Jornades Girona Art
Innova que se celebrarà a Girona durant el mes de desembre de 2014.
Compromisos dels participants:
En ambdues modalitats,
comprometre a:
•

els

emprenedors

i

futurs

professionals

s’han

de

Equipar l’espai personal de treball de 3 m2 amb els béns d’equip necessaris
pel desenvolupament del projecte d’autoocupació o pràctiques de treball.

•
•
•

Participar en les tasques d’informació de l’acció Plataforma Llançadora, si
s’escau.
Respectar les normes de funcionament de l’espai Cookingirona
Participar en cursos formatius relacionats amb el seu projecte
d’autoocupació o les activitats que Bòlit Empren i Cookingirona els puguin
proposar.

Alhora, en la modalitat de mentoring, el sol·licitant es compromet a desenvolupar el
seu projecte d’autoocupació amb un mínim de 260 hores durant 3 mesos, el 75%
de les quals a l’espai Cookingirona de forma presencial en horari a convenir.
Alhora, en la modalitat de futurs professionals en pràctiques, el sol·licitant es
compromet a desenvolupar el treball en pràctiques amb un mínim de 130 hores
durant 3 mesos, el 75% de les quals a l’espai Cookingirona de forma presencial en
horari a convenir.
Condicions de participació:
1. En ambdues modalitats s’hauran de lliurar els següents documents:
1.1. Formulari de sol·licitud degudament complimentat
1.2. Currículum del sol·licitant, adjuntant la titulació acadèmica
1.3. Carta de motivació
1.4. Proposta d’horari
1.5. Període prioritari de residència
1.6. Les persones desocupades o inactives que participin a la convocatòria,
hauran d’estar prèviament inscrites com a Demandants d’Ocupació no
Ocupats (DONO), a l’oficina de treball que els correspongui segons el codi
postal del seu lloc de residència, i caldrà presentar obligatòriament el
document de demanda d’ocupació o un certificat emès per l’Oficina de
treball. Per aconseguir-lo, cal dirigir-se a l’oficina de treball i inscriure’s com
a demandant d’ocupació.
2. En la modalitat de mentoring, els emprenedors i empreses han d’acreditar els
següents punts:
2.1. Document acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals
2.2. Projecte d’autoocupació, en el marc de les indústries creatives, a
desenvolupar que contingui un grau d’innovació o de diferenciació,
explicació de motius i de la necessitat d’un espai de treball (màxim 3
pàgines DINA4)
3. En la modalitat de futurs professionals en pràctiques, els estudiants (o persones
que hagin finalitzat els seus estudis fa menys de 5 anys) hauran d’acreditar el
següent punt:
3.1. Ser estudiant de darrer curs en cicle formatiu o grau del sector de les
indústries culturals o no fer més de 5 anys de la data d'acabament dels
estudis
Entrega de documentació:
La documentació a lliurar enumerada en l’apartat condicions de participació caldrà
enviar-se per correu certificat o en mà al departament de registre de l’Ajuntament
de Girona, en un sobre únic, tancat, rotulat amb la següent informació.
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Plaça del Vi, 1
17004 Girona
Es verificarà que el segell de correus o registre de lliurament coincideixen amb el
termini de la convocatòria. En el cas de presentar la sol·licitud per correu certificat
s’haurà de comunicar mitjançant correu electrònic a l’adreça bolitconvoca@bolit.cat
Terminis de presentació de sol·licituds:
A partir de la publicació de la present convocatòria, el termini és obert i es
considera tancat d’acord amb el següent calendari:
Primer període: termini obert fins el 12 de març
Segon període: termini obert fins el 23 de maig
Tercer període: termini obert fins el 22 de juliol
Per a cada període es valoraran tots els candidats que han fet constar que hi estan
interessats rebuts des de l’inici i que no hagin estat seleccionats en períodes
anteriors.
Resolució: 15 dies abans de cada període.
Criteris i equip de valoració:
Els criteris de valoració en la modalitat de mentoring són:
• Adequació de les característiques de la proposta a les possibilitats de l’espai
i dels professionals de Cookingirona: 10 punts
• Qualitat cultural / artística / creativa de la proposta professional: 10 punts
• Vinculació amb projectes de la ciutat: 10 punts
• Es prioritzaran els emprenedors residents o nascuts a Girona.
Els criteris de valoració en la modalitat de acollida de futurs professionals en
pràctiques són:
• Adequació del CV del sol·licitant a l’espai i als professionals de Cookingirona:
10 punts
• Carta de motivació: 10 punts
• Vinculació amb projectes de la ciutat: 10 punts
• Es prioritzaran els estudiants que estiguin cursant estudis o hagin cursat
estudis a Girona.
Equip de valoració:
• Dues persones tècniques del Bòlit Emprèn
Contemporani de l’Ajuntament de Girona
• Dos membres de Cookingirona

del

Bòlit,

Centre

d’Art

Només es valoraran les propostes que acompleixin 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 dels 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.

