PROJECTE LA VOLTA – LOCALS I MERCAT ART KM0 PER PROJECTES DE
CURTA DURADA
SELECCIÓ DE PERSONES I PROJECTES PER LA PARTICIPACIÓ EN EL
PROJECTE LA VOLTA DE SANT NARCÍS QUE COMPORTI, EN CAS DE
DISPONIBILITAT DE PLACES, L’UTILITZACIÓ DE LOCALS COMPARTITS PER
PROJECTES D’UNA DURADA MÀXIMA DE 6 MESOS
El projecte La Volta és una iniciativa municipal desenvolupada des de l’octubre de
2014 per l’Ajuntament de Girona a la Plaça Assumpció del barri de Sant Narcís
impulsada pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani. El febrer de 2017 l’Ajuntament de
Girona va aprovar la quarta fase del projecte La Volta que s’executarà en dues
subfases, la primera des de l’1 de gener fins el 30 de juny del 2017 i la segona des
de l’1 de juliol de 2017 fins el 30 de juny de 2019.
(www.bolit.cat/cat/centre/projectes-bolit.html)
L’Ajuntament de Girona ha desenvolupat el projecte desplegant un
col·laboració amb l’Associació Cultural Fang des de l’inici de l’activitat.
per encàrrec de l’Ajuntament de Girona, l’Associació Cultural Fang
gestora que assumeix la coordinació i execució in situ de la fase quarta
la Volta fins el 30 de juny de 2017.

conveni de
Així mateix,
és l’entitat
del projecte

L’objectiu del projecte La Volta 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.
Des del desembre de 2014 fins a l’actualitat, s’han obert quatre botigues-galeriataller a la Pl. Assumpció de Sant Narcís on s’han instal·lat projectes artístics i
creatius seleccionats per concurs.
També s’ha creat un mercat a la Pl. de l’Assumpció de St. Narcís amb la participació
dels artistes i dissenyadors residents, i els projectes creatius seleccionats
d’anteriors convocatòries.
El projecte contempla la participació de 10 participants en la modalitat de residents
de locals i 20 participants en la modalitat de paradistes (10 dels quals residents),
així com la participació d’un nombre reduït de participants en la modalitat d’usuaris
dels locals per projectes concrets de 6 mesos de durada i en la modalitat
d’exhibidors i venta de productes.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
L’Associació Fang convoca un procés de selecció de projectes i persones que
participaran en el projecte La Volta de Sant Narcís com usuaris dels espais de La
Volta per projectes determinats i el mercat per les places que es considerin
disponibles, que es beneficiaran de la utilització d’espais i recursos compartits per a
la incubació d’iniciatives emprenedores del sector creatiu/cultural de Girona i de l’ús
de parades del mercat Art Km0 i amb una durada màxima de 6 mesos. Les
persones candidates que no obtinguin plaça es consideraran que romanen en
situació de llista d’espera en procediment de selecció continuada de candidats.
A mida que evoluciona el projecte, es poden crear places vacants o es pot valorar
que es pot ampliar el nombre de participants, amb l’objectiu de reforçar el projecte
i complementar l’oferta existent.
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Objectiu
Aquesta acció consisteix en la cessió d’espais i recursos dels establiments galeriabotiga/taller situats a la Plaça de l’Assumpció, amb empreses, professionals i/o
associacions del camp de les indústries creatives, com a projecte d’autoocupació,
amb l’objectiu que l’espai els serveixi com a plataforma de creació, producció,
promoció, venda i consolidació d’un projecte en el camp de la creació artística i
indústries creatives.
Tots els locals de 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.
En el marc de La Volta, es realitza trimestralment el Mercat d’Art Km0 a la Plaça de
l’Assumpció de Sant Narcís amb la participació dels projectes creatius residents, els
projectes creatius seleccionats com a paradistes i eventualment paradistes
convidats a efectes promocionals i de dinamització de la iniciativa.
La participació en d’altres mercats extraordinaris, addicionals als de periodicitat
trimestral, seran a convenir entre els participants i l’Associació Fang, i en tot cas,
opcionals.
Es seleccionaran participants per impulsar projectes concrets que puguin fer ús
d’espais dels 4 establiments oberts per tal d’impulsar la seva proposta professional
en un local galeria-botiga-taller compartit per un projecte determinat amb durada
màxima de 6 mesos i per ocupar una de les parades del mercat trimestral.
Destinataris
Ex-Residents o ex-paradistes de La Volta que han exhaurit el seu dret de
permanència, i per un màxim de 6 mesos. En la selecció es buscarà la
complementarietat amb els residents ja establerts i es donarà prioritat a la
renovació en la participació en cas d’haver-hi més interessats que places
disponibles.
Dates de residència
La participació es podrà realitzar des de la data d’admissió fins al 30 de juny de
2017, amb renovació prevista fins a exhaurir el termini màxim de 6 mesos
(successius o per períodes). Dita renovació suposarà la signatura d’un nou
contracte amb l’entitat que assumeixi la gestió i coordinació de La Volta a partir de
l’1 de juliol de 2017 després de guanyar el concurs d’adjudicació del Servei.
Què s’ofereix
Cessió d'espais de galeria-botiga-taller en règim compartit i participació en el
mercat trimestral en modalitat de copagament que comporta aportar 100 euros
mensuals, que es reinvertiran per millores i despeses compartides.
Els locals estan situats a la Plaça de l’Assumpció de Girona, i es podran utilitzar
durant 6 mesos. El mercat es realitza a la mateixa plaça trimestralment.
Els projectes seleccionats podran fer ús dels espais (les despeses de neteja i
manteniment dels locals, que aniran a càrrec dels usuaris), de les galeriesbotigues/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 un projecte concret. En funció de les característiques dels projectes
seleccionats es distribuiran els espais i recursos entre els residents, tot i que tots
els espais del projecte La Volta es consideren d’ús comunitari del projecte.
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Tots els locals es troben retolats i identificats convenientment per donar a conèixer
l’existència del nucli de botigues-taller de creatius.
Ús de les instal·lacions, recursos i equipaments col·lectius del projecte La Volta,
previ acord entre les parts.
L’Ajuntament facilita els mitjans a l’Associació Cultural Fang, per les despeses
d’obertura, treballs d’adequació dels locals, d’escombraries, de lloguer i WIFI dels
locals o bé assumeix directament dites despeses.
Participar de forma gratuïta en els cursos formatius que organitza el Bòlit durant el
període en cas de disponibilitat de places vacants.
Descripció dels espais botiga/taller actuals

•

Espai Plaça de l’Assumpció 22 de 60 m2.

•

Espai Plaça de l’Assumpció 25 de 80 m2.

•

Espai botiga-taller de 30 m2 en un local únic amb aparador a la Plaça
Assumpció. Plaça Assumpció, 1

•

Espai botiga-taller 40 m2 repartits en una botiga de dos espais, ambdós
amb aparador a la Plaça Assumpció. Plaça Assumpció, 15

Les botigues tenen aparador visible des de les voltes de la plaça Assumpció de Sant
Narcís. Hi ha la possibilitat d’utilització de l’espai sota les voltes, davant la botiga,
per posar parada, si s’escau, o desenvolupar tallers i/o activitats creatives obertes
al públic.
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 Internet,
lavabo, espai de reunions, projeccions, estudi audiovisual i espais de tallers
(escultura, fusteria, fotografia i pintura, ceràmica).
En el futur el projecte resta obert a la incorporació de nous locals del barri de Sant
Narcís.
Descripció del mercat Art Km 0
Es realitzarà trimestralment, el primer d’ells el dia 11 de març, de 10 a 20 h. a la
Pl. Assumpció. Estarà format per un màxim de 20 parades. Les parades es reserven
als residents del projecte La Volta i també se n’ofereixen a projectes creatius amb
producte que respongui al concepte d’art i innovació Art Km0, en el ben entès que
el mateix creatiu productor haurà de ser qui atengui la parada.
Es facilitaran les parades dissenyades per l’Assoc. FANG formades per una taula de
200 x 80 cm., realitzades 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. L’organització disposa d’un local de magatzem a la mateixa
plaça.
Condicions generals dels participants:

- Regir-se per les normatives i condicions de La Volta.
- Facilitar la presentació pública del projecte desenvolupat i els resultats obtinguts
en les activitats que es considerin oportunes.
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- Informar en tot cas de la seva participació en aquest projecte, que es porta a
terme a partir d’una iniciativa del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona de
l’Ajuntament de Girona.

- Aportar a l’Associació informació útil per a la valoració i seguiment de l’execució
de l’encàrrec i la seva avaluació.

- Presentar una memòria o escrit de valoració de l’experiència abans del 30 de juny
de 2017.

- Responsabilitzar-se de la guàrdia i custòdia dels propis béns i contractar una
pòlissa d’assegurances en previsió dels riscos de trencament d’objectes, furts o
robatori, si és necessari. Lliurar una còpia de la pòlissa als coordinadors del
mercat.

- Participar en les tasques d’informació de La Volta, si s’escau.
- Col·laborar en les tasques promocionals del projecte a través dels seus propis
mitjans sempre i quan esmenti els crèdits que corresponent a la iniciativa.

- Disposar de personalitat jurídica pròpia, donar-se d’alta com a autònom, empresa
o associació abans del 30 de juny de 2017.

- Formalitzar la documentació necessària per a la seva participació estipulada a les
bases de la convocatòria.

- En cas de renúncia o impossibilitat, el participant farà arribar a l’entitat gestora
una carta explicant el motiu de la mateixa. L’entitat gestora informarà
trimestralment de les altes i baixes dels participants del projecte a l’Ajuntament,
per la qual cosa, el participant haurà d’acceptar la transparència de les seves
dades a l’Ajuntament.

- Acceptar l’aparició a reportatges, fotografies o vídeos amb finalitats de
comunicació i difusió del projecte. En cas de no estar-hi d’acord, caldrà presentar
una carta en aquest sentit.
Drets dels participants com a usuaris dels espais per projectes:
- Hi haurà un servei de coordinació, acompanyament, informació i suport a la
mateixa plaça de l’Assumpció a càrrec de l’Associació Cultural Fang, el primer
semestre del 2017 i per qui guanyi el concurs a partir del 1 de juliol de 2017.
- Participar a La Volta com a usuari dels espais, recursos i equipaments de les
galeria-botiga-taller de forma compartida amb els altres participants seleccionats
en anteriors convocatòries i els que s’incloguin a partir de noves convocatòries.
- Equipar l’espai personal de treball amb els béns d’equip necessaris pel
desenvolupament del seu projecte professional.
- Podran ésser usuaris del forn elèctric ubicat al local 25 prèvia aportació de 10
euros per fornada que s’entregaran a l’ASSOCIACIÓ que reinvertirà el capital en el
projecte.
Deures dels participants com a usuaris dels espais per projectes:
- Aportar en concepte de copagament 100 euros mensuals, que es reinvertiran per
millores i despeses compartides.
- Participar en els mercats trimestrals “Art Km0. Creativitat i innovació” que
s’organitzen a la plaça Assumpció contra pagament de 9,90 euros per parada i dia
(4,95 € si es comparteix la parada amb un altre artista resident de La Volta) de
taxa municipal de venda de productes culturals per ocupació ocasional i temporal,
que s’hauran d’abonar en la seva totalitat. La taxa de mercats és susceptible a ser
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modificada d’acord amb les ordenances fiscals i preus públics que estableix
anualment l’Ajuntament de Girona.
- Respectar, durant el període d’estada a La Volta, les normes i horaris establerts i
convenir qualsevol actuació que afecti la imatge i el funcionament del projecte amb
els altres professionals participants.
- Fer un bon ús de les instal·lacions, recursos i equipaments i mantenir l’ordre, la
neteja, salubritat i el respecte a l’ambient necessaris en un espai de treball
compartit, així com l’adequat tracte a l’atenció del públic visitant.
- Desenvolupar la utilització del galeria/taller/botiga durant i de forma efectiva a
l’espai La Volta de forma presencial en horari a convenir entre els residents i els
organitzadors.
- Col·laborar en les tasques de posada a punt dels espais, si s’escau.
- Assumir la neteja i el manteniment (un cop feta la posada a punt dels locals).
- 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.
Drets dels participants com a paradistes:
- Participar en el mercat trimestral “Art Km0” que s’organitza a la plaça Assumpció.
Els participants poden optar a emprar una parada individual o compartir parada
amb un altre artista/projecte participant oficial del mercat.
- Beneficiar-se de la utilització d’una taula de 200 x 80 cm els dies de mercat per a
la venta dels seus productes creatius.
Deures dels participants com a paradistes:
- Assumir el pagament del preu públic de la utilització de les parades (9,90 € per
mercat en cas d’ús exclusiu de parada i 4,95€ en cas de compartir la parada amb
un altre participant) de taxa municipal de venda de productes culturals per
ocupació ocasional i temporal, que s’hauran d’abonar en la seva totalitat. La taxa
de mercats és susceptible a ser modificada d’acord amb les ordenances fiscals i
preus públics que estableix anualment l’Ajuntament de Girona.
- L’acceptació de les condicions de participació en el mercat comporten el pagament
de la taxa de tots els mercats del període del contracte, tant si s’hi assisteix com si
no.
- Amb l’entrada en vigor del nou apartat de l’article 10 de l’Ordenança fiscal general
de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic, els participants
hauran de garantir que no tenen deute en període executiu per la taxa de mercats
a fi de poder ocupar domini públic en dies de mercat.
- Col·laborar en l’organització general i logística del mercat de muntatge i
desmuntatge.
- Fer un bon ús de la parada cedida i atendre-la, amb un adequat tracte a l’atenció
del públic visitant.
- Deixar net l’espai del mercat i el material cedit.
- Contractar una assegurança de danys a tercers i responsabilitat civil per la seva
participació al mercat.
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- En cas de no poder assistir en alguna edició del mercat, avisar amb 15 dies
d’antel·lació als coordinadors del mercat.
Condicions de sol·licitud 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. En
cas negatiu, s’ha de fer constar per escrit la voluntat de realitzar un projecte
d’autoocupació durant el primer any de participació a La Volta.
- Les Associacions han d’estar donades d’alta al registre d’entitats:
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1360.html
- Document firmat conforme s’està al corrent de les obligacions fiscals i laborals i
que no es tenen deutes amb les administracions públiques.
- 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.
- Descripció dels productes que es volen comercialitzar, materials i preus, i
documentació gràfica.
- Carta signada d’acceptació de les condicions.
Entrega de documentació
La documentació a lliurar enumerada en l’apartat de Condicions de participació
caldrà enviar-se per correu certificat o en mà, en un sobre únic i retolat amb la
següent informació:
ASSOCIACIÓ FANG
CONVOCATÒRIA – LOCALS I MERCAT ART KM0 PER PROJECTES
Pl. Assumpció, 22 baixos
17005 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 info@femlavolta.cat
Termini de presentació i resolució
Cada mes es valoraran les candidatures rebudes i es publicarà la llista d’espera
vigent (serà consultable per les persones presentades per correu electrònic i/o
telèfon)
Termini de presentació: obert
Resolució: cada tercer dia hàbil de mes.
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Criteris de valoració
-Adequació de les característiques de la proposta a les possibilitats de l’espai i/o
mercat (25%)
-Qualitat cultural/creativa de la proposta, complementarietat respecte la resta de
participants (25%)
-Viabilitat de la proposta d’autoocupació (25%)
-Vinculació amb la Volta i altres projectes creatius de Girona, especialment al Barri
de Sant Narcís (25%)
En la selecció es buscarà la complementarietat amb els residents ja establerts i es
donarà prioritat a la renovació en la participació en cas d’haver-hi més interessats
que places disponibles.
L’equip de valoració
- 2 membres de l’Associació Cultural Fang
- 2 membres del col·lectiu La Volta
- 2 membres convidats externs al projecte La Volta, i amb vinculació a d’altres
projectes culturals i/o artístics del territori.
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’Associació Fang. 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.
En cas que el candidat, un cop aprovada l’adjudicació, es vulgui donar de baixa
caldrà comunicar-ho a l’Associació Fang amb 15 dies d’antel·lació. La renúncia al
dret de participació no eximeix el pagament de la taxa de parada durant els 6
mesos
convinguts.
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ANNEX 1. FORMULARI DE SOL·LICITUD - LOCALS I MERCAT ART KM0 PER
PROJECTES
1.

Dades del sol·licitant

Nom i cognoms

DNI

Adreça postal

Telèfon

Mòbil

E-mail

Data de naixement

Accepto les condicions d’utilització dels espais i 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.
En les associacions, acreditació registre d’entitats
Document firmat conforme s’està al corrent de les obligacions
fiscals i laborals i que no es tenen deutes amb les administracions
públiques
Document firmat conforme no es tenen deutes en el període
executiu per la taxa que grava l’ocupació de domini públic.
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)
Descripció dels productes que es volen comercialitzar, materials i
preus, i documentació gràfica.

Signatura del sol·licitant,

Data
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