
CONVOCATÒRIA II TRIMESTRE 2016 PER
A  LA  CESSIÓ  TEMPORAL  DELS  BOXES
PER  AL  DESENVOLUPAMENT  DE
PROJECTES  CULTURALS  EN  EL  CENTRE
CULTURAL LES CIGARRERES.

El Centre Cultural Les Cigarreres és un espai de suport a la
creativitat, l'empreniment, el talent i la innovacio tecnològica
en la ciutat. 

En  el  marc  del  programa  de  Les  Cigarreres  s'obri  aquesta
convocatòria per al desenrotllament de projectes en els “Boxes”,
espais  en  el  soterrani  de  Cultura  Contemporània  de  Les
Cigarreres,  que  centren  la  seua  actuació  al  voltant  de  la
música, les arts escèniques, les arts visuals, cultura digital,
audiovisual, o qualsevol altra forma de manifestació cultural
contemporània. Es concep com a lloc de trobada de col.lectius,
creadors i de propostes multidisciplinars enfocades a la cultura
contemporània  emergent,  la  innovació  tecnològica,  i
l'empreniment en l'àmbit de la cultura. 

Es tracta d'una convocatòria oberta i permanent, depenent en
cada moment de l'efectiva disponibilitat i compromisos de Les
Cigarreres  en  relació  a  la  seua  programació,  que  acollirà
projectes culturals que estiguen en fase de creació, que vagen a
començar  la  fase  de  producció  o  que  ja  estiguen  en
desenvolupament que requerisquen d'un ús funcional i/o immediat
de l'espai.

A QUI ES DIRIGEIX:

La convocatòria està dirigida a: persones físiques i jurídiques
-  artistes,  col·lectius,  associacions,  –  amb  un  projecte
cultural  en  procés  de  creació,  de  qualsevol  disciplina. 
No hi haurà restricció alguna per raó d'origen, nacionalitat o
lloc de residència, si bé es donarà prioritat a aquells artistes
que duguen a terme la seua activitat o centren la seua acció
cultural en la ciutat d'Alacant.

QUÈ S'OFEREIX:

Els  espais  disponibles,  amb  diferent  superfície,  alguns  dels
quals es poden utilitzar de manera compartida, atenent a les
necessitats de cada projecte:

 11  BOXES. Espais  amb  llum  artificial,  aire  condicionat  –
fred/calor- i connexions elèctriques. No disposen d'equipament
tècnic especialitzat. Superfície entre 53,59 m² i 19,09 m². 



11 Boxes S1 S2 S3 S4
B1/B2/B3/B4/
B5/B6/B7

Superfície 53,59 m² 39,01 m² 37,22 m² 32,50 m² 19,09 m²

SERVEIS INCLOSOS :
   1) Infraestructures

   - Presa de corrent i llum 
 Neteja bàsica dels espais
 Manteniment de la infraestrutura
 Control d'accés al recinte
 Accés a Internet a través de WI-FI (en tràmit)
 Ús dels espais comuns.

2) Suport al desenvolupament del projecte

En funció de les característiques dels projectes, i depenent de
l'activitat  que  s'estiga  desenvolupant,  s'estudiarà  la
necessitat i adequació per a disposar de forma puntual de La
Caixa  Negra  o  La  Caixa  Blanca,  sempre  que  no  hi  haja  cap
programació i s'autoritze des del Centre.

Es  realitzaran  reunions  periòdiques  una  vegada  al  mes  amb
l'equip tècnic de Les Cigarreres per a dur a terme un seguiment
individualitzat de cada projecte.

Sobre  la  base  del  treball  realitzat  durant  l'estada  en  els
Boxes, els usuaris tindran la possibilitat de mostrar part del
seu  procés  creatiu  dins  de  la  programació  pròpia  de  Les
Cigarreres,  després  de  la  valoració  i  aprovació  de  l'equip
tècnic.

HORARI D'ACCÉS

L'horari d'accés coincidirà amb el d'obertura de l'equipament:
de gener a juny i de setembre a desembre de dimarts a dissabte
de 10 h a 21 h i diumenges de 10 h a 14 h / Juliol i Agost de
dimarts a dissabte de 10 h a 14 i de 18 h a 22 h.

Els  festius  o  canvis  per  necessitats  de  Les  Cigarreres  que
afecten als horaris indicats es comunicaran amb antelació als
usuaris.

CRITERIS PER A la SELECCIÓ DE PROJECTES

A  l'hora  de  seleccionar  les  propostes  per  a  la  cessió  dels
espais es tindran en compte els següents criteris valorats de
l'1 al 10: 



1. Es valorarà el caràcter innovador i emprenedor del projecte i
la seua vinculació amb les línies de treball de Les Cigarreres.

2. Es tindrà en compte la voluntat d'aprofundir en la recerca de
noves  formes  de  creació,  producció  i  difusió  de  propostes
culturals,  així  com  la  capacitat  de  generar  iniciatives  i
propostes en el marc del Centre Cultural Les Cigarreres.

3. També es valorarà la voluntat i capacitat de col·laborar amb
altres projectes que es desenvolupen en Les Cigarreres. (Annex
I)

DURADA DE LA CESSIÓ

La cessió tindrà una durada màxima de tres mesos, prorrogable
per tres mesos més. Podran establir-se noves pròrrogues fins a
la finalització del projecte. En tal cas, el beneficiari haurà
de sol·licitar la pròrroga per escrit mitjançant la convocatòria
corresponent.

SELECCIÓ DE PROJECTES

Un comitè seleccionador nomenat per la Regidoria de Cultura,
compost  per  un  terç  de  polítics,  un  terç  de  tècnics  de
Cigarreres  i  un  terç  de  experts  externs,  seleccionarà  els
projectes presentats per a la cessió dels boxes.

Les  propostes  presentades  que  el  comitè  seleccionador  haja
considerat que s'ajusten als criteris determinats però que no
hagen  pogut  ser  seleccionades  a  causa  de  la  falta  de
disponibilitat d'espais,  podran ser admeses posteriorement cas
que quede algun box lliure, sense perjudici que es presenten a
posteriors convocatòries.  

El sol fet de presentar una sol·licitud no implica cap dret
sobre la cessió d'un espai.

FORMALITZACIÓ DE LA CESSIÓ

La relació entre Les Cigarreres i el beneficiari es concretarà
mitjançant un decret de cessió d'ús.

El beneficiari es farà responsable dels seus béns propis. En tot
cas, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant quedarà
exempta de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o
de qualsevol altre tipus, derivada de l'activitat expressament
desenvolupada per l'entitat cessionària en l'equipament.



CAUSES DE RESOLUCIÓ

Les causes de resolució, a més de les previstes legalment, seran
les següents:

 El transcurs del període de vigència.
 La resolució per mutu acord.
 L'incompliment de les normes i obligacions pactades.
 La renúncia de l'entitat/persona.
 La inactivitat de l'ús de l'espai cedit i/o l'incompliment

de les normes d'utilització assenyalades en l'Annex II.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
 Instància General de l'Ajuntament.
 Dossier del projecte cultural (incloent presentació de la

persona/equipe que presenta la iniciativa)
 Carta de motivació (màxim 150 paraules)

Aquesta documentació (dossier del projecte i carta de motivació)
s'haurà de presentar en format físic o digital(llapis de memòria
(PDF)/CD/DVD) amb pes màxim de 2 Gb, al costat de la Instància
General, en el Registre General de l'Ajuntament d'Alacant, Plaza
de l'Ajuntament 1 de dilluns a dijous de 9 a 17 h, divendres de
9 a 14 h i dissabtes no festius de 9 a 13 h de l'1 al 30 d'abril
de 2016 tots dos inclusivament.

També podrà presentar-se de forma telemàtica a través de la web
www.alicante.es en l'apartat tràmits. Requerirà DNI electrònic o
certificat digital.

També podran presentar-se, d'acord amb l'art.38.4 de la Llei
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
(LRJPAC), en els registres de qualsevol òrgan administratiu, que
pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol
Administració de les Comunitats Autònomes o a la d'alguna de les
entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim
cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. I en les oficines de
Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

L'equip tècnic de les *Cigarreras podrà citar al sol·licitant a
una  entrevista  per  a  aclarir  aspectes  de  l'activitat  a
desenvolupar.

Per a qualsevol altre aclariment no dubteu a contactar per correu
electrònic  escrivint  a  cultura.cigarreras@alicante.es  o  cridant  al
965206674. Les bases estan disponibles en la web: www.cigarreras.es



                            
                             ANNEX I
 
Línies  de  treball  del  Centre  Cultural  LES  CIGARRERES:

1. Actuacions al voltant de la música, les arts escèniques, arts
visuals, cultura digital, audiovisual, o qualsevol altra forma
de manifestació cultural contemporània, en els seus processos de
recerca, producció i difusió.

2.Innovació, recerca i experimentació tecnològica. Ús creatiu de
les tecnologies com a eina per a artistes i creadors.

3.  Empreniment   i  suport  a  les  iniciatives  professionals  en
l'àmbit  de  la  cultura,  les  arts  i  les  noves  tecnologies.  

                              ANNEX II

La  persona  beneficiària  haurà  d'acatar  les  següents  normes
d'utilització de l'espai cedit:

1.  Els  espais  se  cedeixen  únicament  per  a  l'activitat
sol·licitada.

2.  El sol·licitant  es compromet  a deixar  la instal·lació  en
perfecte  estat,  fent-se  responsable  dels  possibles  danys  que
patisca per la seua responsabilitat.

3. Així mateix, el sol·licitant es compromet a respectar en tot
moment les instruccions i indicacions del personal del Centre.

4. El Centre prioritzarà la seua programació, la qual cosa pot
donar lloc a una possible modificació en la disponibilitat de
l'espai cedit.

5.  El  signant  declara  sota  la  seua  responsabilitat  que
l'activitat autoritzada es desenvoluparà sense ànim de lucre.

6.  Com  a  contraprestació  es  podrà  requerir  a  l'usuari  la
possibilitat  de  plasmar  en  una  actuació  l'activitat
desenvolupada durant la cessió de l'espai. 


