I tu, vols ser resident a Coboi lab?
Bases per a la convocatòria de Residències Coboi lab
Què és una Residència Coboi lab?
Les Residències Coboi lab son estades a l’espai Coboi lab d’entre 1 setmana i 12 mesos de
persones o col·lectius amb iniciatives amb vocació d’impacte al territori que vulguin:
1) disposar d’un espai de treball on desenvolupar la seva iniciativa.
2) involucrar-se i compartir experiències amb la comunitat Coboi lab.
3) participar en la resolució de reptes de ciutat.
El tret diferencial d’aquestes residències és que durant la seva durada, les iniciatives
residents podran gaudir d’un espai de treball públic, en un entorn creatiu i col·laboratiu,
mentre participen en algun dels reptes de ciutat que s’estiguin treballant des d’aquest
laboratori d’innovació social.
Les Residències Coboi lab no son una incubadora ni una acceleradora de projectes
emprenedors amb un format estructurat. Les residències busquen generar un entorn
perquè els residents es puguin adaptar a les seves pròpies motivacions i tempos a l’hora
de desenvolupar les seves pròpies iniciatives.

ESPAI x COMUNITAT x REPTES DE CIUTAT = Residències Coboi lab

Bases de la convocatòria
L’objecte de les presents bases és la selecció d’iniciatives com a residents a Coboi lab.
L’Ajuntament de Sant Boi de Ll. pot realitzar les aclaracions, modificacions i interpretacions
que considerin oportunes sobre aquestes bases.

Qui pot sol·licitar una Residència Coboi lab?
Aquesta convocatòria està dirigida a persones o col·lectius que vulguin tirar endavant
alguna idea, projecte o iniciativa que contribueixi a generar impacte positiu al territori.
Les iniciatives poden ser de diferent naturalesa (iniciatives ciutadanes, estudis
acadèmics, projectes empresarials, etc.) i trobar-se diferents fases (ideació,
desenvolupament, creixement, etc). El mínim comú denominador serà la seva voluntat
d’abordar temàtiques vinculades amb els objectius de desenvolupament sostenible de
l’Agenda 2030 com és la sostenibilitat, la salut, la igualtat de gènere, etc.
En cas de presentar-vos com a col·lectiu, només un dels membres haurà de realitzar el
procés de sol·licitud i indicar-ho al apartat corresponent.

Quins serveis oferim als residents?
ESPAIS DE CO-TREBALL I D’ÚS COMÚ
✓ Espai de treball col·laboratiu, flexible i temporal a Coboi lab.
✓ Espais de reunions i sales de treball a Coboi lab (sota reserva prèvia).
SERVEIS ESPECÍFICS PER A RESIDENTS
✓
✓
✓
✓
✓

Connexió amb la comunitat Coboi lab.
Suport metodològic grupal al llarg de la residència.
Espai laboratori on prototipar i testejar idees.
Reunions puntuals amb l’equip Coboi lab per facilitar el transcurs de la residència.
Agenda d’activitats relacionades amb el repte social en el qual el resident hagi
volgut participar.

SERVEIS GENERALS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Agenda social de la comunitat Coboi lab (co-tuppers, xerrades obertes, etc.)
Coboins com a sistema d’intercanvi de coneixement
Impresora i escànner
Armaris amb clau d’ús diari
Projector
Pissarres
Microones i cafetera
Subministrament elèctric, aigua i internet
Manteniment i neteja de l’espai
Servei de consergeria de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00
Aparcament de biciletes, dutxa i vestidor.

Coboi lab no proporciona
✓ Equipaments informàtics
✓ Servei de correu i recepció de paqueteria

Dates importants
○
○
○
○
○
○

Inici de la convocatòria: 26 setembre 2019
Sessions informatives: 11 i 25 d’octubre de 10:30 a 11:30
Tancament de la convocatòria: 1 novembre 2019 a les 23:59.
Valoració, pre-selecció i entrevistes finals: Del 4 al 14 de novembre 2019
Publicació de les iniciatives seleccionades: 15 de novembre 2019
Inici del periode de residències: 18 de novembre 2019

Presentació de sol·licituds
Per poder optar a una residència, la persona interessada haurà d’enviar les seves dades
de contacte a Coboi lab a través del formulari inicial i cumplimentar el document de
sol·licitud personalitzat que rebi al correu electrònic indicat al formulari inicial.

Valoració de sol·licituds
Les sol·licituds rebudes seran valorades per una comissió seguint els criteris de valoració
establerts, que son els següents:
Qualitat i impacte social de la iniciativa presentada
Claredat, originalitat i caràcter innovador de la iniciativa
PRE-SELECCIÓ

Competències i caràcter multidisciplinar de l’equip
Motivació i dedicació de l’equip a la iniciativa presentada
Participació prèvia en alguna activitat o programa de Coboi lab

SELECCIÓ
FINAL

Entrevista i valoració final de l’adequació de la iniciativa i l’equip a la
metodologia i bases de les Residències Coboi lab (serveis, durada,
condicions, etc.)

Pre-selecció i selecció final
La comissió de valoració pre-seleccionarà a aquelles iniciatives que compleixin uns
mínims en els criteris de pre-selecció. Les sol·licituds pre-seleccionades seran convocades
per realitzar una entrevista final amb la comissió de valoració, prioritzant aquelles
sol·licituds amb una major valoració. Un cop finalitzades totes les entrevistes, la comissió
realitzarà la selecció final i adjudicarà les residències.
El nombre total de residències adjudicades dependrà dels espais disponibles i de la
quantitat de membres que conformin els equips de les primeres iniciatives seleccionades,
per tal de garantir una certa comoditat a l’espai durant el periode de residència.
Les iniciatives pre-seleccionades que no siguin seleccionades com a iniciatives residents
passaran a estar a una llista d’espera fins que s’alliberin espais en les residències. També
podran optar a altres itineraris i activitats dins del marc de Coboi lab.

Condicions per als seleccionats
Les iniciatives seleccionades estaran subjectes a les següents obligacions:
✓ Estar associada a un repte de ciutat.
✓ Participar de manera activa en les activitats relacionades amb el repte de ciutat
que hagi escollit i amb la comunitat Coboi lab.
✓ Compromís d’assistència a l’espai durant el periode de residència i dedicació
activa a la iniciativa presentada.
✓ Acceptar les normes d’ús generals de l’espai Coboi lab.
✓ Comunicar a l’equip de Coboi lab qualsevol canvi que afecti al compliment de les
presents bases.

Durada de les Residències Coboi lab
Coboi lab és un lloc de trànsit, però que manté una comunitat al seu voltant. És per
aquest motiu que les Residències Coboi lab tindran una durada mínima de 1 setmana
(especialment en el cas d’investigadors) i una durada màxima de 12 mesos, segons les
necessitats de la iniciativa.

Protecció de dades
En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, l’informem que les dades facilitades en la tramitació de les inscripcions a les
Residències Coboi lab, el tractament de les quals és autoritzat per les persones
interessades mitjantçant la presentació de les sol·licituds, seran incloses en un fitxer en el
marc de Coboi lab del qual l'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT n’és el titular i
responsable, amb la finalitat de gestionar tant les inscripcions a la convocatòria de
Residències Coboi lab com la prestació del servei i la comunicació d'informació
relacionada amb les activitats de Coboi lab. La seva negativa a suministrar les dades
requerides implica la impossibilitat de prestar-li els serveis requerits.
De la mateixa manera, l'informem de la possibilitat d'exercir els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació, limitació i oposició que preveu la llei enviant un correu electrònic
a l’adreça info@coboi.cat amb l'assumpte "Protecció de dades"

Contacte
Per a qualsevol dubte, escriu a info@coboi.cat indicant a l’assumpte “RESIDÈNCIES”

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de totes les seves bases i
els continguts de la mateixa.

