1.- Objecte.
1.1.
Les presents bases tenen per objecte promoure la participació dels grups, Dj
i solistes locals de música emergents i amateurs, en els concerts d’actuacions
musicals de les Caramelles de Súria 2022, que té el caràcter d’activitats
musicals no professionals.
1.2.

Els objectius d’aquesta participació són:
-

Millorar la formació musical de les persones que hi participen.
Promocionar les músiques, els músics i les formacions novelles.
Donar suport a la creació musical local.
Fomentar la incorporació de figures emergents i novells als espais
d’actuació musical de Súria.
Fomentar la participació de la dona en el món de la música.
Promoure l’ús de la llengua catalana a la música.
Fomentar les actuacions musicals amb temes propis.

2.- Activitats musicals que comprèn el Festival:
Les activitats musicals que comprèn aquest Festival de música, són:
-

23:00-00:00 Concert grup musical o solista
00:15-01:30 Concert grup musical o solista
01:45-3:00 Concert grup musical o solista
03:00-04:00 Actuació Dj
04:00-05:00 Actuació Dj

3.- Participants.
Per a poder participar en aquesta activitats musicals, cal reunir els següents
requisits:
Els/les components dels grup o solistes dels quals tinguin edats compreses, preferentment
entre els 16 i 35 anys i com a mínim una d’elles estigui empadronada al municipi de Súria
(S’admet que alguna persona sigui menor o major de les edats indicades, sempre que la
majoria de components del grup estiguin dins d’una de les categories).
El grup ha de designar una persona de contacte, que en serà̀
persona ha de ser major de 18 anys.

la interlocutora. Aquesta

L’organització valorarà si exclou algun grup inscrit, si no compleix algun dels requisits
descrits en aquestes bases.
Els components del grup només podran participar en una única formació musical.
Els participants no podran ser professionals, ni tenir firma amb cap segell discogràfic en el
moment de la inscripció.
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BASES PER A LA PARTICIPACIÓ A LES ACTUACIONS MUSICALS NO
PROFESSIONALS DE CARAMELLES DE SÚRIA 2022.

En el cas de menors d’edat, hauran de presentar autorització expressa del pare, mare o tutor
legal juntament amb la fotocopia del DNI d’aquest, donant el consentiment a la participació
del menor en aquestes activitats musicals.
Els grups musicals i els seus components, solistes i DJ donen la seva autorització i cedeixen
els seus drets d’imatge a l’Ajuntament de Súria i/o entitat organitzadora de les actuacions
municipals per a les Caramelles 2022.
4.- Inscripcions
Les inscripcions per a poder participar en aquestes actuacions musicals no professionals, es
podran fer directament a la Web de l’Ajuntament de Súria, adjuntant la documentació que
s’indica a la inscripció.
Una vegada s’ha realitzat la inscripció mitjançant la pàgina Web www.suria.cat , tots els
grups hauran d’adreçar-se al (a la oficina d’atenció al ciutadà, a la Regidoria de Festes o al
Casal de Joves), de manera presencial, per portar la documentació que s’indiqui a
continuació.







Breu biografia del grup i descripció dels seus components.
Fotografia de la formació musical.
Si escau, entre 1 i 3 cançons de composició pròpia en format MP3 que s ‘hauran
d’enviar a través d’un enllaç de descàrrega gratuït que s’haurà d’anotar a la casella
indicada al formulari ( sistemes suggerits per enviar els arxius Google Drive, Dropbox
Wetransfer).
Rider tècnic ( document d’especificacions tècniques d’una pàgina especificant el
requeriments tècnics).
El formulari s’haurà d enviar abans del dia 14 d’abril de 2022.

La inscripció serà gratuïta.

5.-Procés de selecció

Es seleccionaran dos grups de reserva per si alguna de les formacions seleccionades no
pogués actuar. La decisió del Jurat es comunicarà als grups seleccionats. També es
comunicarà la decisió del Jurat a la resta dels grups participants no seleccionats i se’n donarà
publicitat a través de la pàgina web municipal.
Els grups seleccionats seran convocats a una actuació en directe.
6.- Jurat
El Jurat estarà presidit pel regidor o regidora de festes de l’Ajuntament de Súria i estarà
constituït per tres persones relacionades amb l’àmbit musical escollides per la regidoria de
festes de l’ajuntament i per una persona representant de la regidoria de joventut de
l’ajuntament que farà la funció de secretari o secretària del jurat.
El Jurat escollirà els grups que actuaran en directe, essent el seu veredicte inapel·lable.
Es donarà publicitat als grups musicals i/o solistes seleccionats.
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Un jurat especialitzat valorarà les cançons presentades per tots els grups i seleccionarà fins a
un màxim de sis grups d’entre totes les sol·licituds presentades atenent als criteris de
qualitat artística, originalitat, interpretació, entre d’altres i que passaran directament a la
fase final.

7.- Notes addicionals
1)

El jurat pot declarar la selecció de grups musicals i/o solistes, deserta.

2)

L’organització farà un seguiment periòdic de la selecció dels grups.

3)
Els grups que participin en aquest procés, cedeixen els drets de les obres
presentades i dels concerts en directe a l’organització del Concurs, per a finalitats
promocionals i no comercials.
4)

La inscripció implica l’acceptació d’aquestes bases.

5)
Es contemplarà la possibilitat de cobrir la baixa d’algun membre del grup sempre i
quan aquesta baixa estigui degudament justificada.
5)
Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà valorada i resolta per
l’organització.
8.- Protecció de dades
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, us informem que l’Ajuntament
de Súria, en tant que organitzador, com a responsable del tractament de les dades dels
participants, tractarà les dades amb tota la confidencialitat i aplicant les mesures de
seguretat que corresponguin.
De conformitat amb el què es disposa en l’art. 4.11 del Reglament (UE) 2016/679, en
correlació amb l’art. 6è de la LPD, s’entén per consentiment de l’afectat tota manifestació de
voluntat lliure, específica, informada e inequívoca per la qual aquest accepta, ja sigui
mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que
li afecten.

Les dades facilitades seran tractades legítimament en base al consentiment prestat en la
inscripció i en compliment de les funcions públiques pròpies de l’entitat, per gestionar la
inscripció, participació i comunicacions amb els participants al concurs .
Un cop finalitzat el concurs les seves dades seran conservades únicament per al compliment
de les normatives aplicables i per atendre possibles reclamacions, però no seran utilitzades
per a cap altra finalitat que no sigui per difondre les propostes musicals presentades.
Les persones interessades, en cas de desitjar-ho podran exercir els seus drets d’accés,
rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament davant de l’Ajuntament de Súria, per
via telemàtica a través de la seu electrònica (https://suria.eadministracio.cat) i/o de forma
presencial per instància genèrica a l’OAC.
Així mateix recordem que en cas de considerar que els seus drets de protecció de dades han
estat vulnerats pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades (www.apd.cat).
9.- Publicació d’aquestes bases
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Les persones inscrites hauran de retornar la sol·licitud d’inscripció amb la informació relativa
al tractament de les dades personals i el consentiment exprés e inequívoc de les persones
interessades , i supòsits en que la llei així ho exigeixi, per a la captura i tractament de la seva
imatge i veu, durant la participació o presència en les actuacions musicals, així com la seva
difusió a través de la web, xarxes socials i dels mitjans de comunicació municipals, d’acord
amb el què preveu l’art 6è- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre-

Les presents bases es publicaran a la seu electrònica i a la pàgina web de l’Ajuntament, per a
general coneixement.
10.- Vigència
La vigència d’aquestes bases finalitzaran un cop finalitzades les Caramelles 2022, mentre no
es modifiquin o es deroguin.
Les presents bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació a la seu electrònica i
pàgina web de l’Ajuntament de Súria.
Les present bases podran ser impugnades davant els Jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació.
DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.

Maria Alba Santamaria Fíguls
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Regidora – delegada de l’àrea de Festes.

