BASES I CONVOCATÒRIA DE LA 4a EDICIÓ DEL CONCURS DE BANDES I GRUPS
MUSICALS PER ACTUAR AL CONCERT DE DISSABTE DE LA PATUM DE 2020

Amb motiu de la celebració de les festes de La Patum de 2020, l’Ajuntament de Berga
organitza el concert jove i convoca el 4t Concurs de bandes i/o grups musicals
berguedans per actuar en aquest esdeveniment que es portarà a terme el dissabte, 13
de juny de 2020, al Passeig de la Indústria, a tocar del CAP Berguedà. Es tracta d’un
certamen que té l’objectiu de donar a conèixer les millors composicions musicals i amb
la seva funció d’acompanyament i generador de noves oportunitats i promocions pels
creadors actuals en l’àmbit de la música per a qualsevol estil sonor, artistes i grups tant
de la ciutat de Berga com de la comarca del Berguedà.
El concurs musical per participar com a banda novella al concert de La Patum de 2020
ofereix elements de suport i acompanyament als músics cap a la professionalització
musical, treballant la xarxa dels creadors musicals, la difusió i la distribució digital dels
seus continguts creatius, així com l’ús de l’escenari del concert de La Patum com a
motor d’expansió creativa musical a Berga. L’Ajuntament de Berga anima a totes les
bandes i/o grups a participar-hi d’acord amb les bases següents:
1. Podran prendre part en aquest concurs i és condició indispensable que el 50%
de les persones que formen part del grup o banda resideixin actualment en un
municipi del Berguedà.
2. La banda i/o grup ha de portar un any en actiu, com a mínim.
3. Les sol·licituds seran gratuïtes i es podran realitzar a través d’un formulari online
disponible al web de l’Ajuntament de Berga (www.ajberga.cat), del 14 de març
al 13 d’abril de 2020, ambdues dates incloses.
4. En el formulari d’inscripció caldrà detallar la següent informació:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Nom del grup i/o banda
Any de formació
Municipi de procedència
Número de persones integrants del grup i/o banda
Nom de la persona representant del grup i/o banda
DNI
Telèfon
Adreça de correu electrònic de contacte
Número de compte IBAN

5. En el formulari caldrà incloure un enllaç a un lloc web des d’on es pugui
descarregar o escoltar un o més temes sencers del grup i/o banda musical.
6. L’actuació es realitzarà el dissabte, 13 de juny, en el lloc i horari que determini
l’organització de l’esdeveniment.
7. Hi haurà un Jurat Qualificador format per un membre de cadascuna de les
entitats organitzadores de l’esdeveniment, la regidora de Patum i el regidor de
Joventut de l’Ajuntament de Berga.

8. Prèviament a la reunió del Jurat Qualificador, un jurat de caràcter tècnic
procedirà a eliminar les bandes i/o grups que incompleixin les bases del concurs.
9. Aquest any 2020, el jurat estarà integrat pels següents membres:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Sr. Isaac S.V.
Sra. Roser V.L.
Sr. Jordi P.P.
Sra. Judit R.B.
Sra. Nuri C.V
Sr. Jordi P. R.
Sr. Josep P.C.

10. El dia 14 d’abril de 2020, el Jurat Qualificador del 4t Concurs de bandes i/o
grups musicals del concert de La Patum de 2020 procedirà a la selecció de la
proposta guanyadora.
11. La banda guanyadora es donarà a conèixer públicament durant els dies
posteriors juntament amb el cartell anunciador del concert de dissabte de La
Patum en què hi apareixeran totes les actuacions que formaran part de
l’esdeveniment musical.
12. El premi net d’impostos serà el següent:
Premi únic: 300,00 € i ser la banda i/o grup que obrirà el concert del dissabte de
La Patum de 2020.
13. El premi econòmic del 4t Concurs de bandes i/o grups musicals de La Patum de
2020 es retribuirà a través de transferència bancària al número indicat en la
tramitació de la inscripció en aquest concurs.
14. Les propostes presentades es valoraran únicament a partir de la informació i
tema o temes facilitats pels participants, segons els següents criteris i amb la
ponderació indicada:
a. La composició musical dels temes propis o la reproducció acurada dels
temes d’altres (fins a 5 punts)
b. L’originalitat i la creativitat (fins a 5 punts)
c. La qualitat artística i tècnica (fins a 5 punts)
15. En cas d’empat en la puntuació màxima obtinguda per dues bandes i/o grups, es
realitzarà un sorteig per part del jurat.
16. El veredicte del jurat serà inapel·lable i no es podrà recórrer. Així mateix, si ho
considera oportú i ho decideix per majoria absoluta, podrà declarar desert el
premi.
17. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i
l’autor/a autoritza que l’obra presentada per a la participació al concurs sigui
utilitzada per l’Ajuntament de Berga amb finalitats promocionals del propi
Ajuntament en tot tipus de suport, inclosos la xarxa d’Internet, i queda reservat a
favor de l’autor tots els drets d’explotació de la seva obra diferents a aquest ús
promocional. Aquests drets per ús promocional per part de l’Ajuntament de
Berga comprenen el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional,
per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de

distribució; el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i
futurs, audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i canal que es considerin més
convenients incloses les plataformes online, web corporatives i entorns 2.0.
18. Els grups participants eximeixen l’Ajuntament de Berga de qualsevol
responsabilitat derivada del plagi o qualsevol transgressió de la legislació vigent
en matèria de propietat intel·lectual, laboral i fiscal en què poguessin incórrer.
19. La banda guanyadora haurà de seguir les instruccions de l’organització amb la
finalitat d’aconseguir el correcte desenvolupament de l’acte.
20. Durant la realització de l’actuació, en cap cas es podrà utilitzar material
pirotècnic, fer exhibició de begudes alcohòliques o accions que puguin ser
ofensives per algun col·lectiu ja sigui per raó de naixement, origen racial o ètnic,
gènere, sexe o orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat
o qualsevol altre condició. Igualment el contingut de les lletres de les peces
interpretades no podran vulnerar ni ser ofensives per a qualsevol dels col·lectius
anomenats anteriorment.
21. El fet de ser la banda guanyadora i acceptar el premi com a tal, implica cedir els
drets d’imatge a l’Ajuntament de Berga per a fins propis de difusió de
l’esdeveniment en qualsevol dels canals propis gestionats directament pel
consistori (pàgina web i perfils de xarxes socials de l’Ajuntament de Berga, La
Patum, Berga Jove i Vull la Nit).
22. L’Ajuntament de Berga respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria
de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals,
configurada per la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre de 2018.
23. L’organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista
en aquestes bases, sense dret a cap tipus de reclamació sobre cap decisió.

