INFORME PER L’APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS DE
DJ’S DE LA NIT JOVE DE SANT PROGET
Vist l’informe emès pel Tècnic de Cultura i Joventut de data 8 de novembre de 2017
corresponent a l’aprovació de les bases per a la participació al concurs de Dj’s de la nit jove
de Sant Proget que organitza l’Àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament,
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR les Bases per a la participació al concurs de Dj’s de la nit jove de Sant
Proget que organitza l’Àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament, el text íntegre de les quals
és el següent:
BASES DEL CONCURS JOVE DE DJ’S
1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
I. Obert a Joves de 14 a 25 anys.
II. Han de ser dj’s amateurs, que no tinguin cap creació musical a la venda amb les
seves mescles i/o que no tinguin una feina estable en una sala de ball, discoteca o
similar.
III. Els o les participants poden ser de tot arreu, però per potenciar la música i els joves
creadors locals, en cas d’haver de fer selecció a causa de gran nombre de
participants, es prioritzaran els del municipi de Santa Maria de Palautordera.
IV. En cas de ser menor d’edat caldrà presentar una autorització signada pels pares,
mares o tutors legals, que facilitarà l’organització.
V. Els i les participants pel fet de concórrer a aquest concurs, accepten de manera
íntegra aquestes bases i les decisions del jurat. Es comprometen a complir la
normativa vigent i les ordenances municipals.
VI. L’Organització es reserva el dret de modificar les bases i condicions per motius
externs.
VII. Qualsevol fet no previst en aquestes bases, o dubte sobre la seva interpretació serà
resolt a criteri de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
2.
I.
II.
III.

INSCRIPCIONS
La inscripció és gratuïta.
Caldrà entregar el full d’inscripció abans del 8 de gener de 2018 a Can Rahull.
El full d’inscripció i l’autorització per a menors, es podran descarregar a la pàgina
web www.smpalautordera.cat o recollir-les a Can Rahull.
IV. Les inscripcions hauran d’anar acompanyades del DNI i telèfon.
V. Junt amb les inscripcions caldrà presentar una maqueta en format CD o mitjançant
enllaços a servidors de descàrrega, amb un mínim de 30 minuts de durada de
qualsevol estil musical dins la música electrònica i truck list. Les maquetes
s’entregaran a Can Rahull o s’enviaran els enllaços per correu electrònic a:
canrahull@smpalautordera.cat abans del 8 de gener de 2018.
3. SELECCIÓ
I. De totes les maquetes rebudes el Jurat seleccionarà 5 dj’s i 2 dj’s de reserva.
II. Abans del 15 de gener es penjarà la llista dels 5 seleccionats i els 2 de reserva a
www.smpalautordera.cat i al Facebook de Palau Jove.
III. Els 5 dj’s seleccionats actuaran, en sessions de 30 minuts, a la Nit Jove de Sant
Proget , el dissabte 20 de gener, de 20 a 0h aproximadament.

IV. L’organització es reserva el dret de seleccionar menys de 5 maquetes en funció de la
qualitat dels treballs rebuts.
4. CONCURS
I. El concurs tindrà lloc dins la Nit Jove de Sant Proget.
II. Les sessions seran de 30 minuts. En funció del nombre de participants es podrà
reduir o allargar la sessió.
III. L’Ajuntament posarà a disposició dels participants un escenari i equip de so amb
altaveus i taula de mescles de djs. Cada participant haurà de portar el seu propi
material (ordinador, controladors...).
IV. L’ordre d’actuació es determinarà per sorteig.
V. Es donaran dos premis: Un per decisió del Jurat i l’altre per votació popular entre tots
els assistents (es repartirà una butlleta de vot a cada assistent) En cas d’empat
s’agafarà la segona persona amb més puntuació.
5. JURAT
I. El Jurat estarà format per membres de l’Àrea de Cultura i Joventut i dj’s
professionals.
II. El Jurat puntuarà la dificultat tècnica, el desenvolupament de la sessió i la selecció
musical.
6. PREMIS
I. Hi haurà dos premis consistents en 200€ pels dos guanyadors i l’actuació a Barrakes
de la Festa Major del Remei. Cada dj actuarà una nit de Festa Major del Remei al
mes d’octubre.
II. Al premi en metàl·lic se li aplicarà la retenció fiscal que correspongui segons la
normativa vigent, i es pagarà mitjançant ingrés bancari un cop fet tots els tràmits
administratius, un cop realitzada l’actuació a Barrakes de la Festa Major del Remei al
mes d’octubre.
7. ALTRES
I. L’Organització podrà utilitzar les imatges que es facin durant el concurs per fer difusió
en Xarxes Socials i publicacions municipals.
II. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera resta eximit de qualsevol
responsabilitat derivada del plagi, o de qualsevol altra vulneració de la legislació
vigent en matèria de drets d’autor en que pugui incorre algun dels o les participants,
que seran directament responsables de la seva actuació.
Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS. En el cas que durant el tràmit
d’informació d’exposició pública no es presenti cap al·legació les bases es consideraran
aprovades en forma definitiva.

