BASES DEL MUSICALVIÀ 2022
El Servei de Joventut de l'Ajuntament de Calvià organitzarà un esdeveniment musical i cultural a la
seva cinquena edició, anomenat “MusiCalvià 2022”. Per tal d'oferir la possibilitat de debutar en el
marc del “Festival Creaction 2022”, organitzat per el Servei de Joventut, en data 13 d’agost de
2022.
L'objectiu és donar suport a joves músics i músiques, intèrprets i DJs, de les Illes Balears, difonent i
donant a conèixer els seus treballs, així com premiar l'esperit creatiu i innovador dels i les
participants, amb especial prioritat als joves músics de Calvià, que tindran la possibilitat d’expressar
les seves inquietuds musicals i artístiques.
Podran participar solistes, grups o DJ joves, a través de l'enviament d'un vídeo de l'actuació,
produït i filmat pel seu compte.
A través d'un procés competitiu per valorar la projecció i qualitat artística, els tres artistes
guanyadors del concurs “MusiCalvià 2022” actuaran al “Festival Creaction 2022”, el dia 13 d'agost
de 2022 a Calvià. Aquest Festival és un punt de trobada de cultura juvenil aprofitant la celebració
del Dia Internacional de la Joventut.
El sistema de selecció es dividirà en dues fases: la fase de votació popular, a través de plataformes
oficials online; i una segona fase, de valoració per un jurat qualificat.
1.-Participants
Podran participar al “MusiCalvià 2022” integrants d'un grup musical o bé en qualitat de solistes i
DJs, interpretant temes inèdits o versions no registrades en entitats de gestió de drets, llevat de les
que siguin de llicència lliure o domini públic.
Almenys el 50% dels seus integrants hauran de ser joves, amb una edat compresa entre els 12 i els
30 anys (nascuts entre l'any 1991 i el 2008, ambdós inclosos). En cas de grups musicals, aquest
requisit haurà de donar-se en el o la vocalista i en almenys la meitat dels membres del grup en el
moment de la inscripció al concurs

En cas de grups, les persones que els componen només podran concursar amb una formació, i
quedaran desqualificats aquells grups que comparteixi algun component amb un altre participant.
Les persones participants no podran ser professionals ni tenir signatura amb cap segell discogràfic
en el moment de la inscripció ni durant el desenvolupament del certamen. Sí que s'admetran els
grups o solistes amb treballs autofinançats per ells mateixos.
Solistes, grups o DJ que, com a mínim, tinguin entre els seus components un 50% de residents a
Calvià en el moment de publicació de les presents bases a la pàgina web de l'Ajuntament de
Calvià, formaran part de la categoria “Artista de Calvià”. Aquesta categoria comptarà amb premi per
actuar al “Festival Creaction 2022”.
Els i les participants “Artista de Calvià” podran gravar, a les instal·lacions de l'edifici juvenil d'Es
Generador, un àudio bàsic d'una actuació en viu amb imatge fixa, durant un màxim d'1 h,previ
contacte i disponibilitat amb el Servei de Joventut. El muntatge i modificacions posteriors serà
responsabilitat exclusiva dels i les participants, utilitzant els seus equips i programes particulars. Els
qui gravin la seva actuació a la sala multimèdia de l'equipament juvenil “Es Generador” hauran de
respectar el Reglament que regula l'ús de la instal·lació municipal de l'equipament juvenil Es
Generador publicat al BOIB de 21 de gener de 2010.
Solistes, grups o DJ participants donen la seva autorització i cedeixen els seus drets d'imatge a
l'organització del “MusiCalvià 2022”, per a l'emissió dels seus vídeos presentats al concurs; així
com els vídeos i fotografies que puguin realitzar-se durant el mateix, que es projectaran als
diferents mitjans de comunicació i xarxes socials de l'Ajuntament de Calvià, mai tenint un ús
comercial.
La responsabilitat sobre el contingut de les composicions presentades, el registre de la seva autoria
i les possibles implicacions legals en cas de denúncies per plagi, recaurà sobre els inscrits, que es
comprometen mitjançant l'acceptació de les bases a garantir la titularitat legítima dels drets sobre
les obres musicals presentades. Així mateix, la responsabilitat legal derivada de les composicions
musicals inscrites en alguna societat de gestió de drets d'autor serà assumida pel participant
corresponent. Les persones participants eximeixen l'organització i les persones col·laboradores

d'aquest concurs de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol transgressió de la
normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual, i els i les participants són els únics
responsables.
En realitzar la inscripció, solistes, grups o DJ es comprometen a la realització de l'actuació davant
del jurat professional a la Sala Amplificador des Generador el dia 30 de juliol de 2022, en cas de
passar a la fase 2 de selecció.
En cas de resultar premiats al concurs “Musicalvià 2022”, adquireix el compromís d'actuar al Festival
Creaction 2022, el 13 d'agost de 2022, amb un repertori de temes propis d'almenys 20 minuts de
durada.
2.-Inscripció
Per poder participar en el concurs, els i les solistes, grups o DJ s'han d'aportar:
●

Formulari d'inscripció,correctament emplenat i signat.

●

Còpia del DNI de tots els i les participants.

●

En el cas de menors d'edat, hauran de presentar autorització expressa del pare, mare o
tutor legal juntament amb fotocòpia del DNI d'aquests, prestant la seva conformitat amb la
participació del menor al certamen, i és motiu d'exclusió automàtica la manca d'aquest
document.

●

Vídeo de l'actuació. El vídeo de l'actuació tindrà una durada màxima de 10 minuts.

La documentació i el vídeo de l'actuació es podran presentar correuelectrònic juventud@calvia.com,
en un format MPG, MPEG, AVI, MP4 reduït apte per a ser enviat per correu electrònic, o mitjançant
l'enviament d'enllaços de descàrrega. Peral cas que per motius de qualitat de vídeo no pugui ser
adjuntat com a fitxer en un correu, en tot cas, l’organització no es responsabilitza d’errors d’aquests
enllaços.
Les persones interessades a participar tindran a la seva disposició els formularis per a la inscripció
al

concurs

des

del

mateix

dia

de

publicació

de

les

presents

bases,

a

la

web

www.calvia.com/joventut, i a l’equipament juvenil “Es Generador” en c/ Voranova, 8, de Son Caliu
(de dilluns a divendres de 9:00 a 21:00h i dissabtes d'11:00 a 21:00 h).

El termini de presentació de la documentació i del vídeo de l'actuació serà des de la publicació de
les presents bases fins al dia 5 de juliol de 2022 a les 14:00 h.
Un cop rebuda per part del Servei de Joventut la inscripció, s'enviarà un correu electrònic amb la
confirmació, sol·licitud de subsanació o exclusió de la inscripció al concurs. En aquest darrer cas
s’indicarà el motiu pel qual aquesta inscripció ha estat exclosa.
En cas d'esmena de la inscripció, les persones interessades tindran un termini màxim de 3 dies
hàbils des de la recepció del correu electrònic esmentat per esmenar la inscripció.
En cas d'exclusió, els motius seran els següents:
●

Inscripcions defectuoses en què falti alguna dada, signatura, no sigui visible l'actuació o
similar i no esmenin en termini.

●

Inscripcions rebudes fora de termini.

●

Incomplir algun dels requisits establerts a les presents bases.

3.-Sistema de classificació
El sistema de classificació es dividirà en dues fases: la fase de votació popular, a través de
plataformes oficials online (YouTube); i una segona fase, de valoració d’un jurat qualificat.
Fase 1: Els vídeos de les inscripcions acceptades seran penjats a la plataforma YouTube, al canal
de Joventut Calvià, des d'on es durà a terme la votació popular mitjançant likes. El vot es realitzarà
des del dia 11 de juliol fins al dia 18 de juliol del 2022 a les 14:00 h. Aquests vots seran verificats per
l'organització, que ordenarà els resultats obtinguts. En un termini màxim de 48 hores, l'organització
publicarà a la pàgina web www.calvia.com/joventut i les xarxes socials de Joventut Calvià els
resultats de la votació. A més, informarà a través de correu electrònic a les persones representants
de solistes, grups o DJs participants que hagin obtingut plaça per a la fase 2.
Fase 2: Vuit solistes, grups o DJs actuaran a Es Generador el dia 30 de juliol de 2022 i seran
valorats per un jurat qualificat relacionat amb el món musical. Aquestes vuit places estaran ocupades
pels més votats per votació popular a la Fase 1, reservant 3 de les 8 places per a solistes, grups o
DJs “Artista de Calvià”, que hagin obtingut més puntuació a la fase 1.

Aquesta fase consistirà en una actuació musical de tots els artistes participants seleccionats, amb
una durada màxima de 30 minuts, en què s'inclou el muntatge i desmuntatge. El jurat qualificat,
format per tres persones, valorarà entre altres aspectes: l'originalitat, la qualitat, la lletra i la música,
la posada en escena, els arranjaments, la resposta del públic, l'actitud amb la resta de participants,
l'organització i els assistents , etc.
Qualsevol solista, grup i DJ que actuï en aquesta fase ho farà en igualtat de condicions, i en cap cas
no rebrà remuneració.
La identitat del jurat qualificat no es donarà a conèixer fins al mateix dia que es publiquin els
resultats definitius de les votacions.
Els resultats de la valoració del jurat professional es donaran a conèixer en finalitzar l'actuació del 30
de juliol de 2022. En cas d'empat, es resoldrà a favor del/la solista, grup o DJ que major puntuació
hagi obtingut pel vot popular .
4.-Premis
S'estableixen els següents premis:
PREMI “MUSICALVIÀ 2022”.- 2 solistes, grups o DJ que hagin obtingut la millor puntuació a la
Fase 2, actuaran com convidats al Festival Creaction 2022.
PREMI “ARTISTA DE CALVIÀ 2022”.- 1 solista, grup o DJ en la categoria “Artista de Calvià” que
hagi obtingut la millor puntuació a la Fase 2, actuarà com a convidat al Festival Creaction 2022.
5.- Condicions
Totes les informacions i actualitzacions relatives al Musicalvià 2022 es faran públiques a través de
les xarxes socials de Joventut Calvià i al web municipal.
Les actuacions que es duran a terme al MusiCalvià 2022 podran ser gravades i fotografiades, i
publicar -se als mitjans de comunicació de l'Ajuntament de Calvià. Així, artistes participants
autoritzen i cedeixen els seus drets d'imatge a l'organització, per a l'emissió dels continguts

relacionats amb el concurs, mai no tenint un ús comercial.
L'organització facilitarà un llistat d´especificacions tècniques per a l'actuació del Festival Creaction
2022 (backline). En cas de voler fer alguna modificació (inclusió de material, etc.), caldrà
comunicar-ho a l'organització abans del 8 d'agost de 2022 a través d'un correu electrònic a
juventud@calvia.com.
Qualsevol responsabilitat derivada del plagi o transgressió del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la resta de normativa
vigent relativa a la propietat intel·lectual, correspon a les persones participants responsables , i en
cap cas a l'organització.
L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si cal. Qualsevol eventualitat
imprevista sorgida en relació amb el desenvolupament del Musicalvià 2022 i no contemplada de
forma expressa en aquestes bases, serà resolta per l'organització basant-se en els criteris de
racionalitat, igualtat i equitat.
L'organització no es fa responsable dels actes que realitzin els qui hi participin, podent en tot cas
advertir els que incompleixin aquestes bases, paralitzar l'actuació musical i fins i tot excloure solista,
grup o DJ de futures activitats que es realitzin des del Servei de Joventut .
Motius d'exclusió del concurs:
●

Lletres ofensives cap al públic, l'organització o els intervinents.

●

La manca de respecte cap a l'organització o alguna de les persones participants al concurs.

●

En definitiva, l'incompliment de les presents bases del concurs.

La participació al MusiCalvià 2022 implica l'acceptació íntegra i expressa d'aquestes bases per part
dels participants i de les decisions de l'organització. Així mateix, implica l'acceptació íntegra de les
característiques de l'esdeveniment, de la seva estructura i de la seva organització.
6.- Consideracions addicionals

Les persones participants al concurs acceptin els termes i condicions de "PROTECCIÓ DE DADES"
establerts a l'Annex I.
Les persones participants al concurs autoritzen a l'Ajuntament de Calvià, l'exhibició i publicació de
les mateixes, tant a les seves pàgines oficials i xarxes socials, com a la seva exposició pública en
algun moment determinat, així com, la utilització de la mateixa en mitjans de difusió i/o comunicació.
La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts a la Llei 15/2006 el 17
d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.
La mera participació en aquest Concurs implica la total acceptació de les bases reguladores
d'aquest.
ANNEX I: PROTECCIÓ DE DATS
1. Nom i dades de contacte de l'entitat responsable: Ajuntament de Calvià, titular del CIF P0701100J,
amb domicili 07184 Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1. Servei: Joventut.
2. Identificació del tractament: Usuaris Es Generador.
3. Finalitat del tractament: Registre de dades de persones joves que desitgeu participar en les
activitats organitzades pel Servei de Joventut de l'Ajuntament, així com el registre de borses de joves
músics, ballarins i professionals tècnics, que desitgeu participar en el servei de contacte entre
demandants i oferents de professionals d'aquests sectors, on el Servei de Joventut actua com a
intermediari.
4. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@calvia.com.
5. Categoria de dades personals: DNI/NIF, nom, cognoms, adreça, telèfon, imatge. Altres tipus de
dades: acadèmics i professionals, data de naixement, adreça de correu electrònic.
6. Categories d'afectats: Ciutadans i residents.

7. Descripció de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat: Les mesures de seguretat
implantades corresponen a les aplicades d'acord amb l'annex II (Mesures de seguretat) del Reial
Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema
nacional de seguretat a l'àmbit de l'administració electrònica, i que es troben descrits als documents
que conformen la política de seguretat de la informació de l'Ajuntament.
8. Altres destinataris de comunicacions, inclosos tercers països u organitzacions internacionals: Es
publicitaran a través del web municipal i les xarxes socials la identitat dels guanyadors, participants o
col·laboradors de concursos, activitats i projectes que es realitzin, i es podran utilitzar les fotografies i
vídeos presos durant el desenvolupament dels cursos, activitats i projectes socioculturals que es
realitzen des de l'Ajuntament de Calvià, per a una difusió pública no comercial (al web municipal i
xarxes socials). Així mateix, es preveu la cessió a tercers que així ho sol·licitin de les dades
identificatives i professionals dels integrants que formen part de les diferents borses creades a
aquest efecte.
9. Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1. No es
preveuen.
10. Plaços previstos per a la supressió de les diferents categories de dades (quan sigui possible): La
informació es mantindrà d'acord amb els criteris i terminis establerts a la Llei 15/2006, de 17
d'octubre, d'arxius patrimoni documental de les Illes Balears.

