BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER
AL CONCURS MUSICAL LOWVISIÓN EN EL MARC DEL FESTIVAL
SINGUL’ART 2018 I APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA SIMULTÀNIA
DE L’EXERCICI 2018
Primera: OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
Aquestes bases tenen per objecte regular l’atorgament de subvencions a formacions
musicals del Baix Llobregat amb l’objectiu de donar-los a conèixer i impulsar la seva
creació artística.
En el marc del festival Singul’art, es celebra el concurs musical LowVisión, un
certamen musical que té per objectiu donar a conèixer i impulsar la creació musical de
qualsevol estil i formació del Baix Llobregat. Aquest concurs estarà dins de la vetllada
musical on també hi haurà concerts amb la col·laboració de la sala Els Pagesos, de
Sant Feliu de Llobregat.
El concurs tindrà tres fases i la final tindrà lloc el divendres dia 5 d’octubre al Casal
de Joves de Sant Just Desvern.
Segona: REQUISITS DELS SOL·LICITANTS DE LA SUBVENCIÓ

No es podran presentar al concurs aquells grups o solistes que actualment tinguin
contracte discogràfic major. Per contra, sí que poden participar aquells que hagin
autoeditat un LP, EP o Single, o tinguin un acord amb un segell independent sempre
que aquest no publiqui més de 8 referències l’any.
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És necessari tenir com a mínim un repertori propi d’uns 40 minuts aprox. per tal de
poder garantir que la formació pot fer una gira.
Totes les persones que es presentin al concurs han de tenir disponibilitat durant tot el
dia 6 d’octubre, en cas de ser finalistes hauran de preveure tot el dia de proves de so i
muntatge.
Tercera: CONDICIONS DE SOLVÈNCIA I EFICÀCIA
Les companyies interessades a participar en aquesta convocatòria hauran de fer una
declaració responsable declarant la certesa i l’exactitud de les dades proporcionades;
estar al corrent de les obligacions amb l’administració tributària i amb l’Ajuntament; i
tenir els permisos en regla per poder exercir l’activitat.
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Es podran presentar a la convocatòria tots aquells solistes i/o grups majors d’edat de
qualsevol estil musical nascuts i/o amb residència creativa al Baix Llobregat, França o
País Basc.

Quarta: PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS
El procediment per a la concessió de les subvencions serà el concurs.
Cinquena: DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
Totes aquelles formacions musicals que vulguin participar en el concurs han d’omplir
el formulari que està disponible al web www.santjustsingulart.com, indicant les dades
requerides. A més, s’haurà d’indicar un enllaç (Bandcam/Soundcloud/Yooutube) on
es puguin escoltar, com a mínim, tres temes de la formació, també caldrà indicar les
necessitats tècniques (Rider) i adjuntar una fotografia.
Sisena: FUNCIONAMENT, FASES DEL CONCURS I CRITERIS DE
SEL·LECCIÓ
Primera fase - presentació de propostes
En una primera fase durant la qual estarà oberta la convocatòria, les formacions
presentaran les seves propostes musicals. Un cop tancat el període de presentació de
propostes, es reunirà la comissió tècnica de valoració per a fer una primera selecció de
10 bandes que passaran a la semifinal.

Segona fase – semifinal
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Un cop superada la primera fase, les formacions hauran de triar entre dues proves:
a. Musicar un poema del poeta santjustenc Joan Margarit (disponibles a:
http://www.joanmargarit.com)
b. Versionar el tema Cuando nadie pone un disco, de la banda santjustenca Odio
París. (https://youtu.be/MPfoT2aw98s)
El resultat dels exercicis que hagi realitzat cada formació s’haurà de gravar en vídeo i
enviar-lo per mail a la organització del festival en format .mp4
(santjust.singulart@gmail.com) en el termini de 15 dies després de la publicació del
resultat de la primera selecció, els vídeos rebuts es penjaran al canal de YouTube del
festival per tal que els participants en puguin fer la difusió a les xarxes socials
Passat aquest període es reunirà el jurat del concurs per tal de triar les tres formacions
que passaran a la final.
Els criteris de selecció en aquesta fase seran els següents són, per ordre decreixent:
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Els criteris de selecció en aquesta fase seran els següents:
a) La qualitat artística de la proposta
b) La viabilitat tècnica del format en relació a les característiques de les sales que hi
participen
c) La originalitat i creativitat de la proposta

a)
b)
c)
d)

La qualitat artística de la proposta
La originalitat i creativitat a l’hora de recrear una peça preexistent
La difusió i impacte a les Xarxes socials
La originalitat de la proposta audiovisual

Tercera fase - la final
La final tindrà lloc el divendres 5 d’octubre al Casal de Joves de Sant Just i consistirà
en una petita actuació de les tres formacions finalistes.
Cada formació tocarà tres temes (entre els quals un ha de ser la versió/musicat del
poema de la fase 2, i dues seran de lliure decisió de la formació) , i el concert no pot
tenir una durada de més de 30 minuts.
A la final s’atorgaran els premis en directe un cop finalitzades les tres actuacions.
La decisió es farà entre el públic i el jurat.
El primer premi serà atorgat pel jurat, el segon i tercer premi quedaran a votació del
públic.
Els concerts començaran a les 21h, i l’entrega de premis s’efectuarà in situ cap a les
23h.
Setena: PREMIS DEL CONCURS
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● 1R PREMI: LOWTOUR: minigira per diferents sales de concerts del Baix
Llobregat i de L'Hospitalet (Els Pagesos, La Masia, Milenio, Oncle Jack i
Depósito Legal) La banda i les sales de concerts participants concretaran
lliurement els termes i les condicions de les actuacions. La organització del
festival Singul’art es farà càrrec de les despeses derivades de la gira (lloguer de
la sala, tècnic de so i de llums de la sala, personal de taquilla, etc.). (valorat en
1028€)
● 2N PREMI: Enregistrament d’un tema als estudis The Room BCN. (valorat en
750€)
● 3R PREMI: Gravació i edició d'un vídeo professional de l'actuació del dia 6
d'octubre. La banda podrà disposar d'aquestes imatges per a la seva pròpia
promoció. (valorat en 423,5€)
Vuitena: TERMINIS I PUBLICACIÓ DELS RESULTATS
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Els tres finalistes seran premiats, a cada un li serà atorgat un premi d’entre els
següents:

El termini de presentació de propostes (primera fase) començarà el dia 27 d’agost i es
tancarà el 31 d’agost a les 23:59 hores.
El termini de publicació de la prova (segona fase) s’obrirà en el moment de la
publicació de les formacions semifinalistes i es tancarà 15 dies més tard.
Les formacions finalistes s’anunciaran dins un termini màxim de set dies després del
tancament de la segona fase.
Els resultats de les diferents seleccions es comunicaran a través de la pàgina web del
festival www.santjustsingulart.com i es difondran pels diferents canals de què disposa
aquest (Instagram, Facebook, Twitter)
Novena: ÒRGANS COMPETENTS PER A L’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
Les sol·licituds seran examinades per una Comissió de Valoració integrada per un/a
professional del sector, la Regidora d’Ocupació i Empresa, l’equip de direcció del
festival i per un/a tècnic/a responsable.
Els membres del jurat seran assistits per un/a funcionari/a de la Corporació municipal
que realitzarà funcions de secretari/a, i que tindrà cura d’aixecar acta.
El jurat estarà composat per professionals del sector (músics, productors/es,
programadors/es) i la comissió de valoració.

Les formacions guanyadores de la subvenció hauran de facturar a l’Ajuntament de Sant
Just Desvern la quantitat derivada del gaudiment del premi.
El termini per a la justificació de la subvenció serà de tres mesos des de la data de
formalització del premi.
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Onzena: FORMA DE PAGAMENT
El pagament als beneficiaris del total de la quantitat de la subvenció s’efectuarà al final
del procediment i, per tant, no hi haurà pagaments anticipats.
Les despeses que es derivin de la concessió de la subvenció aniran amb càrrec a la
partida EY 33404 22699 del pressupost ordinari del 2018, Projecte econòmic
2016/3/AEG/01.
Dotzena: CIRCUMSTÀNCIES QUE
MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
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Desena: JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Amb posterioritat a l’acord de concessió es podrà modificar la resolució, d’ofici o
prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, quan no es perjudiquin els interessos de
tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.
Tretzena: INCOMPATIBILITAT DE LES SUBVENCIONS
Les ajudes que regulen aquestes bases seran incompatibles amb altres ajudes amb el
mateix objecte.
Catorzena: INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS IMPOSADES A LA
RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
L’incompliment de les condicions imposades a la resolució d’atorgament de la
subvenció podrà donar lloc al reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes
en els termes que preveu l’article 18 de l’ordenança municipal reguladora de les bases
generals d’atorgament de subvencions i formalització de convenis de l’Ajuntament de
Sant Just Desvern.
Es podrà entendre produït l’incompliment de les condicions de la subvenció quan les
formacions finalistes del procés de selecció no es presentin a l’actuació del dia 5
d’octubre que determinarà el resultat de la subvenció.
El reintegrament total o parcial es determinarà per l’òrgan competent aplicant criteris de
proporcionalitat.

Quinzena: ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases, qualsevol aspecte
que no s’hi reculli quedarà a consideració del jurat.
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Setzena: PROTECCIÓ DE DADES I CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE
Els grups i/o solistes que participin cedeixen els drets de les seves obres i dels concerts
en directe a l’organització per a finalitats promocionals. Les dades personals facilitades
al formulari d’inscripció seran utilitzades únicament per a la comunicació entre
l’organització del festival i els concursants.
Dissetena: ALTRES DISPOSICIONS
L’organització podrà demanar als finalistes que participin en activitats promocionals en
els mitjans locals.
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L’equip gestor farà un seguiment/avaluació del compliment dels compromisos al llarg
de la residència.

L’organització es reserva el dret de modificar les bases sense un avís previ per raons de
causa major i/o de necessitat per a la bona pràctica del concurs.

Carrasumada Serrano Pau
REGIDORA D’OCUPACIÓ I
EMPRESA

Lucia Albardiaz Segador
RESPONSABLE DEL SERVEI DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Sant Just Desvern, a la data indicada al peu de la signatura electrònica.

