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“OFF SANT SEBASTIÀ 2017” 

 
BASES PER PARTICIPAR AL CONCERT PER MÚSICS NO PROFESSIONALS A LES 

FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2017 
 

Amb la finalitat de promocionar i impulsar la participació dels grups i solistes a les festes de Sant 
Sebastià, es determinen les següents bases que regularan la seva selecció: 

 
1. Condicions per participar: 
 

a) Ser grups o solistes no professionals  
 
b) Interpretar qualsevol estil musical, en totes les seves variants.  
 
c) No tenir signat cap contracte remunerat.    
 
d) Com a mínim un dels membres del grup ha d’estar empadronat a Palma.  
 
e) No hi ha límit d’edat. En cas que algun participant sigui menor d’edat ha d’aportar 

l’autorització del pare, la mare o el tutor legal per a poder participar.  
 
f) Presentar un mínim de dos temes originals, amb lletra i música, amb un total no superior 

a 6 minuts ni inferior a dos i s’han de presentar en una maqueta en format CD que 
permeti una bona qualitat d’audició. El nom del grup/solista, els títols dels dos temes i la 
seva durada s’hauran d’escriure al CD i a la caràtula d’aquest. 

 
g) Els components no es podran canviar, reduir ni ampliar en cas de ser seleccionats pel 

concert i no podran pertànyer a més d’un grup inscrit.  
 
h) Tots els participants, pel fet d’omplir i enviar el formulari d’inscripció, autoritzen de 

forma expressa, irrevocable i gratuïta l’Ajuntament de Palma a, directament i/o indirecta, 
reproduir i comunicar públicament les obres musicals presentades i a efecte enunciatiu, a 
qualsevol mitjà radiofònic, televisiu i/o a les xarxes d’Internet. 

 
2.  Inscripció:  
 
a) Per formalitzar la inscripció cal: 

• Presentar una foto recent del grup/solista. 
• Presentar un breu historial del grup/solista. 
• Emplenar el full d’inscripció  (annex 1). La persona membre del grup que sol·liciti i 

signi la inscripció ha d’estar empadronada a Palma. 
• Fotocopia del DNI o passaport de tots els components. 
• En el cas de participació de menors, autorització del pare, mare o tutor legal (annex 2) 
• Presentar una maqueta en les condicions esmentades al punt anterior. 
• Adreces de pàgines web on es puguin veure actuacions realitzades en directe. 
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b) Un cop formalitzada la inscripció se n’entregarà un resguard. 
 
c) Dates i lloc de la inscripció: des de la seva publicació a la web municipal fins el 4 de 

novembre (ambdós inclosos) de dilluns a divendres de 9 h a 14 h al Servei de Participació 
Ciutadana, pl. de Santa Eulàlia, 9, 3r pis, 07001 Palma. S’admetran propostes per correu 
postal, sempre i quan en el segell corresponent, la data de sortida estigui compresa dins el 
termini establert i així es notifiqui mitjançant correu electrònic regdinam@palma.es, al Servei 
de Participació Ciutadana. 

 
 
3. Selecció del grups:  

 
Per a la fase de selecció l’Ajuntament de Palma designarà un jurat compost per artistes i experts 
musicals reconeguts a l’àmbit de la nostra comunitat que estarà conformat per tres membres, com 
a màxim, a més d’un representant de l’Ajuntament de Palma. 
 
Per atorgar aquesta puntuació el jurat tindrà en compte la qualitat musical del grup, així com 
podrà valorar la informació presentada pel grup a l’hora de la inscripció.  
 
Cada membre del jurat puntuarà de l’1 al 10 la maqueta de cada grup. El jurat seleccionarà un 
màxim de deu grups, dels quals els cinc primers actuaran al concert de les festes de Sant Sebastià 
2017. En el cas de que algun dels cinc primers grups seleccionats no pugui participar en el 
Concert es substituirà pel següent grup amb més puntuació.  
 
El Jurat pot desqualificar els participants en el cas que consideri que els temes presentats  
constitueixin apologia de la violència en qualsevol de les seves manifestacions racista, xenòfoba 
o sexista.  
 
L’Ajuntament donarà a conèixer els deu grups/solistes seleccionats en la seva plana web 
www.palma.es  abans del dia 2 de desembre de 2016  i es posarà en contacte amb la persona 
responsable de cada grup. Els noms dels cinc grups/solistes seleccionats per actuar al concert es 
publicaran al programa de festes de Sant Sebastià 2017. 
 
En el cas de no assolir el número de grups/solistes establert per realitzar el concert, l’Ajuntament 
de Palma es reserva el dret d’ampliar el termini de presentació de propostes i/o de realitzar el 
concert amb menys de cinc grups/solistes, així com de suspendre l’activitat, sense que això 
suposi cap dret a indemnització per part dels proposants. 
 
Les maquetes, si no són seleccionades per al concert, es podran retirar abans de dia 29 de febrer 
de 2017, presentant el resguard d’inscripció. Les maquetes que no es recullin seran destruïdes.  
 
Totes les decisions preses pel jurat, són inapel·lables. També disposaran de la facultat 
d’interpretar aquestes Bases i suplir-ne qualsevol llacuna o buit d’acord amb la seva pròpia 
finalitat. 
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4. Concert: 
 
El concert “OFF SANT SEBASTIÀ 2017” es durà a terme el diumenge, 15 de gener a l’escenari 
que designi l’Ajuntament de Palma. No obstant això i per tal d’ajustar la totalitat dels actes que 
formen part de la programació de les festes de Sant Sebastià, l’Ajuntament de Palma podrà 
modificar dita data del concert. 
 
Els cinc grups/solistes seleccionats actuaran en directe i hauran de tenir en compte que: 
 
a) L’ordre d’actuació vindrà determinada per la puntuació de cada grup/solista, i es distribuiran 
els grups de menor a major puntuació, actuant el de major puntuació el darrer.  
 
b) Els dos temes presentats a la maqueta s’hauran d’interpretar en directe al concert. El 
grup/solista pot afegir en l’espai de temps atorgat per tocar en directe els temes que consideri 
convenients. La durada mínima de l’actuació serà de 15 minuts i màxima de 30 minuts.  
 
c) Els músics hauran de dur els seus instruments, llevat de la bateria. 

 
 
5. Premis:   
 
El total que es destinarà a premis serà d’un màxim de 1.500 € distribuïts en 5 premis de 300 € 
cada un. 
 
Els premis no es poden compartir, cedir, alterar ni compensar, i seran entregats sempre que el 
grup/solista  toqui en directe. 
 
L’Ajuntament es reserva el dret d’ampliar el repertori de premis en cas d’arribar a acords amb 
altres entitats que hi vulguin col·laborar, fins i tot posteriorment a la publicació d’aquestes bases.  
 
6. L’Ajuntament de Palma no es fa responsable del contingut de les obres ni de la reproducció en 
públic de música, l’autoria de la qual pugui ser reclamada per tercers i que hagi presentat un 
participant com a pròpia.  
 
7. Totes les dades indicades en aquestes bases estan sotmeses a possibles canvis por motius 
organitzatius. Totes les modificacions es comunicaran al web de l’Ajuntament www.palma.es  
 
8. Les dades personals que es recullin tindran caràcter privat i confidencial. L’Ajuntament 
garanteix el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.  

 
9. S’exclourà de qualsevol contractació artística en motiu de les festes de Sant Sebastià 2017,  
així com de la consulta popular sobre les preferències musicals dels ciutadans de Palma,  els 
artistes/ grups musicals que s’hagin  inscrit  a l’Off  Sant Sebastià 2017. 

 
El simple fet de presentar la sol·licitud per participar al suposa l’acceptació d’aquestes bases. 
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Annex 1 

FULL D’INSCRIPCIÓ PER PARTICIPAR A L’OFF SANT SEBASTIÀ 2017 

CONCERT PER MÚSICS NO PROFESSIONALS 

El Sr. / La Sra. __________________________________________________ amb DNI núm. 
_________________,  en nom propi com a solista _________________________________ o en 
representació del grup   __________________________________________________ i estil 
musical que interpreta ___________________________________________________domiciliat 
a Palma c/_________________________________________________núm.________________, 
CP_____________ tl. _______________________tl. mòbil_____________________________ 
fax. ______________________ adreça electrònica ___________________________________  

 

DECLARA QUE,  

1. És membre del grup i està empadronat/da a Palma de Mallorca. 

2. Coneix i accepta les Bases per participar al l’Off St. Sebastià Concert per músics no 
professionals dins el marc de les festes de Sant Sebastià 2017. 

 

ADJUNTA LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:  

3. Foto recent del solista/grup. 

4. Breu historial del solista/grup. 

5. Relació dels nom dels membres i còpia del DNI/passaport de cada un d’ells. 

6. Autorització del pare/mare o tutor legal de cada membre del grup menor d’edat. 

7. Maqueta en format CD amb el nom dels grup/solista, el títol dels dos temes i la seva durada, 
escrits a la caràtula i al CD.  

 

Adreces de pàgines web on es puguin veure actuacions realitzades en directe: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Palma, _______ d__________________ de________ 

(firma)  
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Annex 2 

AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE MENORS AL CON CERT “OFF 
SANT SEBASTIÀ” PER MÚSICS NO PROFESSIONALS A LES FESTES DE SANT 
SEBASTIÀ 2017 

 
 
Nom i llinatges:.......................................................................................................................... 
DNI: ................................................. Pare/ mare/ tutor/ra del menor 
......................................................................................................................... de ............... anys,  
amb data de naixement ..................................................... L’autoritz a participar, en el cas de 
resultar seleccionat com a solista o membre del 
grup.................................................................................................................................................., 
per actuar al Concert “Off Sant Sebastià”per músics no professionals dins el marc de les festes de 
Sant Sebastià 2017, i a les proves de so i llum corresponents, així com a ser fotografiat o filmat i 
que es publiquin les dites imatges encara que sigui clarament identificable (en compliment de 
l’article 18.1 de la Constitució, que reconeix el dret a la pròpia imatge, regulat per la Llei 5/1982, 
de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge).  
 
Telèfons de contacte de pare / mare o tutor/a: 
............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

Palma, _______ d__________________ de________ 

(firma)  

 

 

 

 

 

 

        


