BASES D’INSCRIPCIÓ A LES ACTUACIONS MUSICALS
DE “LA MURGA”
1a Mostra local de música i músics de Balaguer 2022

La Paeria de Balaguer, promogut des de l’àrea de joventut, organitza la 1a
Mostra local de música i músics de Balaguer.

1. Objecte
La Murga pretén ser un punt de trobada entre els ciutadans de Balaguer i el
sector musical de la ciutat. Una aposta per la promoció per la música en
directe, i per la dinamització dels músics de la ciutat, i incentivar a la població
en general a participar de la música com a expressió artística local.
Es celebrarà la última setmana del mes de setembre a la ciutat de Balaguer,
més concretament els dies 23 i 24 de setembre de 2022.
Compta amb diferents espais i activitats adreçades als grups de música i
músics de Balaguer de les quals es destaquen:
-

Conferències, tertúlies i presentacions de projectes musicals.

-

Actuacions en directe

-

Micro obert

-

Fira de col·leccionisme

Tots els concerts que es programen són oberts al públic en general.

2. Participants
Tots els músics nascuts, empadronats o amb residència a Balaguer podran
actuar en aquesta mostra.
En el cas dels grups, caldrà que aquests estiguin formats majoritàriament per
músics de Balaguer.
La Comissió Organitzadora es reserva el dret de no admissió de qualsevol
músic o grup si no reuneixen uns mínims de qualitat o projecte artístic.

3. Termini
El període per presentar propostes finalitzarà el proper 15 de juliol de 2022.

4. Inscripcions
Els grups de música i/o músics que vulguin actuar en aquesta mostra caldrà
que s’inscriguin al formulari web lamurga.balaguer.cat.
Caldrà disposar de les dades necessàries per la inscripció, Nom i cognoms,
D.N.I, Correu electrònic, Telèfon, Dades del pare / mare / tutor/a (en cas de
menor d'edat) i número de compte bancari.
Per participar en l’espai de “micro obert” no cal inscripció prèvia. Aquesta
actuació no serà remunerada.

5. Actuacions
La Comissió Organitzadora de la mostra decidirà quin serà la ubicació, data i
ordre d’actuació dels diferents grup/músics inscrits basant-se en els següents
criteris de selecció:
-

Es prioritzarà que es tracti d’una estrena d’espectacle o disc nou.
Es valora la identitat pròpia, el risc artístic i la trajectòria de
l’artista/banda.
Segons els estils i gèneres musicals.

Es comunicarà als artistes/grups musicals el dia, lloc i hora de l’actuació amb
un mínim de 15 d’antel·lació.
Les actuacions seran de 45 minuts (temps que pot variar en funció de
l’organització i coordinació d’aquestes per la Comissió organitzadora), menys
les

actuacions

de

l’espai

de

micro

obert

que

aquest

temps

aproximadament de 20 minuts per actuació.

6. Premis
Es pagarà en concepte d’actuació a La Murga, 150 € per músic inscrit.

serà

En el cas de participar en diferents actuacions o grups musicals, els artistes tan
sols seran remunerats un cop.
La

Comissió

Organitzadora

es

reserva

el

dret

de

no

compensar

econòmicament alguna actuació, si un cop realitzada no reuneix uns mínims de
qualitat o no ha estat realitzada de forma satisfactòria.
En tots els premis s’aplicarà la retenció vigent de l’IRPF, en aplicació del Art.
95.1 del Reial Decret 439/2007, de 30 de març i art. 75.1 del Reglament de
l’IRPF.
7. Comissió Organitzadora
La Comissió Organitzadora és l’encarregada de coordinar i organitzar les
actuacions i els actes d’aquesta mostra local de música.
Està composada per:
- 1 tècnic municipal (Tècnic de joventut de la Paeria de Balaguer)
- El director de l’escola Municipal de Música de Balaguer.
- 4 artistes/músics locals

8. Protecció de dades
De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, la Paeria de Balaguer tractarà les dades de caràcter
personal incloses en les sol·licituds i la documentació aportada per cada
persona interessada amb la finalitat de tramitar i fer el seguiment d'aquesta
convocatòria de participació, d'acord amb els principis de licitud, lleialtat,
transparència, seguretat i confidencialitat establerts per la normativa sobre
protecció de dades.
No obstant això, es podran adreçar prèviament al Delegat de Protecció de
Dades de la Paeria al correu electrònic de contacte: dpd@balaguer.cat, qui
ajudarà a resoldre el cas.

