Convocatòria per a cobrir una invitació d’assistència al XLV
CONCURSO NACIONAL DE BANDAS MUSICALES DE PAIPA
Organitzat per
CORPORACIÓN CONCURSO NACIONAL DE BANDAS DE
MÚSICA DE PAIPA “CORBANDAS-PAIPA”
-Bases1.- OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases el constitueix la regulació de la participació d’una Banda
de Música d’una Societat Musical federada en la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana (FSMCV) en el XLV CONCURSO NACIONAL DE BANDAS
MUSICALES DE PAIPA (Colòmbia) organitzat per la CORPORACIÓN CONCURSO
NACIONAL DE BANDAS DE MÚSICA DE PAIPA “CORBANDAS-PAIPA”, que en
col·laboració amb la FSMCV, i patrocinat per Turisme Comunitat Valenciana, publica
aquesta convocatòria, la finalitat de la qual és la participació d’una Societat Musical
federada com a convidada al concurs dalt citat.
El Concurs de Bandes va néixer en 1975, des de 2004, aquest està declarat com Bé
d’Interès Cultural de Caràcter Nacional (Resolución No. 1262 del 22 de setembre de
2004 emanada del Ministerio de Cultura de Colombia), i està considerat com el Concurs
de Bandes més important d’Amèrica Llatina.
La col·laboració de la FSMCV amb CORBANDAS, a través de la participació d’una
societat musical, permetrà la promoció de la música de banda espanyola en una de les
cites musicals més importants d’Amèrica Llatina. Es tracta d’un marc incomparable que
mostrarà la cultura musical més importants d’Amèrica Llatina. Es tracta d’un marc
incomparable que mostrarà la cultura musical nacional davant milers de persones. La
societat musical federada participant representarà a Espanya com a destinació cultural
de la música junt a altres 5 bandes internacionals.
Les dates de la participació al projecte seran entre el 25 i el 30 de setembre de 2019,
la societat musical participant tindrà que realitzar una actuació en la clausura de
l’esdeveniment com a banda convidada, altra actuació al centre de convencions del
Paipa Hotel i per últim formarà part d’una desfilada de bandes que es realitzarà a la
ciutat per a celebrar dit certamen, al que participaran amb un mínim de 35 i un màxim
de 55 músics. A l’esdeveniment es realitzarà la promoció dels paquets de turisme
musical de la FSMCV i es potenciarà la Marca Espanya a nivell d’Amèrica Llatina.
Per a això es seleccionarà una societat musical federada. Aquelles entitats interessades
sol·licitaran la seua participació i un comitè específic valorarà els projectes presentats
tenint com a referència el projecte presentat i la baremació federal per a la selecció de
l’entitat participant.
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2.- SOL·LICITUTS I TERMINIS DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituts d’inscripció es realitzaran mitjançant la plataforma de gestió Velneo >
Campañas > Concurso Nacional de Bandas de Música Paipa (Colòmbia), havent
d’aportar la següent documentació:
-

-

-

Declaració responsable del/la President/a de la Societat Musical sol·licitant
la participació i acceptant les bases de la present convocatòria i del XLV
CONCURSO NACIONAL DE BANDES MUSICALS DE PAIPA, que s’adjunten
a aquestes i segons model d’aquesta convocatòria.
Declaració responsable del/la President/a de la Societat Musical
garantitzant la disponibilitat de fons per a assumir la part econòmica que
correspon a la Societat Musical del viatge i estància segons model d’aquesta
convocatòria.
Memòria breu, amb un màxim de 4 pàgines, en la que s’arrepleguen
aspectes de la Societat Musical i que seran objecte de valoració_
a) Viatges a l’estranger realitzats per la Societat Musical amb
anterioritat i altres experiències similars.
b) Participació de la Banda de Música amb la que es va a viatjar en
certàmens als últims 40 anys.
c) Llistat d’obres de repertori a interpretar amb una duració total
d’entre 50 i 60 minuts.
d) Nombre de músics amb els que es vol acudir, amb un mínim de 35 i
un màxim de 55.
e) Altres consideracions que la Societat Musical considere rellevants.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 9 de juliol de 2019 i
finalitzarà el 23 de juliol de 2019.
3.- PROCÉS DE SEL·LECCIÓ
La baremació i posterior assignació serà realitzada d’entre aquells sol·licitants inscrits
en forma i termini per una comissió designada per la Junta Directiva de la FSMCV.
L’assignació serà realitzada entre els sol·licitants inscrits en forma i termini prenent com
criteri els següents:
-

-

Fins 10 punts: per el projecte pedagògic-artístic que presente la societat
musical participant en la Memòria requerida, qualificant amb fins a 2 punts
cadascun dels apartats a), b), c), d) i e) de la mateixa.
Fins 10 punts per la puntuació del barem de participació federal, dividint per a
això la puntuació que es té al barem per 10.
En cas d’empat es prendrà com a referència l’ordre d’inscripció a la plataforma,
afavorint-se la primera entrega.
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4.- DOTACIÓ
Es detallen les despeses que assumeixen les entitats citades a continuació: Concurso
Nacional de Bandas de Música de Paipa (CORBANDAS) i la Federació de Societats
Musicals (FSMCV), gràcies al Conveni de Promoció Internacional de la Comunitat
Valenciana a través de la Música amb Turisme Comunitat Valenciana:
4.1.- Aportació realitzada per la FSMCV, Turisme Comunitat Valenciana y
CORBANDAS.
Inclou:









Allotjament de fins a 55 músics que es realitzarà en habitacions dobles o triples
a Paipa – Colòmbia o localitats properes. L’organització CORBANDAS-PAIPA
s’encarregarà d’aquest allotjament i sufragarà directament el seu cost a
l’allotjament.
Manutenció que inclou esmorzar, dinar i sopar des de l’arribada a Paipa el dia
25 de setembre, fins l’eixida de Paipa el 30 de setembre de 2019. L’organització
CORBANDAS-PAIPA s’encarregarà d’aquesta manutenció i sufragarà
directament el seu cost als proveïdors.
Segur de viatge de fins 55 persones, que sufragarà directament la FSMCV a la
companyia d’assegurances.
Desplaçament: Trasllat des de Bogotà a Paipa i trajecte invers. L’organització
CORBANDAS-PAIPA s’encarregarà d’aquest desplaçament i el sufragarà
directament a l’empresa de transports.
VINT MIL EUROS (20.000,00 €) per a contribuir parcialment a les despeses de
viatge. Aquesta dotació es realitzarà i acreditarà mitjançant el pagament de
factures de despeses corresponents al viatge que s’emetran a nom de la
FSMCV, preferiblement com a cost de bitllets d’avió.

4.2.- Aportació realitzada per la Societat Musical i gestions a realitzar por la
Sociedad Musical y gestiones a realitzar.
La Societat Musical haurà d’ocupar-se d’adquirir els bitllets d’avió cap a
Bogotà i els de tornada a Espanya.
La Societat Musical es farà càrrec de totes les despeses que es deriven de la
participació a aquest esdeveniment no inclosos a l’apartat anterior.
5.- JUSTIFICACIÓ
Una vegada finalitzada l’actuació, la Societat Musical participant haurà d’aportar una
Memòria comprensiva de:


Material gràfic acreditatiu de l’actuació i les seues diferents participacions a les
activitats organitzades per CORBANDAS.
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Realització de l’enquesta d’avaluació facilitada per la FSMCV després de la
recepció dels materials de justificació.
Factures acreditatives de la dotació de 20.000 a nom de la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

El còmput del termini de justificació s’iniciarà després de la realització dels actes i
finalitzarà 30 dies naturals a comptar des del dia següent a la volta a Espanya.
El incompliment d’alguna de les Bases d’aquesta convocatòria, així com d’algun dels
compromisos que adquirisquen els participants al XLV CONCURSO NACIONAL DE
BANDAS MUSICALES DE PAIPA, les bases del qual s’adjunten a aquesta convocatòria,
generarà l’obligació de tornar les ajudes rebudes per la Societat Musical participant.
6.- APLICACIÓ I INTERPRETACIÓ DE LES PRESENTS BASES
Per a qualsevol qüestió que puga sorgir en relació al compliment i interpretació de les
presents bases serà la junta directiva de la FSMCV la que tindrà la competència per a
la seua resolució.
7.- PROTECCIÓ DE DADES
Les dades que s’aporten pels participants seran objecte de tractament, conforme al
Reglament General de Protecció de Dades Europeu, trobant-se la base legal de dit
tractament al propi procés recollit a les presents bases. La responsable del tractament
és la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), amb
domicili al carrer Sorní, Nº 22-1º, 46004 de València, amb CIF G46152120. El fet de
facilitar les dades és voluntari, encara que, en cas de no fer-ho, no es podrà participar
al procés. Per tant, la comunicació de les seues dades personals a aquests efectes és
un requisit necessari per a poder participar.
La finalitat del tractament serà la de coordinar i gestionar el procés per a participar al
Concurso Nacional de Bandas de Música de Paipa (Colòmbia) i aixina complir amb el
objecte recollit a les presents bases. Les dades proporcionades es conservaran durant
el temps que dure el procés de selecció i al cas de ser seleccionat mentre es mantinga
la relació i en tant no se’ns sol·licite la seua supressió o durant els anys necessaris per
a complir amb les obligacions legals.
La FSMCV únicament té previstes cessions de les dades de caràcter personal als
supostos als que dites cessions siguen impostes per Ley, o siguen necessàries per a
donar compliment al procés de selecció i al cas de ser seleccionats poder organitzar
els actes i/o esdeveniments previstos a les presents bases. Per al cas de què fos
necessari, com a conseqüència de la participació a algun esdeveniment contractar un
segur de viatges, accident i/o producte similar, les seues dades seran cedides a
l’empresa d’assegurances amb la finalitat citada. També considerem d’interès informarli que com a conseqüència de l’activitat desenvolupada per la FSMCV i que es basa
fonamentalment en l’organització d’esdeveniments musicals, això comporta
necessàriament que es prenguen imatges de dits esdeveniments: concerts, passa
carrers, trobades, etc., per això han de tenir en compte que participar al Concurso
Nacional de Bandas de Música de Paipa (Colòmbia), implica la seua autorització a que
la seua imatge resulte tractada i siga objecte de publicació en revistes de de divulgació
cultural, aixina com al seu cas a xarxes socials de la FSMCV i a les informacions que es
remeten de les seues pròpies activitats. Així mateix, i pels mateixos motius exposats
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les seues dades de noms i cognoms necessàriament apareixeran publicades als fullets,
taulells d’anuncis que s’elaboren per a la celebració de dits esdeveniments.
Els participants són responsables de la veracitat de la informació proporcionada. A
aquests efectes, responen de la veracitat de totes les dades que es comuniquen i les
mantindran convenientment actualitzades, de tal forma que responguen a la seua
situació real. Els participants seran responsables de les informacions falses o inexactes
que proporcionen i dels perjudicis que això cause a la FSMCV o a tercers.
Se li informa que per a una major garantia al compliment de la Protecció de Dades ha
sigut designat un Delegat en Protecció de Dades el contacte del qual és el següent:
dpd@aequus.es.
L’interessat en tot cas podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per
a la participació al present programa, així com exercir els seus drets d’accés,
rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o al seu cas la portabilitat de
les dades mitjançant sol·licitud dirigida al Responsable del Tractament per escrit i
acreditant la seua identitat, a la direcció de correu electrònic fsmcv@fsmcv.org o a la
direcció postal, carrer Sorní, 22-1º, 46004 de València
8.- DELS DRETS D’IMATGE I DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La participació comportarà de forma automàtica l’autorització en favor del Concurso
Nacional de Bandas de Música de Paipa (CORBANDAS) i de la FEDERACIÓ DE
SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV) per a realitzar
fotografies i/o gravacions i fixacions tant audiovisuals com fonogràfiques de les
actuacions dels artistes intèrprets i executants que composen les agrupacions
seleccionades participants, que podran utilitzar i divulgar amb fins promocionals.
Sense perjudici de l’anterior, la titularitat dels drets fonogràfics i audiovisuals inherents,
incloent els drets d’imatge que resulten de les actuacions, correspondran a la
FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV),
quedant salvaguardades en tot cas tots aquells drets de propietat intel·lectual
personalíssims i de caràcter irrenunciable que corresponen als intèrprets previstos i
regulats als articles 108 i anàlegs de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com els morals
previstos a l’article 113 del mateix cos legal.
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