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Festes  
EXP: 2022Z007000003 
 

DECRET D'ALCALDIA 
 
 
 
«L’acord de Junta de Govern  Local de 23 de setembre de 2022  en què es van 

aprovar inicialment les «Bases reguladores del Concurs Salt a la fama». 

 

Atès que és voluntat de l'equip de govern municipal concedir el premi que regulen les 

bases citades i que és necessari aprovar i publicar la convocatòria per a l'any 2023 per 

a l'atorgament del premi del Concurs musical Salt a la Fama. 

 

Vist l’informe de la tècnica de Festes on diu que: 

 

-El text proposat s'adequa plenament a la Llei General de Subvencions.  

 

-Les bases reguladores del concurs, el contingut de la convocatòria i la seva tramitació 

s'ajusten als requeriments de la Llei General de Subvencions. 

 

-Segons l'apartat 36.a.2 de les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2023 

 l'Alcalde – President és l'òrgan competent per a la convocatòria del present premi atès 

que es tracta d'una despesa de quantia inferior a 40.000 euros. 

 

 Atès que hi ha una despesa de 5.203,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

47.33811. 48001 ALTRES FESTES premis concurs Salt a la fama i una despesa 

addicional en concepte d’IRPF de 645,00€, a satisfer per part de l’ajuntament a parts 

iguals pels guanyadors del concurs, essent un total de 5.848,00 €. 

 

D’acord amb els punts 5 i 6 de les Bases reguladores del Concurs Salt a la Fama. 

 

Aquesta Alcaldia- Presidència, en exercici de les atribucions que té conferides,» 
 
 
D I S P O S A :        
 
«1.-APROVAR la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l'any 2023, 

del Concurs Salt a la fama d’acord amb les Bases reguladores aprovades al BOP núm. 

199 de 18 d’octubre de 2022 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Salt, amb el text 

següent: 
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1.- Objecte  

L’objecte d’aquestes bases és regular el Concurs Salt a la Fama, per a triar el grup o 

persona solista que actuarà a la Festa Major de Salt del proper any i podrà gravar un 

disc amb les seves cançons o peces musicals i fer-ne difusió amb la publicació 

d´aquestes per les plataformes digitals  habituals com són Spotify, Itunes, 

amazonmusic. 

2.- Premis 

S’atorgaran dos premis:  

- 1er premi. Actuació a la Festa Major de Salt, enregistrament i producció de 5 

cançons en uns estudis de gravació professional i publicació de les cançons en 

totes les plataformes musicals (Spotify, Apple Music. Amazon Music, Tidal, etc..) 

 

- 2n Premi- Enregistrament i producció de 5 cançons en l’estudi professional de Lluis 

Costa Berga i publicació de les cançons en totes les plataformes musicals. 

La quantia dels premis és d’un total de 4.300,00 € amb un IVA de 903,00 €, que 

serà un total de 5.203,00 €, a repartir per parts iguals entre el guanyador i finalista, 

en concepte dels serveis de gravació, mescla i producció de les cançons dels grups 

guanyadors de les cançons seleccionades, així com masterització, despeses i 

gestió per la publicació a diferents plataformes musicals. 

3.- Participants  

Podran participar en aquest concurs les persones que reuneixin els següents 

requisits: 

Ser persones físiques majors de 16 anys que acreditin la seva identitat a través dels 

seus passaports, DNI o NIE originals. 

Els menors d’edat hauran d’adjuntar l’autorització dels seus pares o representants 

legals per a participar al concurs i per a rebre el premi dels seus pares o tutors 

legals.  

Almenys un component del grup o el solista ha de ser resident a la comarca del 

Gironès. Tots els components del grup han d’inscriure’s (Annex 1) i els menors 

d’edat adjuntar l’autorització legal per a poder participar i per a la cessió dels drets 

d’imatge.  

S’accepten tots els estils i formats, en grup o individual, sempre i quan presentin 

obres pròpies i inèdites i tinguin l’opció de ser presentades dalt d’un escenari amb 

públic. 

Cada grup o solista ha de presentar un enregistrament de vídeo amb dues cançons 

en format mp4 i en horitzontal. S’acceptarà gravacions fetes directament amb el 

mòbil. Es valorarà la qualitat musical i artística de les peces que es presentin. 

No s´acceptaran grups, solistes o cançons ja registrades amb contracte discogràfic. 

4.- Forma de presentació i requisits de les sol·licituds 
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Les sol·licituds es presentaran a través de la plataforma electrònica de l’ajuntament de 

Salt   https://www.viladesalt.cat, on s’inclourà: 

 

1. Formulari d’inscripció(ANNEX 1)   

 

2. Autorització legal pels menors de 18 anys (ANNEX 2) 

 

3. Cessió de drets d’imatge (ANNEX 3) 

 

4. Breu descripció del grup o solista, les seves xarxes socials, que sigui apte per a 

ser publicada en cas de veure-ho convenient el Jurat. 

 

5. Lletra de les cançons presentades 

 

6. Foto promocional recent 

 

7. L’enllaç al YOUTUBE de 2 vídeos, un per cadascuna de les dues cançons 

identificant la gravació amb el mateix assumpte: SALT A LA FAMA + any + 

NOM DEL GRUP/SOLISTA PARTICIPANT+ cançó 1 i 2. La imatge i so dels 

dos vídeos han de permetre que el jurat pugui valorar la qualitat artística del 

grup o solista.. En cas que els vídeos no permetin valorar la peça es 

desestimarà la proposta i es perdrà l’opció de participar al concurs. 

5.- Període de presentació de sol·licituds. 

El període de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació del 

corresponent edicte de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i serà 

anunciada pels mitjans adients (seu electrònica, butlletí municipal, tauler 

d’anuncis...) que garanteixen el seu coneixement efectiu per part de les persones 

físiques i jurídiques potencialment usuàries  i fins al dia 14 de març de 2023.  

 

6.- Criteris de valoració  

 

Un jurat format per professionals del sector musical donarà el veredicte guanyador 

a la Gran Final que es durà a terme a la Sala de Concerts La Mirona de Salt. 

Com a criteri de selecció es tindrà en compte l’originalitat, la qualitat de les 

propostes musicals, així com la posada en escena del directe. 

 

7.- Terminis de resolució i notificació 

El veredicte del jurat i atorgament del premi, o no, s’atorgarà per Decret d’Alcaldia 

dins d’un termini màxim de 10 dies hàbils després de la finalització del termini de 

presentació de propostes i es notificarà a tots els participants. 

 

8. Tramitació i lliurament del premi 

1. Rebuda de propostes i inscripcions al concurs  a través de la plataforma 

electrònica de l’ajuntament de Salt   https://www.viladesalt.cat 
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2. Tria de propostes, per part del jurat de totes les peces a l’Instagram 

@saltalafama.   

3. Visibilització de les propostes presentades i recollida del Vot popular a Xarxes. 

Un dels 5 finalistes serà el guanyador del "Vot Popular" fet per xarxes 

(Instagram). 

4. Comunicació dels 5 finalistes que actuaran a la Mirona de Salt.  

5. Actuació a la Mirona de Salt dels 5 finalistes i determinació per part del Jurat de 

la banda o solista guanyador i finalista, que podran gravar un disc i fer 

promoció del seu producte.  

6. Gravació del disc amb el guanyador i finalista. Presentació del resultat a les 

plataformes digitals.  

7. Actuació a l’espai de concert de barraques de la Festa Major de la banda o 

solista guanyador. 

Els terminis vindran definits a la convocatòria del concurs de l’any en curs. 

 

9.- Xarxes socials i contacte 

Tota la informació i seguiment de les diferents fases del concurs a l’Instagram de  

@saltalafama o a www. viladesalt.cat. 

Per qualsevol informació addicional es pot contactar l’àrea de Festes al correu 

festes@salt.cat  o trucant al telèfon: 972 249 191, ext 1318 o 1244. 

 

10.- Protecció de dades personals 

Les dades de les persones participants i dels seus representants legals seran 

tractades per l’Ajuntament de Salt, en qualitat de responsable del tractament, amb 

finalitats d’organitzar el concurs, resolució del concurs i atorgament de premis i 

informar dels resultats. Les dades es tractaran en base al compliment d’una missió 

d’interès públic (art. 6.1.e RGPD) i amb el consentiment de la persona interessada 

(art. 6.1.a RGPD). Es difondran dades identificatives dels participants en els 

termes indicats en aquestes bases. La imatge i veu es difondrà a través de canals 

de comunicació i xarxes socials titularitat de l’Ajuntament, a fi i efecte d’informació 

i difusió del concurs, previ consentiment dels participants. Es podran exercir els 

drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat i sol·licitud 

de la limitació del tractament adreçant-se a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de 

Salt (Pl. President Lluís Companys, 1, 17190 – Salt, festes@salt.cat, 972 24 91 91 

ext. 1318). Així mateix, es pot consultar informació addicional i detallada sobre el 

tractament de dades i sobre com exercir els drets a www.viladesalt.cat.  

 

11.- Disposicions finals 

La inscripció al concurs implica l’acceptació de les presents bases.  

La participació en el concurs no comporta cap cessió de drets de propietat 

intel·lectual a favor de l’Ajuntament.  
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En el cas que els guanyadors no acceptessin els premis, s’assignarien als 

següents classificats.  

Els 5 grups finalistes hauran d’acceptar l’ordre i horaris d’actuació i proves de la 

sala de concerts, que se li assignin. 

Totes les actuacions es faran amb els tècnics de la sala. 

L’Ajuntament de Salt, podrà introduir, si s’escau, les modificacions que estimi 

convenients per al bon funcionament d’aquesta convocatòria, i resoldrà totes les 

qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.   

 

 

2.- COMUNICAR a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) el text de la 

convocatòria i la documentació que es requereixi per la seva publicació al diari oficial 

que correspongui, tal i com estableix l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions.  

 

3.- AUTORITZAR la despesa de la convocatòria de l'any 2023, per un import màxim de 

5.848,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 47.33811.48001 ALTRES FESTES 

premis concurs Salt a la Fama, del pressupost municipal vigent 2023. » 
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