
BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS «MOSTRA EL TEU TALENT!»

1. Objecte
L’objecte d'aquest concurs és poder mostrar el talent i les habilitats artístiques dels joves, detectar
nous col·lectius, grups i joves en l'àmbit de les arts escèniques, i potenciar l'escenari del Gra com
un espai d'oci alternatiu.

2. Participants
2.1.- Poden presentar-se al concurs els joves d'entre 12 i 30 anys residents a Granollers o a altres
municipis  del  Vallès  Oriental  amb  ganes  de  demostrar  dalt  de  l'escenari  les  seves  habilitats
artístiques (monòleg, ball, interpretació, cant, màgia, imitacions, recitat de poemes, etc.).

2.2.-  Es  podrà  participar  de  manera  individual  o  en  grups  de  fins  a  5  persones,  tret  que  la
convocatòria disposi uns altres mínim i/o màxim.

2.3.- En cas de presentar-se com a col·lectiu, ha de constar l’adreça fiscal i el CIF de l’esmentat
col·lectiu.  Si  el  col·lectiu no té identitat  fiscal,  es designarà un/una representant  del grup,  que
actuarà com a referent de l’Ajuntament a tots els efectes (retributius, retencions...).

3. Normes i desenvolupament del concurs
3.1.-  Els  participants  hauran  de  formalitzar  la  seva  inscripció  en  el  termini  i  condicions  que
estableixin anualment la corresponent convocatòria, generalment mitjançant un enllaç web.

3.2.- El concurs comptarà amb un màxim de deu actuacions, tret que la convocatòria específica
disposi diferent.

3.3.- La selecció dels participants vindrà determinada per l’ordre en la formalització de la inscripció
al concurs. Un cop omplertes les places, la resta de participants quedaran en reserva i seran
informats mitjançant correu electrònic que queden en llista d'espera.

3.4.- No es podran exposar continguts ofensius o discriminatoris contra persones, promoure la
violència, i serà imprescindible mantenir el respecte cap al públic i el jurat.

3.5.- El temps per actuació serà màxim de 5 minuts.

3.6.- El concurs es desenvolupa en dues fases:
a) Fase 1: Cada un dels participants realitzarà dalt de l'escenari la seva actuació, que serà
valorada pels membres del jurat.
Un cop finalitzades totes les actuacions,  el  jurat  deliberarà i  farà públic  el  nom dels  tres
finalistes.
b) Fase 2: Cadascun dels finalistes tornarà a realitzar una actuació, que ha de ser diferent de
la primera.
En acabar totes tres actuacions, el jurat determinarà el concursant o grup guanyador.

4. Jurat
4.1.- El jurat estarà format per tres joves experts en l'àmbit de les arts escèniques.

4.1.- El jurat, encarregat de la selecció en les dues fases del concurs, estarà integrat pels
membres següents:



a)  El/La Regidor/a delegat/da de Joventut,  que actuarà com a President/a,  o  personal
tècnic en qui delegui.
b) Un/a representant de la colla dels Blancs o altra entitat cultural de la ciutat.
c) Un/a representat de la colla dels Blaus o altra entitat cultural de la ciutat.
d) Un/a tècnic/a del Servei d'Imatge i Comunicació de l'Ajuntament de Granollers
e) Un/una professional extern vinculat a l’àmbit de la comunicació i el disseny. 
f) Un/a funcionari/ària de l'Ajuntament, que actuarà com a Secretari/ària.

4.2.- El jurat actuarà de forma col·legiada en l'adopció de les decisions per majoria de vots i farà
les propostes en funció dels elements de valoració generals previstos i dels criteris específics que
es puguin establir en la convocatòria corresponent.

4.3.-  Els  membres  del  jurat  actuaran  de  conformitat  amb  els  principis  d'imparcialitat,
independència  i  objectivitat,  sense  que,  en  cap  cas,  puguin  intervenir  en  l'elaboració  de  les
propostes que es presentin.

4.4.- El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs en el cas que consideri cap d'elles
sigui adequada.

4.5.- En cas d'empat decidirà el vot de qualitat de la president/a.

4.6.- La decisió del jurat és inapel·lable.

5. Criteris de valoració

Els criteris generals de valoració que regiran el concurs seran els següents, juntament amb els
criteris específics que, en el seu cas, pugui establir la corresponent convocatòria:

a) la connexió dels participants amb el públic,
b) la posada en escena, 
c) l’originalitat,
d) i el contingut de l'espectacle.

Els criteris generals descrits podran ser ampliats o modificats pels criteris específics establerts a la
convocatòria. 

6. Premi
6.1.- S’estableixen dos premis:

a) Premi per al grup o artista guanyador/a
b) Premi per als grups o artistes finalistes.

Els  imports  dels  premis  i  les  condicions  dels  mateixos  seran determinats per  la  convocatòria
corresponent. 

6.2.- L'atorgament i  el lliurament dels premis s'efectuarà mitjançant resolució de la regidora de
Joventut a partir del veredicte emès pel jurat del concurs.

7. Acceptació dels participants



La  participació  en  el  concurs  pressuposarà  l'acceptació  íntegra  d'aquestes  bases,  d’aquelles
condicions que es puguin establir a la corresponent convocatòria, i dels drets i les obligacions que
se'n derivin.

Disposició final
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de  Barcelona,  i  regiran indefinidament  mentre  no siguin  modificades o  derogades  per  l’òrgan
competent. 


