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L’Associació Jove Orquestra de Ponent és una associació juvenil sense ànim de lucre
nascuda el 10 de setembre de 2011 de les ganes de fer música que comparteixen joves
de les terres de ponent. L’entitat, independent de tota escola o institució, omple un buit
que fins ara existia entre l'educació musical i la professionalitat en el nostre territori i en
l’àmbit de la música simfònica. El projecte principal de l’entitat és l’assaig i concerts
d’una formació musical juvenil i simfònica, la Jove Orquestra de Ponent.
Per la Primera Temporada 2015, els membres de l’associació pretenen afrontar un
repertori sota la direcció d’un/a director/a convidat/da.
És per aquest motiu que em plau convocar públicament la plaça de Director/a
Convidat/da pel repertori a assajar i interpretar durant els mesos de Gener a Maig-Juny
de 2015. Animo obertament que les persones interessades s’hi inscriguin tot seguint les
indicacions de les bases adjuntes.

Lleida, 15 d’agost de 2014.

Ferran Serra i Ortega
President de l’Associació Jove Orquestra de Ponent
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BASES
PRIMER.- Objecte i característiques de la plaça.
Les presents bases, regulen la presentació i elecció de propostes de Director/a
Convidat/da i repertori per la primera temporada (subprojecte) 2015 de la Jove
Orquestra de Ponent, en relació als acords presos en Assemblea General i segons el que
estipula el Reglament de Funcionament Intern i Estatuts de l’Associació Jove Orquestra
de Ponent.
El Director/a Convidat/da és qui dirigeix l’assaig i els concerts de la Jove Orquestra de
Ponent en casos extraordinaris. Aquesta figura es contempla com Personal Tècnic,
remunerat o no, de l’entitat. En relació a la present convocatòria, les persones que es
presentin podran optar, un cop seleccionades i prèvia reunió personal, a un màxim d’un
contracte per obra i servei i percebre una xifra igual o inferior a 300€ de salari base
cotitzable (brut) mensual, a banda de les compensacions de despeses i dietes que
s’acordin.
La Jove Orquestra de Ponent és una formació simfònica formada per joves propers a les
terres de ponent de Catalunya entre 14 i 30 anys que compta amb una plantilla base de:














22 violins (12 primers i 10 segons)
8 violes
8 violoncels
2 contrabaixos
2 flautes
2 oboès
2 clarinets
2 fagots
2-4 trompes
2-4 trompetes
2-3 trombons
1 tuba
2 o més percussionistes.

L’orquestra assaja de forma periòdica i ordinària els dissabtes pel matí de 10-13h del
matí sota un calendari acordat en funció del nombre d’assajos necessaris, en aquesta
convocatòria, durant els mesos de gener a maig-juny. El lloc d’assaig serà a l’Auditori
Enric Granados de Lleida i Conservatori Municipal de Música de Lleida, així com un
cop per temporada al Conservatori Professional de Música de Cervera. El repertori de
cada temporada es reprodueix un mínim de 2 a 3 vegades en municipis diferents, en
aquesta convocatòria, durant els mesos de maig a juny.
El repertori a programar ha de ser format simfònic i contemplar una amplia participació
de la plantilla base esmentada anteriorment, ja sigui en tota la durada del concert com en
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part d’aquesta. Es podran incloure obres que contemplin la col·laboració d’una
agrupació coral i/o solistes vocals i/o instrumentals. En els casos anteriors el projecte
musical serà organitzat i protagonitzat sota cap excepció per l’Associació Jove
Orquestra de Ponent, i les col·laboracions s’entendran com una col·laboració voluntària
o contractada.
SEGON.- Requisits interessats/des.
Podran optar a la plaça convocada persones que tinguin formació i/o experiència de
Direcció d’Orquestra majors de 18 anys. Cal que les persones interessades puguin
assumir i estiguin d’acord en les característiques de la plaça contemplades en el punt
anterior de les presents bases.
TERCER.- Sol·licitud i documentació a entregar.
Les persones interessades a optar a la plaça i que compleixin els requisits caldrà que
sol·licitin optar a la plaça omplint el següent formulari:
https://docs.google.com/forms/d/1qpjyPFN1KL4Pck-R7pJKsySTBw62HCfk_inMSEbJJc/viewform

Caldrà enviar la següent documentació a joponent@jop.cat:
-

Currículum
(Opcional) Altres documents acreditatius de la formació i/o experiència en la
direcció orquestral i coral de la persona que opta a la plaça.
Document amb la proposta de 1 a 4 repertoris (d’acord al primer punt d’aquestes
bases). De cada proposta cal especificar:
o Nom detallat, compositor/a i durada de cada peça.
o Plantilla/Disposició necessària per cada peça.
o Especificar necessitat d’agrupacions corals i/o solistes vocals i/o
instrumentals de cada peça.
o (Opcional) Proposta d’agrupacions corals i/o solistes que la persona
interessada que opta a la plaça pugui aportar.

El termini de sol·licitud conclourà el 26 de setembre de 2014.
A banda de la informació detallada a la documentació a presentar i la descrita en la
inscripció, és possible que l’associació sol·liciti altra informació que es cregui oportuna
per tal de dur a terme la selecció, ja sigui via correu electrònic o via telefònica.
És per aquest motiu que el fet d’omplir la sol·licitud, i d’acord a la LO 15/1999 sobre la
Protecció de Dades, les dades personals que es facilitin per la persona aspirant, seran
incloses a un fitxer de l’Associació Jove Orquestra de Ponent, com participant del
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procés de selecció de la Plaça de Director/a Convidat/da per la gestió de contacte i el
procés de selecció detallat en aquestes bases, per aquesta convocatòria, així com per
altres activitats i projectes en què es cregui oportuna la col·laboració o contractació de
l’aspirant. Les persones aspirants poden exercir el dret d’accés, rectificació i oposició
dirigint un escrit a l’Associació Jove Orquestra de Ponent, C/ La Palma, 6-10, 25003,
Lleida.
QUART.- Criteris de selecció i adjudicació de la plaça i el repertori.
La selecció del Director/a Convidat/da i el repertori a interpretar durant la primera
temporada 2015, es durà a terme en una reunió ordinària dels associats/de de
l’Associació Jove Orquestra de Ponent per majoria simple durant el mes de setembre o
octubre de 2014.
Es valoraran, sense ser requisits indispensables, els següents aspectes:
-

L’experiència i formació.
o Formació específica de direcció.
o Experiència a nivell nacional i internacional de direcció d’Orquestres
Simfòniques.
o Experiència en altres formacions juvenils o de funcionament similar a la
Jove Orquestra de Ponent.

-

Repertori proposat d’interès.
o Repertori innovador i dinàmic.
o Repertori adequat a la plantilla amb què compta la Jove Orquestra de
Ponent.
o Màxima participació de la plantilla de la Jove Orquestra de Ponent en part o
tot el concert proposat.
o Col·laboracions corals o solistes instrumentals/vocals.



Proposta assumible i detallada.



Solistes joves.



Cors d’entitats juvenils i/o associacions sense ànim de lucre.

A banda d’aquests criteris de valoració de les propostes, és necessari complir els
requisits i característiques de la plaça explicats en aquestes bases.
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CINQUÈ.- Resolució i notificació de la resolució.
L’Associació Jove Orquestra de Ponent, notificarà la resolució durant el mes de
setembre o octubre de 2014 mitjançant un correu electrònic.
La resolució contindrà 3 posicions d’aspirants seleccionats, en cas que n’hi hagi tres o
més de tres. En primera posició la persona que immediatament se li atorgaria la plaça, i
els de la segona i tercera posició que per aquest ordre se’ls hi atorgaria en cas que
l’aspirant que ha quedat en una posició superior rebutgés la plaça.
La selecció i adjudicació final de places pot quedar deserta.
De la mateixa manera, si els associats/des ho creuen convenient es podrà proposar
l’atorgament de la mateixa plaça, però per properes temporades i sense necessitat
d’obrir una altra convocatòria, utilitzant les dades de la sol·licitud d’aquesta
convocatòria.

