CONVOCATÒRIA DE PLACES
I
BASES DE PARTICIPACIÓ A LA
Jove Orquestra de Ponent

Convocatòria de places i Bases de participació 2017 - 2018

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 intensiu i
preparació de concerts d’una formació musical juvenil i simfònica, la Jove Orquestra
de Ponent, sota la batuta de la directora Lucía Marín.
Pel proper curs 2017 - 2018, aquesta formació precisa de les següents places segons
especialització instrumental:
10 Violins

2 Flautes travesseres

1 Trompa

6 Violes

1 Clarinet

2 Trompetes

1 Violoncel

2 Fagots

3 Trombons

1 Contrabaix

És per aquest motiu que em plau convocar públicament les places lliures i animar
obertament que les persones interessades s’hi inscriguin tot seguint les indicacions de
les bases de participació adjuntes.
Lleida, 12 de Setembre de 2017

Guillem Burballa Nòria
President de l’Associació Jove Orquestra de Ponent
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BASES:
PRIMER.- Participants.
Es podran inscriure a optar per les places lliures a la JOP 2017 – 2018 persones d’entre
14 i 30 anys amb estudis musicals de nivell mitjà/professional, nivell superior o
equivalents, ja siguin cursats en un Conservatori Municipal de Música o en una Escola o
Acadèmia de música.
SEGON.- Inscripció.
Les persones interessades i que compleixin els requisits podran inscriure’s omplint el
següent formulari:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffkFdr0bILQSle2Y94eZHXvkDsveZbXQ
Mh_dOxOMJ6tU6sfQ/viewform?usp=sf_link
El termini d’inscripció conclourà el 4 d’Octubre de 2017.
Les persones que siguin menors d’edat hauran de fer arribar l’autorització
paterna/materna (veure última pàgina) correctament implementada i signada a
joponent@jop.cat per què la seva inscripció sigui vàlida.
D’acord amb la LO 15/1999 sobre la Protecció de Dades, les dades personals que es
facilitin seran incloses a un fitxer de l’Associació Jove Orquestra de Ponent, com a
aspirant a les places lliures convocades de la Jove Orquestra de Ponent 2017 – 2018 per
la gestió de contacte. Les persones aspirants tenen el dret d’accés, rectificació i oposició
dirigint un escrit a l’Associació Jove Orquestra de Ponent, C/ La Palma, 6-10, 25003,
Lleida o joponent@jop.cat.
TERCER.- Preselecció.
Una comissió competent durà a terme una preselecció de les persones inscrites per a
cada una de les especialitats instrumentals. En aquesta preselecció es tindran en compte
la proximitat territorial i el currículum que avali a l’aspirant. La preselecció de places
pot quedar deserta per a alguna de les especialitats instrumentals convocades.
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QUART.- Selecció i adjudicació de places.
La mateixa comissió competent per la preselecció serà l’encarregada de la selecció i
adjudicació definitiva a les persones preseleccionades. Per fer-ho, es convocaran proves
d’aptituds que es duran a terme a una aula del Conservatori municipal de música de
Lleida durant el matí del dissabte 7 d’Octubre de 2017. En cas que una persona
preseleccionada hagi de realitzar proves d’aptituds se li facilitarà el repertori o passatges
mitjançant un correu electrònic el més aviat possible. Recomanem completar la
inscripció abans de l’1 d’Octubre de 2017, per tal que us puguem facilitar el repertori o
passatges per a les proves amb almenys una setmana d’antelació.
En cas que una persona preseleccionada hagi de realitzar proves d’aptituds però no
pugui assistir a la prova el dia indicat, podrà sol·licitar enviar una gravació del repertori
demanat a joponent@jop.cat, juntament amb la documentació necessària que justifiqui
la no assistència a la prova.
La selecció i adjudicació final de places pot quedar deserta per a alguna de les
especialitats instrumentals convocades. De la mateixa manera, si la comissió competent
ho creu necessari, podrà sol·licitar a la Junta Directiva l’ampliació de les places
convocades un cop seleccionades més persones que places lliures. La presa de decisions
de la comissió competent és irrevocable.

CINQUÈ.- Comissió competent per la preselecció i selecció.
La comissió competent serà delegada per la Junta Directiva de l’Associació Jove
Orquestra de Ponent i estarà formada pel director de l’orquestra, el/la concertino de
l’orquestra, el/la gerent de l’entitat i, opcionalment, el/la cap de la secció d’especialitat
instrumental.
El/la gerent de l’entitat prendrà acta de les deliberacions i decisions preses perquè quedi
constància de la imparcialitat dels membres que la constitueixen i l’opinió argumentada
de les decisions preses.
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Autorització paterna/materna pels menors d’edat
Jo,…………………………………………. amb DNI……………………………… com
a tutor/a legal de ……………………………………………………… autoritzo la seva
inscripció a la convocatòria de places de la Jove Orquestra de Ponent i a participar de
totes les activitats que se’n deriven.

A……………………………………, dia …… d……………… de……………… .

D’acord amb la LO 15/1999 sobre la Protecció de Dades, les dades personals que es facilitin
seran incloses a un fitxer de l’Associació Jove Orquestra de Ponent, com a aspirant a les
places lliures convocades de la Jove Orquestra de Ponent 2017 per la gestió de contacte.
Les persones aspirants tenen el dret d’accés, rectificació i oposició dirigint un escrit a
l’Associació Jove Orquestra de Ponent, C/ La Palma, 6-10, 25003, Lleida o
joponent@jop.cat.

