2015

Colla de la FVDiT

CONVOCATÒRIA 2015 PER A LA
FORMACIÓ DE LA COLLA DE LA FVDiT
BASES

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
A les darreres assemblees de la FVDiT, ha sorgit la inquietud comprensible del col·lectiu dels
grups i colles, per la representativitat i la imatge de la Federació. Així com per les possibilitats
que s’obrin a les distintes formacions i els seus musics pel fet de pertànyer a la FVDiT.
És així com des de la Junta Directiva junt a la comissió pedagògica hem plantejat un nou
projecte, la creació de la Colla de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT).
Volem que siga una convocatòria anual i regular amb l'objectiu de proporcionar als seus
components l'experiència de treballar sota la direcció d'excel·lents directors i en els millors
auditoris; tot això, unit a la convivència amb els seus companys en els encontres prèvis als
concerts.

SEGONA.- PARTICIPANTS
La present convocatòria està dirigida a tots els músics pertanyents a colles federades que,
participant activament en la seua Colla, compleixin a més els requisits descrits a les Bases
Quarta i Cinquena.

TERCERA.- PLANTILLA I NOMBRE DE PLACES
La plantilla estarà formada per:



Dolçaines: 20 places
Percussió: 7 places

QUARTA.- REQUISITS
Podran participar en aquesta convocatòria joves músics d'edats compreses preferiblement
entre els 16 anys, com edat mínima, i 30 anys, com edat màxima. Els aspirants a formar part de
la Colla de la FVDiT hauran d'aportar instrument propi (excepte els aspirants a les places de
percussió), així com la uniformitat per als concerts o actes musicals, que en tot cas serà per als
homes pantalons i camisa de color negre màniga llarga, i per a les dones a triar respectant el
color negre.
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CINQUENA.- CRITERIS DE SELECCIÓ
Criteris generals: S'aplicaran els següents criteris en la valoració de les sol·licituds, i en aquest
ordre:
1. Major nivell de formació.
2. Major edat.
3. Representació comarcal: En tot cas es garantirà la representació comarcal de músics
en la composició de la Colla de la FVDiT.

SISENA.- PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES
L'imprès de sol·licitud per a la selecció, que figura com Annex I a la present convocatòria, serà
degudament emplenat pels/per les interessats/des, havent d'acreditar documentalment la
titulació o els estudis que s'estiguin cursant en el moment de presentar la sol·licitud, o bé hagi
canviat la seva situació en aquest sentit. Aquesta documentació s'haurà de remetre o per
correu ordinari, de manera telemàtica, on en tot cas ha de constar, degudament emplenat. En
cas de ser menor d’edat haurà de presentar una autorització dels pares o tutors. L'imprès de
sol·licitud haurà de ser emplenat en tots el seu termes i enviat a :




FEDERACIÓ VALENCIANA DE DOLÇAINERS I TABALETERS
03801 Alcoi , Alacant.
Apartat de correus 353
Email: formacio@xirimita.com

SETENA.- TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES
El termini límit per a la presentació serà de 30 dies naturals a comptar a partir de la publicació
de les presents bases a la pàgina web de la FVDiT, www.xirimita.com
A les sol·licituds incompletes o aquelles que no aporten la documentació complementària
requerida se'ls concedirà un termini de 5 dies per esmenar les deficiències. Les remeses fora
de termini no tindran dret a ser considerades.

VUITENA.- SELECCIÓ I COMUNICACIÓ DELS RESULTATS
La selecció dels aspirants serà realitzada pel tribunal encarregat de la FVDiT responsable de la
Colla de la FVDiT, auxiliat al seu torn per personal administratiu de la Federació. Els resultats i
deliberacions d'aquests seran elevats a la Junta Directiva de la FVDiT, que ratificarà els
resultats de la selecció.
La comunicació dels resultats de selecció i les posteriors comunicacions es realitzaran
únicament per correu electrònic als músics seleccionats, sent aquest el mitjà de comunicació
habitual i preferent entre els músics i els gestors de la Colla de la FVDiT.
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NOVENA.- CALENDARI DE TROBADES I CONCERTS
Les trobades i concerts programats tindran lloc al llarg de 2016. El calendari concret podrà ser
modificat per la FVDiT si es produeixen situacions o canvis imprevists que així ho aconsellen.
En qualsevol cas, la informació detallada sobre cadascuna de les activitats s'aportarà amb
l'antelació suficient. La no participació, sense justificació motivada, en qualsevol activitat
programada (incloent assaigs i concerts) podrà ser motiu de penalització, i fins i tot de
revocació de la plaça que ocupi el / la músic a la Colla de la FVDiT.
Els músics seleccionats es comprometen a l'assistència de forma obligatòria a tots els
encontres que organitze la Federació en el marc de les trobades per a la realització dels events
musicals i formatius.

DESENA: AUTORITZACIONS
Tots aquells músics que resulten seleccionats per formar part de la Colla de la FVDiT, pel sol fet
de la seva selecció i correlativa pertinença a la mateixa, autoritzen expressament a la
Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT), a l'ús de les imatges captades en actes
propis de la FVDiT en què hagi participat o pugui participar en un futur, com a integrant de la
Colla de la FVDiT. Així mateix, el músic, en la seva qualitat d'artista, autoritza a la FVDiT com a
productora de les actuacions que realitze la Colla de la FVDiT, a la utilització de la seva imatge
mitjançant fotografies, dibuixos i retrats, la seva veu i la seva biografia a efectes d'il·lustració i
promoció dels productes que es comercialitzen com a conseqüència de les actuacions de la
Colla de la FVDiT, fixades en qualsevol mitjà o suport tant analògic com digital, i queden
incloses totes aquelles explotacions susceptibles de realitzar sempre que guarden relació amb
l'objecte propi de la Colla de la FVDiT i la promoció de les seves actuacions, quedant inclosa
l'explotació per mitjà del merchandising.
Els drets de propietat intel·lectual que es derivin de les actuacions de la Colla de la FVDiT, o
dels enregistraments sonors i/o audiovisuals que es realitzen en qualsevol mitjà o suport,
analògic o digital, corresponen en exclusiva a la FVDiT en la seva qualitat de productor
executiu i fonogràfic, sent aquesta l'única legitimada per autoritzar la cessió en qualsevol
forma dels drets, quedant prohibida la utilització de les actuacions de la Colla de la FVDiT per
tercers sense el consentiment exprés del seu exclusiu titular, llevat dels supòsits previstos
legalment. En concret corresponen en exclusiva a la FVDiT els drets de reproducció, distribució,
transformació, comunicació pública o qualsevol tipus de posada a disposició dels
enregistraments sonors i/o audiovisuals abans esmentades, sense perjudici dels drets de
simple remuneració que es regiran segons el que disposa en el paràgraf següent.
El músic, en la seva qualitat d'artista, intèrpret o executant, cedeix en exclusiva a la FVDiT, en
la seva qualitat de productor executiu i fonogràfic, els drets de fixació, reproducció, distribució
i comunicació pública, inclosa la posada a disposició, sobre les seves interpretacions , i això no
afecta els drets de remuneració irrenunciables i els drets morals que corresponguen a l'artista.
Per la seva banda, la FVDiT, en la seva qualitat de productor, conservarà, a més, els drets que
originàriament li corresponen respecte als fonogrames.
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ONZENA.- LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES






D'acord amb el que estableixen els art. 5.1 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal
facilitades per Vostè de forma voluntària s'incorporaran a un fitxer automatitzat i no
automatitzat del que és titular i responsable la FEDERACIÓ VALENCIANA DE
DOLÇAINERS I TABALETERS (FVDiT), a fi de dur a terme la gestió integral de la seva
sol·licitud i poder gestionar adequadament la relació de la federació amb vostè i així
enviar-li informació, fins i tot per mitjans electrònics, de les nostres activitats, i està
prevista la comunicació dels mateixos a aquells organismes públics i privats que
intervenen en la gestió de la seva sol·licitud, descrits en el Document de Seguretat Si
no ens manifesta el contrari entenem que Vostè concedeix expressament el citat
tractament i la cessió de les seves dades personals. De conformitat amb la legislació
vigent, pot exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant
escrit i adjuntant una fotocòpia del seu DNI, dirigit a:
FEDERACIÓ VALENCIANA DE DOLÇAINERS I TABALETERS
03801 Alcoi , Alacant.
Apartat de correus 353
Email: formacio@xirimita.com

,

DOTZENA: DISPOSICIÓ FINAL
El nombre de places relacionades en la base tercera té caràcter provisional, podent-se ampliar
o reduir en funció del repertori a interpretar.
Una vegada resolta la convocatòria, els aspirants que no formin part de la primera plantilla es
constituiran en una borsa de reserva per cobrir les baixes que voluntària o involuntàriament es
produeixin durant l'exercici acadèmic.
Els responsables de la Colla de la FVDiT es reserven el dret de convocar músics en qualitat de
convidats per raons artístiques i/o per raons tècniques que impossibiliten en moments
determinats cobrir les necessitats amb la Borsa de Reserva, així com de desconvocar a
qualsevol músic que, tot i estar seleccionat, no reuneixi el perfil, aptitud o actitud necessària
per a la convivència i les funcions artístiques encomanades.
Un cop finalitzat l'exercici acadèmic, i a petició de l'interessat / a, es podrà sol·licitar l'expedició
de certificació acreditativa per la participació en la Colla de la FVDiT.
Les presents bases, ratificades per la Junta Directiva i Comissió Pedagògica de la FVDiT amb
data 26 de Setembre de 2015, estaran sotmeses al que estableix el Reglament d'Organització i
Funcionament de la Colla de la FVDiT aprovat per la Junta Directiva amb data 31 d’Octubre de
2015.
La participació en el procés de selecció suposa l'acceptació expressa de la totalitat de les Bases
d'aquesta convocatòria.
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