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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
00924-2019
BORRIANA/BURRIANA
Anuncio Bases reguladoras de la participación de las entidades, asociaciones y colectivos con actividad cultural
en Borriana en la Fira d’Entitats Culturals
Atés que des del Centre Municipal de les Arts es vol organitzar una «fira d’entitats culturals de Borriana» el 8 de juny de 2019 oberta
a entitats, associacions i col·lectius que estiguen desenvolupant una tasca cultural al poble.
Atés que la participació en aquesta fira ha de ser oberta i que tinga uns criteris generals i objectius que la regulen, es fa necessari
l’aprovació d’unes bases de participació en aquesta fira.
En virtut de tot allò que s’ha exposat i les atribucions conferides als Estatuts de l’OAL Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de
Viciana aprovats pel Ple de l’Ajuntament de Borriana el 4 d’octubre de 2012, RESOLC:
1. Aprovar les bases de participació en la Fira d’Entitats Culturals de Borriana:
El Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana convoca la “Fira d’Entitats Culturals” per a entitats, associacions i col·lectius
que estiguen desenvolupant una tasca cultural a Borriana.
BASES
PRIMERA. Objecte. Aquests bases regulen la participació de les entitats, associacions i col·lectius amb activitat cultural a Borriana en
la Fira d’Entitats Culturals que tindrà lloc el dia 8 de juny de 2019.
SEGONA. La fira. Es tracta d’una trobada d’entitats, associacions i col·lectius que estiguen desenvolupant una tasca cultural a
Borriana a fi de posar en valor la tasca que estiguen duent a terme, donar-la a conéixer i fer un punt de trobada per a tots aquests actors i
els seus diferents públics.
Aquesta trobada constarà d’una banda d’expositors informatius de les seues activitats o mostres del seus treballs i, d’altra banda,
d’actuacions, tallers, exhibicions, exposicions, conferències, instal·lacions, etc. realitzades pels diferents participants que així ho
sol·liciten.
Aquesta fira i les seues activitats tindrà lloc als espais interiors i exteriors al voltant del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de
Viciana, CMC La Mercé i l’Auditori Juan Varea (c/ Sant Pere Pasqual s/n i Plaça de La Mercé).
Els expositors informatius s’ubicaran a l’exterior on també hi haurà un escenari.
TERCERA. Podran participar les entitats, associacions i col·lectius radicats a Borriana i que desenvolupen una tasca cultural (música,
teatre, dansa, arts plàstiques, història, literatura…)
QUARTA. Com participar:
a) Participació amb expositor informatiu: les entitats, associacions i col·lectius que opten per aquesta modalitat s’hauran de comprometre a mantenir i atindre un expositor informatiu amb la informació de la seua activitat o mostres del seu treball durant tot l’horari
establert per l’organització el dia 8 de juny de 2019.
b) Participació amb un projecte: les entitats, associacions i col·lectius que opten per aquesta modalitat presentaran un projecte
d’activitat com ara una conferència, una exposició, una instal·lació, una performance, una representació teatral, una actuació musical o
de dansa, tallers, etc. En el projecte s’haurà d’especificar el nom de l’activitat, una descripció, les necessitats d’espai o infraestructures, la
duració, etc. Els materials, muntatge i desmuntatge seran a càrrec de l’entitat que participe.
c) Participació amb expositor informatiu i projecte d’acord amb allò disposat en els apartats a i b d’aquesta base quarta.
d) Les sol·licituds (Annexo I) s’hauran de presentar fins al 30/04/2019 a les oficines de Registre del Centre Municipal de les Arts, de
dilluns a dimarts de 15 a 19:30h i els divendres de 9 a 13:30h o enviant la sol·licitud al correu secretaria@cmeviciana.es
QUINTA. Criteris de selecció.
a) Les sol·licituds podran ser desestimades per les següent causes:
• no tindre relació directa amb la cultura a Borriana
• no tindre una activitat reconeguda públicament
• ser una participació de caràcter individual
• presentar un projecte d’impossible realització o que comporte riscs evidents per a les persones
• presentar un projecte de dubtosa qualitat, de caràcter ofensiu o discriminatori
• participar amb ànim lucratiu
b) En cas d’haver més sol·licituds de les assumibles per l’organització es podrà fer una selecció atenent a criteris de qualitat, originalitat, adaptació de la proposta a l’esdeveniment, i trajectòria pública reconeguda de l’entitat que fa la sol·licitud.
SEXTA. La participació en aquesta fira suposa l’acceptació expressa d’aquestes bases.

Annex I

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA FIRA D’ENTITATS CULTURALS
Nom de l’entitat, associació o col·lectiu:
Sector cultural on desenvolupa la seua tasca (música, dansa, arts plàstiques…):
Persona de contacte:
Correu electrònic:
Telèfon:

Sol·licita
participar en la “Fira d’Entitats Culturals” que tindrà lloc el dia 8 de juny de 2019
a Borriana amb un EXPOSITOR INFORMATIU
necessitem taula i cadires per a l’expositor
participar en la “Fira d’Entitats Culturals” que tindrà lloc el dia 8 de juny de 2019 a
Borriana amb un PROJECTE (exposició, actuació, instal·lació…) descrit en l’annex II.
participar en la “Fira d’Entitats Culturals” que tindrà lloc el dia 8 de juny de 2019 a

Sol·licita
participar en la “Fira d’Entitats Culturals” que tindrà lloc el dia 8 de juny de 2019
a Borriana amb un EXPOSITOR INFORMATIU
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necessitem taula i cadires per a l’expositor
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participar en la “Fira d’Entitats Culturals” que tindrà lloc el dia 8 de juny de 2019 a
Borriana amb un PROJECTE (exposició, actuació, instal·lació…) descrit en l’annex II.
participar en la “Fira d’Entitats Culturals” que tindrà lloc el dia 8 de juny de 2019 a
Borriana amb un EXPOSITOR INFORMATIU I UN PROJECTE (exposició, actuació,
instal·lació…) descrit en l’annex II.
necessitem taula i cadires per a l’expositor
Signatura:
Borriana, __ de _____________________de 2019
SR. PRESIDENT DEL OAL CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA
Los datos de carácter personal serán tratados por el OAL Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana e incorporados a la actividad
de tratamiento “ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES”, cuya finalidad es el fomento de la actividad cultural, mediante la elaboración y
ejecución de planes de promoción de la cultura para todos, dirigidos a los diferentes sectores de la población; l a gestión del patrimonio
cultural; actividades de carácter científico; la promoción del asociacionismo cultural; la gestión de las instalaciones culturales; la
organización de eventos y espectáculos; la organización de conferencias, seminarios o similares con finalidad divulgativa. Finalidades
basadas en el cumplimienot de una misión de interés público y en el ejercicio de poderes públicos conferidos al OAL Centre Municipal de
les Arts Rafel Martí de Viciana. Los datos de carácter pesronal pueden ser comunicados a los interesados en los procedimientos, al
Defensor del Pueblo, otras autoridades de control, cuando el procedimento sea de su competencia o a las autoridades de control
pertenecientes a la unión Europea en el marco del desarrollo de las acciones conjuntas que se establecen el Capítulo VII del Reglament
General de Protección de Datos y al Comité Europeo de Protección de Datos, a los órganos jurisdiccionales, la Abogacía General del
Estado y Ministerio Fiscal. Los datos serán conservados durante eltiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que son
recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones

Annex II. PROJECTE
www.cmeviciana.es
c/ Sant Pere Pasqual
s/n - 12530 Burriana - CIF Q1200347A - info@cmeviciana.es - 964033230
Nom
de l’entitat, -associació
o col·lectiu:

Nom de l’activitat:
Descripció:
Necessitats (espai, temps, altres necessitats...):
2. Ordenar la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Document signat electrònicament al marge
President
Secretària.
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