CENS DE JOVES CREADORS
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, conscient de la
necessitat de promocionar als i les joves creadores de la nostra localitat posa en marxa
el Cens de Joves Creadors. L’objectiu de la iniciativa és conèixer la realitat d’aquest
col·lectiu juvenil, així com emprendre accions que permetin una major desenvolupament
i promoció de la seva activitat artística.
BASES
1. CENS DE JOVES CREADORS
El Cens de Joves Creadors de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera és públic, i la seva gestió i difusió es farà d’acord amb la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
així com la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
2. SOL·LICITANTS
Podran sol·licitar formar part del Cens de Joves Creadors persones a títol individual o
grups de creadors. Les persones que facin la sol·licitud han de ser residents de Santa
Maria de Palautordera i menors de 30 anys. En el cas dels grups de creadors, com a
mínim el 50% dels components han de complir aquests dos requisits.
Les persones o grups de creadors que vulguin formar part del cens poden fer-ho en els
següents àmbits de creació:
-

Arts escèniques
Arts plàstiques
Arts visuals i nous sectors creatius
Audiovisual i cinema
Disseny i animació digital
Il·lustració, dibuix i pintura
Literatura
Grafit
Música i experimentació sonora
Videojocs
Còmic
Altres i nous sectors creatius

3. INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es faran a través del web www.activitatspalau.cat
4. DOCUMENTACIÓ
Els grups hauran d’adjuntar la següent documentació:
-

Fotografia recent de la persona o grup (format digital)

5. TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Els interessats podran presentar la seva sol·licitud al llarg de tot l’any.
6. VARIACIONS EN EL CENS
a. Individual
Es realitzaran mitjançant instància dirigida a l’Àrea de Joventut on s’haurà d’exposar les
variacions.
b. Grups
i. Comunicació de variacions: qualsevol canvi que no sigui el nom
del grup haurà de ser comunicat a l’Àrea de Joventut per correu
electrònic (smpt.joventut@smpalautordera.cat).
ii. Canvi de nom: el canvi de nom d’un grup suposarà una nova alta
en el cens i la baixa de l’anterior denominació.
7. MOTIUS DE BAIXA EN EL CENS
Els motius de baixa en el Cens de Joves Creadors seran els següents:
a. Individual
Petició expressa de l’interessat/a o superar l’edat límit o el requisit de lloc de residència.
b. Grups
i. Peticions d’un dels membres registrat del grup: s’haurà de
realitzar la petició per escrit per correu electrònic
(smpt.joventut@smpalautordera.cat).
ii. Variacions en els requisits: les variacions en els requisits
d’inscripció que suposin superar l’edat límit o la residència dels
membres del grup produirà la baixa automàtica en el cens.

