
DECRET – Vista la proposta de la directora del Patronat Municipal de Música d’Eivissa 
per a l’aprovació de les bases reguladores per al a selecció d’una persona directora de 
l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa (OSCE), per als anys 2019 i 2020, mitjançant el 
present i en virtut del previst a l’article 13.2.9 dels Estatuts del Patronat, RESOLC:

PRIMER: Aprovar les bases per a la selecció d’una persona directora de l’Orquestra 
Simfònica Ciutat d’Eivissa. 

SEGON: Que es realitzin les actuacions que corresponguin per a l’execució del previst a 
les bases. 

Eivissa, 

En don fe,
EL PRESIDENT, EL SECRETARI-ACCTAL. 
(signat electrònicament al marge) (signat electrònicament al marge)
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BASES REGULADORES PER A LA SELECCIÓ D’UNA PERSONA DIRECTORA DE 
L’ORQUESTRA SIMFÒNICA CIUTAT D’EIVISSA (OSCE), PER ALS ANYS 2019 I 2020

Introducció

El  Patronat  Municipal  de Música d’Eivissa  vol  seleccionar  una persona directora  de 
l’Orquestra  Simfònica Ciutat  d’Eivissa,  per  als  anys 2019 i  2020.  Per  aquest  motiu, 
convoca un procés de selecció, per tal que les persones interessades puguin presentar 
la seua candidatura.

L’Orquestra  Simfònica  Ciutat  d’Eivissa  és  una  Orquestra  Simfònica  municipal  de 
caràcter semiprofessional, creada en el marc del Patronat Municipal de Música d’Eivissa 
l’any 2002. Des de la seua creació ha estat dirigida per tres directors en tres dels quatre 
concerts que es feien anualment i el quart era dirigit per un/a director/a convidat/da.

Passats els seus primers quinze anys d’història, l’Orquestra necessita un replantejament 
i es considera prioritari que la direcció passi a mans d’un/a sol/a director/a que pugui 
treballar de manera coordinada amb els músics i  amb el  professorat  de l’escola de 
música  del  patronat,  per  tal  de  poder  anar  incorporant  a  l’orquestra  aquell  alumnat 
avantatjat i poder donar així continuïtat al projecte.

En l’actualitat la formació consta de:

1 concertino, 7 violins I, 6 violins II, 4 violes, 4 viloncels, 3 contrabaixos, 2 flautes, 2 
oboès,  2  clarinets,  2  fagots,  2  trompes  i  2  percussionistes  (es  poden  fer  petites 
modificacions segons programa).

Per  tal  de  poder  conèixer  una  mica  més  l’Orquestra  es  proporcionen  els  següents 
enllaços d’interès:

https://www.youtube.com/results?search_query=orquestra+simf%C3%B2nica+ciutat+d
%27eivissa

https://www.youtube.com/watch?v=MLjjFW6a6so

https://www.youtube.com/watch?v=RDObgHChzqA

https://www.youtube.com/watch?v=UOSCpDTlmhM

Article 1. Objecte

L’objecte de les Bases és regular la convocatòria pública municipal per a la selecció 
d’una  persona  directora  de  l’Orquestra  Simfònica  Ciutat  d’Eivissa,  del  Patronat 
Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa, per a les anualitats 2019 i 2020.

Article 2. Persones participants
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Poden  participar  en  aquest  procés  de  selecció  les  persones  físiques  que  siguin 
directores,  majors d’edat,  que tenguin nacionalitat  espanyola o residència habitual a 
l’Estat  espanyol,  que  tenguin  titulació  superior  en  Direcció  Orquestral  oficial  i 
homologada  a  l’Estat  espanyol  en  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger  i  que 
compleixin amb la resta de condicions i requisits que estableixen aquestes Bases. 

Article 3. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils (com a màxim a les 14 h 
del  darrer  dia)  a  comptar  de  l’endemà  de  la  publicació  de  les  Bases en  el  tauler 
d’anuncis de la seu electrònica del Patronat Municipal de Música d’Eivissa.

Article 4. Lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds han de presentar-se, dins del termini anterior, en el registre d’entrada del 
Patronat, en el registre general de l’Ajuntament d’Eivissa, o bé a través d’alguna de les 
formes  previstes  a  l’article  16.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). L’adreça i el número de 
telèfon de contacte del Patronat són els següents:

Patronat Municipal de Música d'Eivissa
Av. d'Ignasi Wallis, 26 
07800, Eivissa
Tel: 971 310 061

Si les sol·licituds són lliurades per correu o agència de transport, han de contenir en el  
sobre exterior la data de lliurament a l’oficina d’origen, que ha de ser igual o anterior al 
darrer  dia hàbil  de presentació abans de les 14 h. En aquest  cas,  s’ha d’informar i 
justificar  fefaentment d’aquesta presentació al  Patronat,  com a màxim, l’últim dia de 
presentació de sol·licituds. 

S’adverteix a les persones participants que les sol·licituds s’inadmetran, en cas que la 
data de presentació de les sol·licituds sigui  posterior a les 14.00 h de l’últim dia de 
presentació, o bé que no s’hagi informat i justificat fefaentment la seua presentació pels 
mitjans anteriors al Patronat, abans o el mateix últim dia de presentació de sol·licituds.

Article 5. Documentació a presentar

1.  Les  persones  participants  han  de  presentar  la  sol·licitud  per  mitjà  de  l’imprès 
d’instància normalitzat (Annex I) que estableixen aquestes Bases. A la sol·licitud han 
d’adjuntar-hi un sobre tancat en format DIN A4. A la part exterior d’aquest sobre, han 
d’escriure-hi  en  lletres  majúscules  «Projecte  per  a  l’Orquestra  Simfònica  Ciutat 
d’Eivissa».  Aquest  sobre  tancat  en  format  DIN  A4  ha  de  contenir  els  documents 
establerts en lletra D d’aquest apartat. Aquesta forma de presentar les sol·licituds té per 
objecte  garantir  l’anonimat  de  les  persones  participants  pel  que  fa  referència  a  la 
valoració del projecte. Així mateix, ha de contenir un altre sobre tancat en format DIN A4 
que ha de tenir els documents establerts en lletres A,  B i  C. A la part exterior d’aquest 
sobre tancat, les persones participants han d’escriure-hi en lletres majúscules «Dades 
personals i CV». 
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A) Fotocòpia compulsada del DNI o NIE de la persona participant, per acreditar que és 
major d’edat i que té nacionalitat espanyola o residència habitual a l’Estat espanyol.

B) Curriculum Vitae (d’ara en endavant CV) de la persona participant,  en màxim dues 
pàgines a 1,5 d’espaiat i lletra arial d’11 punts.

C) Còpia dels mèrits i titulacions oficials compulsades que exposa en el mateix CV (en 
format pdf).  En cas de titulacions expedides a l’estranger, han d’aportar l’homologació 
pertinent.

D) Presentar un projecte per a dues temporades (sis concerts), on consti la seua visió 
de  l’orquestra:  plantejament,  propostes  i  programes  de  concert,  amb  una  extensió 
màxima  de  quatre  pàgines  (en  format  pdf).  Aquest  programa  pot  ser  modificat 
lleugerament  una  vegada  comprovades per  la  persona  escollida  les  possibilitats  de 
l’Orquestra  Simfònica  Ciutat  d’Eivissa,  sempre  amb  l’aprovació  de  la  Direcció  del 
Patronat Municipal de Música.

3. En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l'òrgan 
instructor del Patronat requerirà la seua esmena a la persona participant en un termini 
de deu dies. Un cop transcorregut aquest termini sense que la persona participant hagi 
donat  compliment  al  requeriment,  se  la  tendrà  per  desistida  de  la  seua  sol·licitud  i 
s'arxivarà.

Article 6. Fases del procés de selecció 

El procés de selecció consta de dues fases:

1. En la primera fase, les candidatures presentades i admeses al procés de selecció són 
avaluades per la Comissió Tècnica de Valoració, que es regula a l’article 9 d’aquestes 
Bases.

De les  candidatures  presentades  i  admeses  se’n  seleccionen  3.  Cadascuna  de  les 
candidatures triades dirigirà un concert,  el programa del qual ha de ser aprovat primer 
per  la  Direcció  del  Patronat,  amb l’assessorament  de  les  persones membres de  la 
Comissió Tècnica de Valoració (per raons de plantilla i pressupost).

Els assaigs per a cada concert tindran lloc el cap de setmana anterior a l’actuació i el  
mateix cap de setmana del concert. En horari de matí i tarda els dissabtes i de matí els 
diumenges. El concert es celebrarà el segon diumenge a la tarda. El Patronat Municipal 
de Música es farà càrrec de les despeses de desplaçament, allotjament i  dietes de les 
persones candidates.

2. En la segona fase, una vegada celebrats els tres concerts, la Comissió Tècnica de 
Valoració,  que haurà  comptat  amb l’opinió  dels  músics participants en els  concerts, 
emetrà una proposta de selecció de la persona candidata que consideri més adient i 
que millor ha entès el funcionament, el plantejament i les possibilitats de l’Orquestra. La 
Comissió  Tècnica de Valoració elevarà  la  proposta de selecció  a la  Presidència del 
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Patronat Municipal de Música.

La persona directora que sigui seleccionada percebrà la quantitat anual de 4.500 euros 
(nets) pels tres concerts que dirigirà cada any. En cas que la persona seleccionada no 
resideixi  a  Eivissa,  el  Patronat  assumirà  el  cost  del  seu viatge i  de la  seua estada 
mentre durin els assaigs i els concerts. La persona seleccionada haurà de presentar 
factura en temps i forma després de cadascun dels concerts, d’acord amb allò estipulat 
en el contracte que s’ha de formalitzar abans.

La persona  seleccionada no tendrà,  en cap cas,  cap tipus de vincle funcionarial  ni 
laboral amb l’Ajuntament d’Eivissa o el Patronat Municipal de Música d’Eivissa. 

El Patronat consignarà les quantitats necessàries per atendre aquesta despesa en els 
corresponents pressupostos dels exercicis 2019 i 2020.

Article 7. Tramitació del procés de selecció 

El procés de la selecció es tramita en règim de concurrència competitiva.  Té aquesta 
consideració el procediment mitjançant el qual la selecció de la persona directora es 
realitza  a  partir  de  la  comparació  de les sol·licituds presentades,  a  fi  d'establir  una 
prelació entre elles d'acord amb els criteris de valoració fixats en aquesta convocatòria i 
seleccionar aquella que hagi obtingut major valoració en aplicació dels criteris o principis 
de  publicitat,  transparència,  concurrència,  objectivitat,  no  discriminació,  eficàcia  i 
eficiència.

1. Inici

El procediment s'inicia mitjançant la presentació d'una instància en la qual se sol·licita 
ser admesa com a persona participant en el procediment i en la qual s’ha d’adjuntar la 
documentació establerta per aquestes Bases (Annex I).

2. Instrucció

En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l’òrgan 
instructor del Patronat requerirà la seua esmena en un termini  de deu dies. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que la persona participant hagi donat compliment al 
requeriment, se la tendrà per desistida de la seua sol·licitud i s'arxivarà.

Una  vegada  comprovat  que  la  documentació  que  han  presentat  les  persones 
participants  i  que  obra  en  l'expedient  és  correcta  i  completa,  l’òrgan  instructor  del 
Patronat  farà  una  llista  de  les  persones  participants  definitivament  admeses  al 
procediment  i  en  donarà  trasllat  a  la  Comissió  Tècnica  de  Valoració.  La  Comissió 
Tècnica de Valoració realitzarà la puntuació de les sol·licituds, d’acord amb els criteris 
establerts en aquestes Bases, i formularà una resolució provisional de concessió a la 
Presidència del Patronat, que és l’òrgan encarregat d’aprovar la resolució definitiva.

3. Resolució
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L'acte que resolgui  el  procés de selecció,  ha de ser motivat  i  expressar la  persona 
participant que se selecciona. Així mateix s’ha de fer constar de manera expressa la 
desestimació de la resta de sol·licituds. 

4. Termini per resoldre i efectes del silenci

El  termini  per resoldre i  notificar  la  resolució del  procediment  no pot  excedir  de  sis 
mesos des de la  data de finalització del  termini  per presentar les sol·licituds.  Si  en 
aquest termini no s’hagués produït resolució expressa s'entendrà decaiguda per silenci 
negatiu la sol·licitud, de conformitat amb l'article 25 de la LPAC.

5. Publicitat 

L’acord de resolució del procés de selecció es publicarà en el tauler d’anuncis de la seu 
electrònica del Patronat Municipal de Música d’Eivissa.

Article 8. Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades i admeses a tràmit es valoraran, tenint en compte els criteris 
de valoració següents, amb una puntuació màxima de 100 punts:

1. Projecte presentat per a dues temporades. Fins a 30 punts.

2. Estudis acadèmics de la persona participant (es tindrà en compte i valorarà amb més 
puntuació la nota mitjana de l’expedient, premis guanyats i altres titulacions). Fins a 30 
punts.

3.  Experiència  professional  de  la  persona  participant  (es  valorarà  especialment 
l’experiència en direcció d’orquestres de joves). Fins a 40 punts.

Article 9. Composició de la Comissió Tècnica de Valoració

De conformitat amb el que es regula per als òrgans col·legiats al títol II, articles 11 a 13, 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Comissió Tècnica 
de Valoració estarà formada per les persones següents, o les altres en qui deleguin o es 
designin en la seua substitució:

* 3 músics de corda de l’orquestra i/o professors de l’escola de música del Patronat
* 3 músics de vent i percussió de l’orquestra i/o professors de l’escola de música del
   Patronat.
* L’assessor i cofundador de l’Orquestra.
* El director del Conservatori d’Eivissa i Formentera.
* La directora del Patronat.

Article 10. Interpretació de les Bases
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La  Comissió  Tècnica  de  Valoració  podrà  adoptar  les  resolucions  que  consideri 
oportunes sobre qualsevol incidència o dubte que pugui sorgir durant tot el procés de 
selecció i interpretació de les Bases. 

Article 11. Òrgan competent per a resoldre la selecció

De  conformitat  amb  l’article  13.2  dels  Estatuts  del  Patronat,  l’òrgan  competent  per 
aprovar aquestes Bases i resoldre l’autorització i disposició de crèdit del pressupost és 
la Presidència del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa.

Article 12. Normativa i règim jurídic de les Bases

Aquesta convocatòria es regirà per aquestes Bases i, en allò que no estigui previst, per 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques;  la  Llei  40/2015,  d’1  d’octubre,  de  règim jurídic  del  sector  públic;  la  Llei 
7/1985,  d’2  d’abril,  de  bases  de  règim local;  la  Llei  20/2006,  de  15  de  desembre, 
municipal i  de règim local de les Illes Balears; el  Reial  decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aproven 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el Reglament d’organització i 
funcionament del Ple de l’Ajuntament d’Eivissa; les Bases d’execució del pressupost 
municipal vigent; el Decret d’organització municipal vigent;  i la resta de normativa que 
resulti d’aplicació. 

Article 13. Impugnació

La resolució per la qual s'aproven aquestes Bases posa fi a la via administrativa, i contra 
aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Potestativament, es pot interposar contra aquesta resolució recurs de reposició, en el 
termini d'un mes des de la seua publicació davant el mateix òrgan que dicta la resolució, 
de conformitat amb l'establert a l'article 123 de la LPAC.

Article 14. Acceptació de les Bases

El fet de participar en aquest procés de selecció implica el coneixement i l’acceptació 
d’aquestes Bases. Implica també la submissió expressa de les persones participants a 
aquestes, així com a les decisions interpretatives que la Comissió Tècnica de Valoració 
efectuï de les Bases per a la resolució de qualsevol dubte o conflicte que pogués sorgir. 
Per tant, no podran ser impugnades, una vegada presentades les sol·licituds. Les Bases 
queden dipositades sota la supervisió del Patronat, que amb la Comissió Tècnica de 
Valoració, seran els encarregats de fer-les complir.
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Departament responsable:

Patronat Municipal de Música d’Eivissa
Av. d’Ignasi Wallis, 26
07800 Eivissa
Tel. 971 31 00 61

Lloc de presentació:

Patronat Municipal de Música d’Eivissa
Av. d’Ignasi Wallis, 26
07800 Eivissa
Tel. 971 31 00 61

ANNEX I. SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PERSONA DIRECTORA DE 
L’ORQUESTRA SIMFÒNICA  CIUTAT  D’EIVISSA  (OSCE)  DEL  PATRONAT  MUNICIPAL  DE  MÚSICA  DE 
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA, PER ALS ANYS 2019 I 2020

PERSONA SOL·LICITANT
Nom i llinatges: DNI/NIE:

Adreça: Núm.: Bloc: Esc.: Pis: Porta:

Municipi: Província: CP:

Altres (polígon, nom de la casa, etc.): Correu electrònic(*):

Telèfon: Fax: Mòbil:

(*) Adreça de correu electrònic per l’enviament dels avisos regulats en l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

PERSONA REPRESENTANT
Nom i llinatges: DNI/NIE:

Domicili: 

Telèfon: Correu electrònic(*):

DADES DE NOTIFICACIÓ
Persona a notificar:                      Sol·licitant                           Representant
Mitjà preferent de notificació:       Notificació en paper            Notificació telemàtica(**)
(**) Es requereix certificat electrònic vàlid. No és el correu electrònic.

DOCUMENTS QUE S'APORTEN

 Fotocòpia compulsada del número d’identificació fiscal (NIE o DNI) de la persona participant.
 Fotocòpia compulsada del número d’identificació fiscal de la persona representant (si és el cas).
 Curriculum Vitae de la persona participant.
 Fotocòpia compulsada dels mèrits i titulacions oficials exposats al CV de la persona participant.
 Projecte per a dues temporades (sis concerts).
EXPÒS:

Que havent-me assabentat  de la convocatòria  del  procés per  a la selecció d’una persona directora de 
l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa (OSCE), per als anys 2019 i 2020.

SOL·LICIT: 

Participar en el procés per a la selecció d’una persona directora de l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa 
(OSCE), per als anys 2019 i 2020.

Eivissa, ___ de/d’ ______________ de 20 ___ 

(Signatura)

Les  dades  facilitades  per  vós  en  aquest  formulari  passaran  a  formar  part  dels  fitxers  automatitzats  propietat  de 
l’Ajuntament d’Eivissa i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les 
seues competències. De conformitat  amb la Llei  Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada 
davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa.
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