
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Regidoria de Promoció Lingüística 1r CONCURS

Fins el 15 de juny
C O C E N T A I N A  2 0 1 7
EN VALENCIÀ
DE LLETRES DE CANÇONSLLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES

SIC (SERVEI D’INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA)
AJUNTAMENT DE COCENTAINA

PLAÇA LA VILA, 1
03820 COCENTAINA (ALACANT)

Bases aprovades per l’acord de la Junta de Govern Local de 
02/03/2017, d’acord amb allò disposat en l’art. 9.3 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i publica-
des en el BOP d’Alacant núm. 51 de 14/03/2017.»

SOL·LICITUD I INFORMACIÓ

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA
CASA DE LA JOVENTUT

Tel. 965 590 207 
e-mail: aviva@cocentaina.org

Web: www.cocentaina.es 



Objecte
L’Ajuntament de Cocentaina convoca el primer concurs de lletres 

de cançons que té per finalitat promoure expressions literàries 
alternatives escrites en valencià i naix amb la intenció de premiar i 
musicar lletres originals. Per tant, l’Ajuntament promourà la grava-
ció musical de les lletres de les cançons premiades cada tres 
edicions del concurs.

La temàtica de les lletres és lliure i els treballs han de ser 
originals i inèdits, no s’han d’haver presentat en altres concursos i 
no han d’implicar, en tot o en part, còpia o plagi d’obres publicades 
pròpies o d’altres artistes. Els autors seran responsables, davant de 
l’Ajuntament i davant de tercers del compliment d’allò que s’ha 
establert en aquestes bases.

Participants
Poden participar en el concurs totes aquelles persones en edats 

compreses entre els 12 i els 29 anys complits dins de l’any de la 
convocatòria, amb lletres de cançons de qualsevol gènere (rock, 
pop, heavy metal, reggaeton, infantils, rap, etc.) i de qualsevol 
temàtica (cançó d’amor, crítica social, medi ambient, racisme, 
igualtat, etc.) escrites en valencià.

Cada concursant pot presentar únicament un treball.

Requisits de presentació de les lletres
Les lletres s’han de presentar obligatòriament manuscrites amb 

bona cal·ligrafia i han de contindre un nombre de paraules pensat 
per a una cançó que pot durar entre 3 i 5 minuts. 

Les lletres s’han d’identificar amb un TÍTOL o LEMA.

Els concursants, per a escriure la cançó en valencià, poden 
demanar assessorament a AVIVA, Agència de Promoció del Valen-
cià de l’Ajuntament de Cocentaina, a través del correu electrònic 
aviva@cocentaina.org.

Premis
Categoria A. De 12 a 16 anys

Primer premi: 200 euros 
Segon premi: 150 euros 

Categoria B. De 17 a 23 anys
Primer premi: 250 euros 
Segon premi: 200 euros 

Categoria C. De 24 a 29 anys
Primer premi: 300 euros 
Segon premi: 250 euros 

A aquests imports se’ls aplicarà la retenció corresponent de l’IRPF. 
Per a poder rebre el premi és necessari que les persones guanyado-
res estiguen al corrent de les seues obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant els correspo-
nents certificats positius de l’AEAT i de la Seguretat Social. A més, 
les persones beneficiàries no han de tindre cap deute pendent amb 

la Hisenda municipal, la qual cosa s’ha d’acreditar amb un certificat 
de la Tresorera municipal.

Si la persona beneficiària del premi és, al seu torn, deutora de la 
Hisenda municipal per qualsevol concepte, l’Alcaldia podrà decretar 
la compensació automàtica dels esmentats dèbits a càrrec dels 
crèdits pel premi.

Termini i lloc de presentació
Els treballs s’han de presentaran o enviar al SIC (Servei d’Informa-
ció a la Ciutadania) de l’Ajuntament de Cocentaina, situat a la plaça 
de la Vila, 1 - 03820 Cocentaina (Alacant), en dies hàbils (excepte 
dissabte) de 9:00 a 14:00 hores on s’expedirà, en tot cas, una còpia 
segellada de la sol·licitud que serà acreditativa de la presentació. 

Les lletres s’han de presentar en un sobre tancat en el qual han de 
figurar fora les indicacions següents:

A. “1r Concurs de lletres de cançons” 
B. Títol o lema 
C. Categoria a la qual opta
D. Estil o gènere de la cançó

Ni dins ni fora del sobre pot haver cap altra indicació o referència al 
nom, cognoms o altres dades personals de l’autoria.

El sobre ha d’anar acompanyat de la corresponent sol·licitud dispo-
nible en el SIC i també, juntament amb aquestes bases, en la pàgina 
web municipal (www.cocentaina.es). 

El termini de presentació serà des de la publicació d’aquestes bases 
fins al del 15 de juny de 2017.

Jurat
La selecció i la concessió del premi del concurs es realitzarà a propos-
ta del jurat constituït de la manera següent: la regidora de Promoció 
Lingüística, que actuarà com a presidenta, el tècnic de Joventut, tres 
persones qualificades, nomenades per la Regidoria, un regidor o 
regidora de cada grup polític amb representació a l’Ajuntament de 
Cocentaina i el tècnic de l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià, 
que actuarà com a secretari del jurat, amb veu, però sense vot. 

La designació dels membres del jurat es farà pública juntament 
amb la llista dels treballs presentats. El jurat té les màximes 
facultats per a interpretar aquestes bases i, fins i tot, pot declarar 
desert el concurs en cas que considere que cap dels treballs 
presentats reuneix la qualitat suficient per a ser premiat.

El jurat, en primer lloc, comprovarà una a una totes les sol·licituds 
i lletres presentades per a verificar el compliment efectiu de les 
condicions establertes en aquestes bases i, en conseqüència, 
pronunciar-se sobre l’admissió. 

El jurat elevarà a la Junta de Govern Local la proposta dels premis 
que s’han d’atorgar, la qual serà l’òrgan competent per a resoldre la 
concessió del premi. La resolució de la Junta de Govern Local es 

farà pública en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, sense 
perjudici de la corresponent notificació a la persona o persones 
guanyadores del concurs.

El veredicte del jurat és inapel·lable i es farà públic durant el mes 
de setembre de 2017.

Criteris de valoració
Els criteris objectius que el jurat ha de fer servir per a valorar les 
lletres són els següents:

1. Originalitat del títol, interès de la temàtica i creativitat del 
contingut de la lletra.
2. Grau d’elaboració estètica, recursos poètics i qualitat literària.
3. Estructura vàlida per a poder-la musicar.
4. Presentació i cal·ligrafia.
5. Correcció lingüística.

Propietat i publicació dels treballs premiats
Els treballs premiats quedaran en propietat exclusiva de l’Ajunta-
ment de Cocentaina i podran ser reproduïts i fer-ne l’ús que es 
considere convenient per a la promoció d'activitats culturals, 
amb esment de l’autoria. 

L’Ajuntament de Cocentaina es reserva el dret d'encarregar a 
solistes, cantautors o agrupacions musicals que posen música a 
les lletres guanyadores quan tinga suficients materials per a 
editar un disc complet.

Així mateix, els concursants accepten que la seua lletra siga 
musicada en l’estil que l’organització considere adequada, com 
també autoritzen la cessió dels drets a l’Ajuntament de Cocentaina, 
que pot usar les lletres lliurement per a les accions de dinamitza-
ció que considere convenients.

Publicitat
La convocatòria i les bases es publicaran en el BOP d’Alacant, en 
el tauler d’edictes i en la pàgina web d’aquest Ajuntament. La 
convocatòria s’anunciarà també en la premsa local.

Els successius anuncis relatius al concurs es publicaran única-
ment en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Cocentaina i en la 
seu electrònica municipal (Tauler d’anuncis).

Norma final
El fet de participar en el concurs implica el coneixement i l'accep-
tació per tots els concursants d'aquestes bases.

La Junta de Govern Local, a proposta del Jurat, tindrà la facultat 
per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords 
necessaris per al bon orde del concurs en tot allò que no hi ha 
previst en aquestes bases. Per això, caldrà ajustar-se al que 
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subven-
cions, el seu reglament de desplegament, i les Bases d’Execució 
del Pressupost Municipal.


