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Ref.: 2021/2244/30 - Aprovació JGL 10-12-21 CU2021 bases concurs la Veu de Cornellà
Edició 2022

Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per
Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 10 de desembre de 2021.

«
CU2021-30 APROVACIO BASES CONCURS LA VEU DE CORNELLA EDICIO 2022

Vist que el concurs La Veu de Cornellà és una aposta cultural adreçada a tota la
ciutadania de Cornellà, per promoure i recolzar als nostres cantants i contribuir al seu
desenvolupament artístic i personal tot gaudint de l’experiència musical.
Atès el contingut de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions,
desenvolupada pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei General de Subvencions.
Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest Ajuntament, pel període
2020-2023, confeccionat a l’empara del que disposa l’ esmentada Llei 38/2003, de 17 de
novembre.
Atesos els articles 118 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny.
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Gestió de Cultura.
Vist l’nforme administratiu emès per la Cap Administrativa, departaments de
Cultura, Esports, Joventut, Igualtat, Acció Comunitària, Cooperació, Solidaritat, Patrimoni
Cultural i Biblioteques.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant
Decret núm. 2497/2019, de data 20 de juny de 2019, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la
Província el 2 de juliol de 2019 i modificat pel Decret d’Alcaldia 2414 de data 10 de juny de
2021, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la província de data 22 de juny de 2021, el
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Regidor Delegat de l’Àrea de Cultura i Comunicació, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Aprovar les bases del concurs La Veu de Cornellà Edició 2022.
Segon.- Autoritzar la despesa de 2.184,56 euros amb càrrec a la partida
pressupostària 0661 3340A 4800003/ PREMIS CONCURS LA VEU DE CORNELLA, per a
l’exercici 2022.
Subordinat al crèdit que es consigni en el respectiu pressupost, i sotmetre l’eficàcia d’aquest
contracte a la condició suspensiva de crèdit adequat i suficient per a l’exercici 2022 en el que
normalment existeix crèdit.
Tercer.- Aprovar la convocatòria pública subordinada a la concessió dels premis,
quedant condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució
de la concessió.
Quart.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrónica
Municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
Cinquè.- Trametre l’extracte de la present subvenció a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, en compliment d’allò que disposen els arts. 17.3b), 18 i 20 de la Llei 38/2003,
general de subvencions i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya en compliment d’allò
que disposa l’article 4 del RAISC.
Sisè.- Publicar al DOGC l’anunci de la convocatòria mitjançant indicació del
BOP on ha sortit publicada
Setè.- Publicar les Bases particulars que regulen la convocatòria per un termini
de 20 dies, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i la web municipal.
Vuitè.- Publicar als únics efectes d’informació, l’extracte de la convocatòria en la
propera edició del Butlletí Municipal “Cornellà Informa”.

“BASES DEL CONCURS

1. PARTICIPANTS
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 Podran participar en aquest concurs els/les cantants no professionals i residents
a Cornellà, sense límit d’edat, amb qualsevol estil i tessitura vocal.
Junt amb el formulari d’inscripció els/les participants presentaran una
Declaració Jurada, degudament emplenada i signada, amb la finalitat
d’acreditar la condició de cantant amateur no professional. El formulari de la
Declaració Jurada queda annexada a les presents bases (annex 1).
 S’estableixen dues categories per edats:
A.- “Joves”, fins a 17 anys (aquells i aquelles que a data 15 de maig de
2022 encara tinguin menys de 18 anys)
B.- “Adults/es”, de 18 anys en endavant (aquells i aquelles que a data 15
de maig de 2022 tinguin 18 anys complerts, sense límit d’edat en
endavant)
 El fet de concursar suposa l’acceptació tant de les bases del concurs com de les
decisions del jurat, que seran inapel·lables.
 No podran participar els guanyadors i guanyadores premiats/es en anteriors
edicions.

2. FASES DEL CONCURS
Primera fase: inscripció (1 de Febrer a 11 de Març de 2022)
Segona fase: selecció dels i de les concursants inscrits/es (19 i 20 de Març de
2022)
Tercera fase: trobada (3 d’Abril de 2022)
Quarta fase: semifinals (8 de Maig de 2022)
Cinquena fase: final. (15 de maig de 2022)

3. PRIMERA FASE: INSCRIPCIONS
 El període d’inscripcions s’obre del 1 de febrer al 11 de març de 2022.
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L’inici del període d’inscripcions quedarà condicionat a l’efectiva publicació de
les presents bases en el BOP.
 Per concursar caldrà omplir el formulari d’inscripció i adjuntar la documentació
sol·licitada que trobareu a la web de l’Ajuntament.
S’incorpora a les presents bases el model de formulari d’inscripció. Annex 2.
 Si el/la concursant és menor d’edat s’haurà d’omplir l’autorització per part dels
pares, mares o tutors/es, que trobareu en el mateix formulari d’inscripció.
 Tota la documentació caldrà lliurar-la a través del sistema digital que s’indicarà
a la web de l’Ajuntament de Cornellà.
 Caldrà també remetre signat el document d’autorització d’us d’imatge per tal de
poder publicar fotografies o vídeos dels i les concursants en fotografies o
filmacions destinades a difusió pública, no comercial, per a publicacions d'àmbit
educatiu i cultural de Cornellà. En cas de menors d’edat seran els pares, mares o
tutors/es legals qui el subscriuran en representació.
S’incorpora a les bases el model d’autorització d’us d’imatge. Annex 3


Així mateix, caldrà adjuntar una còpia del DNI del/la concursant al formulari o
document alternatiu (full llibre de família) que acrediti les dades personals

 Només seran admeses les sol·licituds presentades en el període i llocs assignats;
no es recolliran inscripcions fora de termini.

4. SEGONA FASE: SELECCIÓ
 La selecció dels/les concursants inscrits/es tindrà lloc el dissabte 19 i el
diumenge 20 de març de 2022 a l’Auditori de Sant Ildefons, sempre i quan el
número d‘inscripcions sigui superior a 12 per cada categoria. En cas contrari,
tots els concursants la participació dels quals en la seva categoria sigui inferior
a 12 participants, passarien automàticament a la 3a fase. L’organització
convocarà personalment als inscrits o inscrites en un dia o altre segons el
número d’inscrits/es.
 Aquesta fase és presencial i els/les participants hauran de cantar davant del jurat
uns fragments del seu repertori escollit, ja sigui “a capella” o amb una base
instrumental que caldrà portar en un pen. Si així ho van indicar prèviament a la
seva inscripció, els/les participants podran també acompanyar-se d’un
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instrument, ja sigui tocat per ells o elles mateixos/es o acompanyats/des d’una o
d’un músic.
 Els/les participants entraran a la prova de selecció d’un/a en un/a i sense
acompanyants, a excepció dels/les menors d’edat que podran entrar
acompanyats/des d’un adult/a.
 Els/les cantants inscrits/es que no es presentin a la fase de selecció, o a qualsevol
de les altres fases del concurs, quedaran automàticament desqualificats/des.
 El jurat seleccionarà 24 concursants que passaran a la 3a fase, i ho comunicaran
en la setmana posterior a la selecció mitjançant el correu electrònic facilitat en
el document d’inscripció.
 Els/les 24 concursants seleccionats/es es comprometen a interpretar una cançó
conjunta a la fase final en la cloenda del concurs.

5. TERCERA FASE: TROBADA
 Trobada dels/les 24 cantants seleccionats/des a la 2a fase, el diumenge 3 d’abril
de 2022 a l’Auditori de Sant Ildefons, matí i tarda.
 Al matí els/les concursants hauran de lliurar en un pen drive les bases
instrumentals en mp3 o wav de les 3 cançons triades per les següents fases.
S’interpretarà una cançó per a la semifinal i dues cançons per a la final, una de
les quals haurà de ser en castellà o català. La durada màxima per cançó, tant la
base instrumental com la interpretació amb instrument acústic, no podrà excedir
dels 2 minuts i mig.
 Un/a per un/a seran enregistrats/des en vídeo en una petita entrevista comuna
per a tots/es.
 A la tarda els/les concursants seran informats/des de la dinàmica de la semifinal
i es farà el sorteig d’ordre de les actuacions.
 A la tarda els/les concursants rebran una classe magistral col·lectiva de cant i
tècnica vocal on es treballarà la cançó de cloenda del concurs que interpretaran
tots/es els/les concursants. La cançó triada és “Ahora” del musical “Ana, el
musikal” del compositor Oscar Larios, estrenada al teatre Aquitània al març de
2019. S’adaptarà la instrumentació, la lletra i la durada de la cançó
especialment per el concurs.
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6. QUARTA FASE: SEMIFINAL
 Les proves a partir d’aquesta fase seran públiques i tindran lloc a l’Auditori de
Cornellà.
 La semifinal tindrà lloc el diumenge 8 de maig de 2022 a les 17h a l’Auditori de
Cornellà.
 A l’inici del concurs es presentarà al públic als/les membres del jurat.
 L'ordre d'actuació serà el designat per sorteig a la 3a fase. Abans de cada
actuació es projectarà el vídeo de presentació, enregistrat i editat per la
organització a la fase de Trobada.
 Els/les cantants interpretaran una cançó de dos minuts i mig de durada com a
màxim, fent servir la base instrumental lliurada anteriorment (els/les concursants
es responsabilitzen de la qualitat òptima de l’àudio dels acompanyaments) o bé
acompanyant-se a piano, guitarra o qualsevol altre instrument, si així ho van
indicar al formulari d’inscripció (màxim un instrument).
 El públic assistent rebrà, al recollir les entrades, un formulari numerat on
podran votar per un/a dels/les concursants a la pausa de deliberació del jurat.
El/la cantant més votat/da pel públic passarà automàticament a la final.
 Al final del concurs, després de la pausa de deliberació, el jurat donarà a
conèixer els/les 12 concursants escollits/es per a la fase final, incloent el/la
concursant escollit/da per el públic.
 L’Organització es reserva el dret de cancel·lar la permanència de qualsevol
concursant, acompanyant, etc., en cas que mostri una conducta improcedent que
alteri i / o perjudiqui el normal desenvolupament del Concurs.
7. CINQUENA FASE: FINAL
 La final tindrà lloc el diumenge 15 de maig de 2022 a les 17h a l’Auditori de
Cornellà.
 Els/les 12 concursants seleccionats/des per a la final interpretaran dues cançons
de dos minuts i mig de durada com a màxim en dues rondes. Es respectarà
l'ordre d'actuació designat per sorteig a la 3a fase.
 Els/les 24 participants es comprometen a participar en el concert de cloenda del
concurs on interpretaran la cançó “Ahora” treballada prèviament a la fase de
trobada.
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 Al final del concurs, després de la pausa de deliberació, el jurat donarà a
conèixer els/les guanyadors/es i es lliuraran els premis així com un diploma
acreditatiu de participació a tots/es els/les concursants.

8. JURAT
 El jurat estarà integrat per sis membres, i el formaran músics professionals o
professors/es de cant. No obstant lo establert, s’admetrà que un/a dels/les
membres del jurat no sigui professional de la música, sempre i quan ho sigui
d’alguna disciplina de les Arts Escèniques. El jurat serà presentat a l’inici del
concurs.
El Jurat està Integrat per les Següents Persones
President/
Regidor/a Delegat/da de Cultura
a
Secretàri/a La Secretària General o persona en qui delegui
Professional 4 persones amb aquest perfil: músics professionals o professors/es de cant.
No obstant lo establert, s’admetrà que un/a dels/les membres del jurat no
s i/o
professors
sigui professional de la música, sempre i quan ho sigui d’alguna disciplina
de cant
de les Arts Escèniques

 La designació dels premis del concurs serà atribució absoluta del jurat i es
considerarà inapel·lable, reservant-se el dret a declarar desert o ex aequo
qualsevol dels premis oficials establerts així com de resoldre qualsevol qüestió no
prevista en aquestes bases.
 El jurat qualificarà als/les participants sota els criteris de qualitat interpretativa,
qualitat vocal, vocalització, afinació, ritme, dificultat de la cançó i
desenvolupament escènic.
 Les puntuacions del jurat no seran visibles i només donaran els noms dels/les 12
finalistes i els noms dels/les guanyadors/es a la final. De manera rotativa un/a
membre del jurat valorarà públicament l’actuació de cada concursant al finalitzar
cada cançó.
 Els/les membres del Jurat no podran ser familiars ni ser o haver estat
professors/es de cant de cap dels/les participants.
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 El jurat pot desestimar qualsevol cançó amb lletres ofensives o que mostri
missatges d’odi, racisme, homofòbia, misogínia, xenofòbia o similar i podrà
eliminar al/la participant del concurs.

9. PREMIS
El jurat del concurs atorgarà els següents premis de les dues categories.
Categoria “Joves”





Primer Premi de 500€.
Segon Premi de 250€.
Tercer Premi de 150€.
Els/les guanyadors/es d’aquesta categoria tindran l’oportunitat d’actuar a les
festes del Corpus de la ciutat.

Categoria “Adults/es”
 Primer Premi de 500€.
 Segon Premi de 250€.
 Tercer Premi de 150€.
 Els/les guanyadors/es d’aquesta categoria tindran l’oportunitat d’actuar a les
festes del Corpus de la ciutat.
Els premis en efectiu són referits a imports nets. Per tant, aquells/es que se’ls hagi
d’aplicar la retenció fiscal establerta en la legislació vigent es farà tenint en compte
aquesta circumstància.
El jurat del concurs atorgarà un Premi especial dotat amb 150€ al/la “Cantant
preferit/da pel públic”. Aquest premi serà compatible amb qualsevol altra premi del
concurs.
La concessió dels premis queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
moment de la resolució de la concessió. La partida des de la qual es pagaran els premis serà la
0661 3340A 4800003/ PREMIS CONCURS LA VEU DE CORNELLA, per a l’exercici 2022.

10. PUBLICITAT
Aquestes bases es publicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu
Electrònica, i es sotmetran a informació pública per un període de 20 dies al taulell
d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província, fent-se referència
d’aquest anunci al DOGC.

FIRMADO
10/12/2021 14:05

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Diligència: Diligència - Aprovació JGL 26 10/12/2021 - Punt 3
FIRMAS

OTROS DATOS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3318570 T0I5D-CQYUH-P61J2 789087634BC80E999C85B45D55A2251053DC0459) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do

Código para validación: T0I5D-CQYUH-P61J2
Fecha de emisión: 16 de Diciembre de 2021 a las 12:21:14
Página 9 de 9

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- 24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
.Firmado 10/12/2021 14:05

11. PROTECCIÓ DE DADES
L’Ajuntament de Cornellà respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei Orgànica 15/1999 i el
Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei.
Les persones participants en el concurs, pel fet de participar-hi, consenten que les seves
dades siguin incorporades al fitxer de dades del qual és titular l’Ajuntament de Cornellà,
a efectes únicament de la seva utilització per gestionar el concurs. Els/les participants
poden exercir els drets previstos a la llei sobre les dades personals facilitades, fent
arribar la seva sol·licitud mitjançant instància presentada davant el Registre general
d’entrada d’aquest Ajuntament.”

»

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

FIRMADO
10/12/2021 14:05

