
 



     

 

 

 

XIV Premi Josep Pallach d’Experiències Educatives 

 
Bases reguladores 

 

1.- Objecte 

 
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’un premi de 5.000 euros per 
reconèixer i potenciar experiències educatives innovadores pedagògica i 
metodològicament, originals en els plantejaments, fàcilment aplicables en altres 
centres i col·lectius, la implicació global del centre, la transversalitat dels 
plantejaments, el treball en xarxa en l’àmbit comunitari, la continuïtat temporal de 
l’experiència en cursos successius, a més del treball d’elaboració i de bona presentació 
per part dels/les autors/res. 
 
Aquest premi de 5.000 euros es repartirà de la següent manera: 
 
4.000 per a l’autor/a/s/res  
1.000 per al centre on va desenvolupar l’experiència. 
 

2.- Condicions, beneficiaris i requisits 

 
Aquest premi s’adreça a aquelles persones que hagin portat a terme alguna 
experiència en el camp educatiu, sigui quin sigui l’àmbit: escolar, extraescolar, laboral, 
de lleure i sigui quin sigui el nivell: infantil, primària , secundària, universitari, adults, 
entre altres.  
 
La presentació ha de ser clara i explícita, de fàcil aplicació per part d’altres persones, 
en altres indrets, amb les adaptacions corresponents. 
 
Els treballs no poden contenir cap referència explícita ni als autors ni als centres ni a la 
població on s’ha realitzat l’experiència. Han de ser, per tant , absolutament anònims.  

 

 



3.- Sol·licituds i documentació a presentar 

 
Els treballs per optar a aquest Premi s’han de presentar acompanyats d’una instància a 
l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC), situada a l’Avinguda Salvador Dalí, 
107, de Figueres, fins les 14 hores del dia que consti a la convocatòria.  En aquesta 
instància s’ha de fer constar expressament que es vol participar en el Premi 
d’Experiències Educatives Josep Pallach. 
 
Les sol·licituds només tindran validesa per a la convocatòria del curs corrent. També es 
podran presentar en qualsevol dels llocs previstos a l’article 38.4 de la LLei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic i de les Administracions Públiques i de Procediment 
Administratiu Comú. 
 
Acompanyant  la instància s’han d’incloure 1 original en paper i en format digital + 6 
còpies en paper.  
 
L’original ha d’anar apart en un sobre tancat que conté un exemplar en paper i un 
dispositiu usb que ha de contenir el treball en format digital i un arxiu on hi constin les 
dades dels autors i del centres on s’ha portat a terme l’experiència, en un format  
editable. Les dades que hi han de constar són: els noms i cognoms dels autors/res, els 
seu domicili, els telèfons, l’adreça de correu electrònic i el NIF. Igualment les mateixes 
dades del centre on s’ha dut a terme l’experiència. Tots els autors han de signar 
l’original. 
 
Aquest original queda custodiat al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Figueres. 
Les còpies en paper són 6 per poder-ne donar una a cada membre del Jurat. Aquestes 
còpies no es poden signar. 
 
Els treballs han de ser inèdits, escrits en català i tenir una extensió mínima de 30 
pàgines i màxima de 100 i a una sola cara, que es podran acompanyar d'annexos i 
complements. Han d'incloure, com a mínim, els següents apartats: 
 

-Índex 
-Introducció, on hi constin les motivacions, l'interès, les característiques de 
l'experiència. 
-Descripció i programació de l'experiència i contextualització en el centre. 
-Descripció i estudi del treball realitzat per alumnes, si escau. 
-Explicació del resultat, amb valoració personal. 

4.-Termini 

 
El termini de presentació de sol·licituds serà el que marqui la convocatòria. 

 



5.- Procediment de concessió 

 
La concessió d’aquest Premi no serà recurrent, tindrà caràcter anual, voluntari i 
eventual. El procediment de concessió d’aquest premi regulat a les presents bases serà 
el de concurrència competitiva. 
 
Es constituirà un Jurat que avaluarà els treballs i que estarà format per: 
 
 
President/a: 
 

-Regidor/a  d’Educació de l’Ajuntament de Figueres. 
 
Vocals:  
 

-President de la Fundació Josep Pallach o persona en qui delegui 
-Inspector o inspectora d’ensenyament, designat pel director territorial a 
Girona. 
-Director o directora d’un centre d’ensenyament de Figueres 
-Director o directora dels Serveis Educatius de l’Alt Empordà o persona en qui 
delegui. 
-Representant de la família de Josep Pallach 

 
Secretari/a:  
 

-Un/a treballador/a del servei d’Educació de l’Ajuntament de Figueres.  
 
L’Alcaldia Presidència resoldrà la convocatòria com a màxim en el termini de dos 
mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds. 
 
Es valorarà preferentment l'interès de l'experiència segons els següents paràmetres: la 
seva innovació pedagògica i metodològica, l'originalitat en el plantejament, el treball 
d'elaboració i presentació per part dels autors, la facilitat d'aplicació per part d'altres 
persones, la implicació del centre, la transversalitat dels plantejaments, la continuïtat 
temporal de l'experiència en cursos successius i el treball en xarxa en l’àmbit 
comunitari. 
 
Els premis podran declarar-se no adjudicats si el jurat estima que cap obra presentada 
no n' és mereixedora. Igualment el jurat pot atorgar accèssits si considera que algun 
treball destaca per algun motiu.  

 

 



6.- Condicions de l’atorgament del premi 

 
L'Ajuntament de Figueres es reserva el dret de publicar i d'utilitzar totalment o 
parcialment els treballs presentats, tant si han estat premiats com si no ho han estat. 
Una còpia dels treballs premiats serà dipositada als Serveis Educatius de l'Alt Empordà 
per tal que puguin ésser consultats per tota la comunitat educativa. 
 
Els originals dels treballs no premiats es poden recollir personalment al Servei 
d’Educació; un cop passats tres mesos a partir de l’acte de lliurament de premis els 
treballs seran destruïts.  
 
En cas de publicar-se, es respectaran els drets d'autor. 
 
Les càrregues tributàries que impliquen l’acceptació d’aquest Premi són 
responsabilitat de la persona/es que l’han guanyat. 
 
La participació en aquest Premi implica l'acceptació d'aquestes bases. 
 
Qualsevol qüestió no prevista en les mateixes o qualsevol dubte serà resolt pel jurat. 

 

7.- Notificacions 

 
Les concessions i denegacions així com tots els actes administratius derivats de la 
tramitació administrativa relativa a les sol·licituds per concòrrer a les convocatòries 
que es portin a terme en el marc d’aquestes bases es notificaran electrònicament, via 
e-NOTUM, als sol·licitants que hagin manifestat la seva autorització a ser notificats per 
aquest mitjà, de forma expressa, en l’imprès de sol·licitud. 
 
El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del 
dipòsit de la notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que 
consti en el document d’autorització signat pel sol·licitant. 
 
L’accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades 
requerirà la seva identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al 
número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats. 
 
La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha 
acreditat la posada a disposició de persones autoritzades, han transcorregut cinc dies 
naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o a instància del 
destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.  

 



8 – Publicitat 

 
Les presents bases es publicaran, com a mínim, mitjançant anunci al BOPG i al tauler 
d’anuncis de la corporació, i per referència al DOGC. Paral·lelament, se’n farà difusió la 
premsa local i comarcal, el tauler d'anuncis de la corporació, i també pels sistemes de 
difusió que cregui adients atesa la naturalesa de la convocatòria.  
 
La participació a la convocatòria suposa l’acceptació de les bases i la renúncia a 
qualsevol reclamació legal per la decisió del jurat. 
 
L’extracte de la convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a 
l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. També es publicarà en els 
taulers d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal www.figueres.cat. 

 

9.- Règim jurídic 

 
En tot allò no previst expressament en aquestes bases són d’aplicació les Bases 
d’execució del Pressupost de l’exercici en curs;  la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el 
Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals; el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i demés 
legislació concordant.  
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Premi Josep Pallach d’Articles Periodístics 
sobre transversalitat educativa 

 
 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 
En col·laboració amb la Fundació Josep Pallach 

 
 

Bases de la IV edició 
 

 
1. Els articles han de tractar sobre l’educació, entesa des d’una perspectiva transversal; 

de forma genèrica o bé analitzant qualsevol opinió, fet o experiència educativa en què 
es posi de manifest la importància de la interacció entre diversos àmbits socials i/o 
agents educatius. 
 

2. Els articles presentats han d’haver estat publicats durant l’any 2017 en qualsevol mitjà 
de comunicació imprès o digital amb el format propi dels gèneres d’article d’opinió o 
crònica d'anàlisi.  
 

3. Els articles presentats han d’estar redactats en català. L’Ajuntament de Palafrugell es 
reserva el dret de fer les traduccions dels articles premiats que consideri necessàries 
dels articles premiats, atorgant als autors la prerrogativa de fer-la personalment.  
 

4. Els articles poden ser presentats per iniciativa del mateix autor, de qualsevol altra 
persona o d’una entitat jurídica (col·legi professional, fundació, associació, facultat 
universitària, etc.). 
 

5. Cada article pot ser presentat en qualsevol d’aquests dos formats: 
 

a) Presencialment o per correu convencional a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de 
Palafrugell, al carrer del Bruguerol, número 12, 17200 Palafrugell. Tel. 972 304 
345. Cada article s’ha de presentar dins d’un sobre tancat a l’interior del qual s’hi 
afegirà un altre sobre que contingui les dades de la persona (física o jurídica) que 



presenta l’article: nom i cognoms, domicili, telèfon i adreça electrònica. La còpia 
de l’article ha de reflectir la data i el mitjà on ha estat publicat. 

 

b) Per correu electrònic a premipallach@palafrugell.cat. En aquest cas caldrà enviar, 
en un mateix correu, dos arxius: l'article en format PDF i un document en word 
amb les dades de la persona (física o jurídica) que presenta l’article: nom i 
cognoms, domicili, telèfon i adreça electrònica. No s'acceptarà cap article que no 
es presenti en un sol document en PDF. A la còpia de l’article hi ha de figurar el 
nom de l'autor o autora de l'article, la data i el mitjà on ha estat publicat.  

 

6. El termini de presentació acaba el dia 31 de gener de 2018.  
 

7. Es concedirà un únic premi de 1.000 €, que podrà ser declarat desert o concedit ex 
aequo si el jurat ho considera convenient. En tots els casos, el premi anirà destinat a 
l’autor. En el cas que l’article hagi estat presentat per una altra persona (física o 
jurídica), el veredicte del jurat farà constar –prèvia autorització- la identitat d’aquesta. 
 

8. El veredicte es farà públic el mes de març de 2018.  
 

9. El Jurat del premi està format pel regidor i la cap de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament 
de Palafrugell, un representant de la família Pallach, un representant de la Fundació 
Josep Pallach i una persona vinculada al periodisme.  
 

10.  El fet de participar en aquest premi pressuposa la total acceptació d’aquestes bases, 
la interpretació de les quals queda supeditada, en cas de dubte, a la resolució del jurat.  
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Premi Josep Pallach de Narrativa Curta 

 
AJUNTAMENT DE BEGUR 

En col· laboració amb la Fundació Josep Pallach 
 
 

Bases de la IV edició 
 

Destinataris: 
 

S’estableixen dues categories: 
 
A) Alumnes d’ESO (de 12 a 16 anys) 

 
B) Alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius (fins a 18 anys) 

 
 

Lliurament dels treballs: 
 

Oficina de Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Begur Plaça 

de l’Església, 8 

17255 Begur (Girona) 
 

· Telèfon: 972 62 41 55 (Àrea de Cultura) 
 
 

Bases: 
 

1·Les obres han d’incidir en els valors del compromís social i la solidaritat. 
 
2. Han de ser escrites en català, inèdites i no haver estat premiades en cap altre 
concurs. 

3. Cada obra ha de tenir una extensió màxima de 3 fulls. 



S’han de presentar cinc còpies, a doble espai justificat i per una sola cara (Times New 
Roman, cos 12). Totes les obres han de fer constar un títol i un pseudònim i la categoria en 
què participen. S’han d’acompanyar d’un sobre tancat amb el nom, l’adreça i el telèfon, 
així com el curs i el centre al qual pertany l’alumne. Només es pot presentar una obra per 
persona. 

4. Cada centre podrà presentar un màxim de 4 treballs per categoria. 
 

5·El jurat estarà format per un representant de l’Ajuntament de Begur, un representant de 
la família Pallach, un representant de la Fundació Josep Pallach, una persona vinculada al 
món educatiu i una persona vinculada al món de les lletres. El seu veredicte és inapel·lable. 

6·El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert en qualsevol de les seves 
categories. 

7·Els treballs premiats passaran a ser propietat de l’organització, la qual es reserva el 
dret de publicar-los. 

8·L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol imprevist que no s’hagi reflectit en 
aquestes bases. 

9. El fet de participar en aquest concurs pressuposa l’acceptació de les bases. 
 
 

Termini: 
 

El termini de presentació de treballs finalitzarà el 31 de gener de 2018. 
 
 

Lliurament: 
 

El veredicte es farà públic durant el mes de març de 2018 
 
 

Dotació:  

Categoria A:  400€  

Categoria B: 600€ 
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