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L’Ajuntament obre la convocatòria 

dels primers Premis als mèrits

individuals per als estudiants  

de Secundària, Batxillerat i Cicles 

Formatius de Graus Mitjà i Superior.

Consulta les bases completes 
a l’Ajuntament o al web municipal  

www.perafort.cat

Des de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí seguim fent costat 
a les famílies del nostre municipi i, en aquesta ocasió, ho fem 
a través d’una nova iniciativa que veu la llum pensant, preci-
sament, en les famílies. I més en concret, en els i les joves ha-
bitants del poble que, dia a dia, s’esforcen en els seus estudis 
per llaurar-se el millor expedient acadèmic i, amb ell, obrir les 
portes a un futur professional amb més possibilitats.

Per això, des de l’Ajuntament obrim la convocatòria de 
sol·licituds per a la primera edició dels Premis als mèrits in-
dividuals per als estudiants de Secundària, Batxillerat i Cicles 
Formatius de Graus Mitjà i Superior. Aquests premis volen ser 
un reconeixement públic a la constància, a l’esforç, a la dedi-
cació als estudis i a la perseverança. En un món tan globalitzat 
com l’actual, hem de premiar el talent local i reconèixer públi-
cament els nostres millors estudiants.

És per això que, des d’aquest espai, us convido a participar 
dels premis i a esforçar-vos cada dia de cara a futures edicions 
i lògicament també, per al vostre propi benefici personal.

L’etapa educativa ens marca com a persones i com a futurs 
professionals. Els anys que passem a les aules són enriquidors 
en molts sentits, des de l’aprofitament acadèmic fins a la crea-
ció de relacions interpersonals que poden durar tota la vida.

Sovint, però, l’entorn familiar dels i de les estudiants -i la societat 
en general- ens centrem en les notes per jutjar l’aprofitament 
que els nostres joves fan del seu pas per les aules. Des de 
l’Ajuntament volem oferir un reconeixement públic als i a les 
nostres millors estudiants, que serveixi per premiar l’esforç i 
les moltes hores d’estudi que els i les nostres joves acumulen.

Tot plegat es tradueix en aquests premis. Al web de l’Ajuntament 
podeu consultar les bases completes i trobar tota la informa-
ció per a la presentació de la vostra sol·licitud.

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort

Elisabet Albujar
Regidora d’Ensenyament, 
Benestar Social i Cultura



Condicions generals (extracte de les bases)

 - Aquests premis són compatibles amb qualsevol 
altre premi, ajut o subvenció d’una altra adminis-
tració, organisme públic o privat rebut pel mateix 
concepte.

 - Poden optar als premis tots els estudiants del mu-
nicipi en etapa d’Educació Secundària Obligatòria 
fins a Batxillerat i, també, de cicles formatius de 
graus mitjà o superior.

 - Les persones interessades podran presentar la 
seva sol·licitud en paper, a l’Ajuntament, o bé de 
manera telemàtica, a la seu electrònica municipal: 
https://perafort.eadministracio.cat/info.0

 - El sistema per a la concessió dels premis i la deter-
minació de les persones guanyadores es basarà en 
la nota mitjana global de la categoria a la qual opta 
la persona sol·licitant, d’acord als següents barems:

Matrícula d’honor o esment honorífic 10 punts

Excel·lent 9 punts

Notable 8 punts

Aprovat o apte 6 punts

 - La resolució sobre l’atorgament dels premis serà 
adoptada per l’òrgan competent, en el termini 
màxim de 3 mesos, mentre que el lliurament dels 
mateixos tindran lloc en data i lloc a concretar.

 - Es constituirà una comissió d’avaluació, que serà 
l’encarregada de determinar les sol·licituds merei-
xedores dels premis, els quals seran publicats al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i, també, deguda-
ment comunicats a les persones que en resultin 
guanyadores.

 - Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà que 
la persona interessada accepta les bases comple-
tes d’aquesta convocatòria, que estan disponibles 
a l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, www.
perafort.cat

Requisits

 - Estar empadronat abans del 12 de setembre 
de l’any natural anterior al de la convocatòria 
dels premis.

 - Ser alumne empadronat a Perafort i Puigdelfí 
durant tot el curs escolar, amb independència de si 
els estudis tenen lloc dins o fora del municipi.

 - Estar al corrent de les obligacions tributàries i 
contractuals amb l’Ajuntament, així com amb la 
Hisenda Pública i la Seguretat Social, condició que 
haurà de ser acreditada mitjançant declaració 
responsable.

Presentació de sol·licituds

 - Les persones interessades podran tramitar la seva 
sol·licitud del 9 al 30 de setembre del 2021.

 - Les sol·licituds hauran d’anar degudament sig-
nades per la persona interessada o pel seu/a 
representant legal, així com acompanyades de la 
següent documentació:

 · DNI o targeta de residència (original i còpia).

 · Justificant de qualificacions obtingudes (original 
i còpia).

 · Certificat d’empadronament.

 · Treball de recerca en paper i a través de correu 
electrònic, a l’adreça ajuntament@perafort.com

 · Declaració responsable d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i 
la Seguretat Social, i de no tenir deutes pen-
dents amb l’Ajuntament.

 - El model de sol·licitud es troba a disposició de les 
persones interessades, tant a l’Ajuntament de 
Perafort com, en format digital, a la seu elec-
trònica municipal.

Beneficiaris

Podran optar als premis els alumnes empadronats 
al municipi i que cursin estudis en centres educatius 
de Perafort o d’altres municipis, i també els mestres 
dels centres educatius del municipi.

Import dels premis

L’Ajuntament premiarà els i les alumnes que presentin 
un millor expedient acadèmic global en les categories 
següents:

300€ Selectivitat

250€ Batxillerat

250€ FP de grau superior

200€ FP de grau mitjà

100€
Treball de recerca de Batxillerat o sobre  

un tema d’especial rellevància per al 

municipi (1) (2)

(1) L’alumne premiat cedirà una còpia del seu treball a l’Ajuntament.
(2) En cas d’empat en la nota dels treballs de recerca, l’Ajuntament 

premiarà tots els estudiants que hagin empatat.


