
Premiem  
els nostres  
millors  
estudiants 

L’Ajuntament obre la  
convocatòria dels segons Premis  
als mèrits individuals per als estudiants  
de Batxillerat, Selectivitat i Cicles Formatius  
de Graus Mitjà i Superior  

Des de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí 
continuem apostant pel talent local i enguany 
tornem a potenciar els Premis als mèrits 
individuals dels estudiants. Som coneixedors 
de l’esforç i la dedicació que els estudiants de 
la nostra vila fan dia a dia per tirar endavant els 
seus estudis i forjar-se un futur millor, per això 
volem premiar aquest treball a través d’aquesta 
iniciativa, que enguany ja arriba a la segona edició. 

L’educació és un procés necessari, vital i 
imprescindible per al nostre desenvolupament 
com a persones compromeses, actives i reflexives 
amb el món i amb les nostres accions. Formar-
se permet adaptar-se al món i transformar-lo. 
L’educació, en tots els temps i espais de la vida, 
ens fa créixer com a persones i ens apodera. Des 
d’aquí us encoratjo a no perdre mai les ganes a 
continuar aprenent dia a dia.

Des de l’Ajuntament obrim la segona convocatòria 
als Premis als mèrits individuals per als estudiants 
de Batxillerat, Selectivitat i Cicles Formatius 
de Graus Mitjà i Superior. Volem premiar als 
estudiants i a les estudiants que inverteixen temps 
del seu dia a dia a formar-se acadèmicament per 
superar-se com a persones. 
 
En molts casos l’esforç en l’estudi va més enllà del 
mateix alumne, si no que també implica un esforç 
de la família, la qual també volem recompensar i 
felicitar a través d’aquesta convocatòria, perquè 
el seu suport és essencial per aconseguir aquests 
mèrits que premiem.  
 
Creiem necessari posar èmfasi en el talent local 
i premiar-lo, reconeixent la constància, dedicació 
i esforç dels estudiants de Perafort i Puigdelfí. 
Felicitats per avançat a tots i totes! 

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort  

Elisabet Albujar  
Regidora d’Ensenyament,  
Benestar Social i Cultura   

Consulta les bases completes a  
l’Ajuntament o la web municipal  
www.perafort.cat

Perafort i Puigdelfí



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

Poden optar als premis tots els estudiants del 
municipi de Batxillerat, també de Selectivitat i 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 
determinació 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 barems següents:

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

Ser alumne empadronat a Perafort i Puigdelfi 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.   

Podran optar als premis els alumnes empadronats 
al municipi i que cursin estudis en centres educa-
tius.   
  

Les persones interessades podran tramitar la seva 
sol·licitud del 14 de setembre al 14 d’octubre del 2022.  
 
Les sol·licituds hauran d’anar degudament signades 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 pendents 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 electrònica municipal.   

Condicions  
generals 

Requisits

Presentació  
de sol·licituds  

Beneficiaris   

*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. 
  

Import dels 
premis   
L’Ajuntament premiarà els i les alumnes que presen-
tin un millor expedient acadèmic global en les cate-
gories següents:  

La resolució sobre l’atorgament dels premis serà 
adoptada per l’òrgan competent, en el termini màxim 
de 3 mesos. La data i el lloc del lliurament d’aquests 
premis encara s’ha concretar.

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

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

Matrícula d’honor o esment honorífic  10 punts   

9 punts 

8 punts  

6 punts 

Perafort i Puigdelfí

(EXTRACTE DE LES BASES)

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  

Excel·lent 

Notable 

Aprovat o apte


