
16a CONVOCATÒRIA DE LA BECA PALLACH. Projectes d’innovació educativa 

1. Objecte 

La Beca Josep Pallach es convoca amb l'objectiu d’impulsar la dimensió 
educadora de la ciutat de Girona, amb la voluntat de: 

a. Promoure la formulació didàctica d'una proposta educativa, fonamentada en el 
coneixement del medi més proper als ciutadans. 

b. Afavorir la producció de materials didàctics, en format digital, centrats en la 
ciutat de Girona que siguin útils per a la comunitat educativa. 

c. Contribuir als recursos educatius de què disposa la ciutat, entesa com un espai 
en el qual coexisteixen elements naturals, històrics, arquitectònics, lingüístics, 
culturals, entre molts d’altres. Es tracta, doncs, d'avançar en la línia de 
considerar la ciutat com un compendi de possibilitats de formació i 
aprenentatge. 

d. Fomentar el treball cooperatiu per tal de promoure activitats, recursos i 
metodologies de caràcter innovador aplicables als nivells educatius des 
d’educació infantil fins a la universitat. 

La convocatòria és absolutament oberta a totes les temàtiques que s'encaminin al 
coneixement d'aquesta realitat. 

2. Bases reguladores 

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es varen aprovar per Junta de 
Govern Local de 9 de setembre de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de núm.180 de 20 de setembre de 2016. 

3. Procediment de concessió 

La beca serà concedida mitjançant procediment de concurrència competitiva i 
d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació, d’acord amb el que estableixen aquesta convocatòria i les bases que 
la regulen. 

4. Beneficiaris i requisits 

Poden ser beneficiaris d’aquesta beca: 

a. Els professors universitaris i no universitaris de qualsevol etapa educativa: 
educació infantil, primària, ESO, cicles formatius o batxillerat. 

b. Les entitats o associacions que estiguin legalment constituïdes com a 
associacions sense afany de lucre. 

Els beneficiaris hauran de complir les condicions indicades al punt 4 de les bases 
reguladores així com el requisits mínims descrits al punt 5 d’aquestes bases.  

 

 



5. Compromisos dels beneficiaris de la beca 

Els beneficiaris de la Beca Josep Pallach es comprometen: 

• A desenvolupar el projecte presentat. 

• A entregar a l’ Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la 
Universitat de Girona, dins del termini fixat, els originals per a la publicació 
digital, amb el text revisat lingüísticament. 

• A responsabilitzar-se del manteniment i actualització de la publicació 
digital. 

• A comunicar per escrit les modificacions relatives a l’entitat sol·licitant o als 
membres participants, com ara canvis d’adreça o qualsevol altra 
modificació que tingui transcendència per al seguiment del projecte. 

• A garantir l’originalitat dels textos, gràfics, fotografies, músiques i imatges 
del seu treball. En el cas que s’incloguin documents no originals, aquests 
hauran de respectar la llicència de drets d’autor corresponent. Quan sigui 
necessari, hauran de sol·licitar i acreditar el permís per reproduir-los. Totes 
les responsabilitats derivades de l’incompliment d’aquesta norma seran 
responsabilitat del beneficiaris de la beca. 

• A informar preceptivament i periòdicament de l’evolució del projecte a la 
comissió mixta de seguiment. 

• A cedir els drets sobre el treball i els materials elaborats a les institucions 
convocants, per a la seva publicació i difusió. 

• A fer una presentació pública dels materials elaborats, una vegada 
finalitzada la publicació digital, en una acte presidit per representants de 
les dues institucions convocants. 

També hauran d’informar de les seves dades bancàries, per fer els ingressos 
pertinents. Per als equips que no siguin una entitat legalment constituïda, amb NIF 
o CIF propi, caldrà indicar els percentatges de participació de cadascun dels 
membres, per tal de distribuir proporcionalment l’ import de la beca entre les 
persones que els integren. Si aquests percentatges de participació varien al llarg 
del desenvolupament del treball, les modificacions s’han de notificar. 

6. Dotació econòmica 

La Beca Josep Pallach té una doble dotació: 

• L’Ajuntament de Girona atorgarà 3.000,00 euros amb càrrec a la partida 
2018 200 32600 48001 (Ajuts a transferències Educació), destinats 
íntegrament als beneficiaris de la beca. 

• La Universitat de Girona aportarà, amb càrrec a la unitat de despesa 
37.01.015 – Institut de Ciències de l’Educació Beca Pallach. Finançament 
UdG una dotació econòmica de 3.000 euros, impostos inclosos, per fer front 
a les despeses que es derivin de la publicació digital del treball elaborat 
pels beneficiaris de la beca. 

 



 

7. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment 

La instrucció del procediment serà a càrrec del regidor delegat d’Educació i 
Esports. 

La resolució correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació de 
l’alcaldia efectuada per decret núm. 2018005172 de 13 de març de 2018. 

8. Procediment i termini per a la presentació de sol·licituds 

La presentació de sol·licituds i la documentació requerida es pot efectuar o bé:  

- A l’Ajuntament de Girona  

• Persones físiques al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de 
Girona.  

• Les entitats o associacions a través de la seu electrònica. de 
l’Ajuntament de Girona https://seu.girona.cat/portal/girona_ca 

- A la Universitat de Girona 

• Persones físiques a qualsevol de les oficines de Registre de la             
Universitat de Girona. 

• Les entitats o associacions a través de la seu electrònica si en el 
moment de presentar la sol·licitud està constituïda. Cas que no ho 
estigui, es podrà presentar per Registre General d’Entrada de la 
Universitat de Girona. 

- Qualsevol altre procediment reconegut per la llei. 

Les bases i la convocatòria es faran públiques a través del tauler d’edictes i del 
web municipal i del web Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach. 

El termini per al lliurament de la sol·licitud i documentació finalitzarà el 31 de gener 
de 2019. 

9. Documentació que cal adjuntar  

Per tal de formalitzar la petició de la beca caldrà adreçar una sol·licitud (disponible 
a la web de l’Ajuntament de Girona) a l’Ajuntament de Girona o a l’ Institut de 
Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona. 

La petició ha d’anar acompanyada d’un document explicatiu en què constin:  

a. Dades dels sol·licitants: 

- En el cas d’entitats o associacions: el nom de l’entitat, les dades personals 
del responsable, l’adreça, telèfon i correu electrònic, els estatuts, el 
document acreditatiu dels poders de la persona sol·licitant per concórrer a 
aquesta convocatòria. 



- En el cas del professorat: identificació personal (nom i cognoms, NIF, 
adreça, telèfon i correu electrònic), titulació, centre de treball o entitat. En 
cas que es tracti d’un equip, caldran les dades de cadascun dels membres i 
la indicació, si escau, de la persona que assumeix el paper de 
coordinador/a. Per als equips que no siguin una entitat legalment 
constituïda amb NIF o CIF propi caldrà indicar les dades de cadascun dels 
membres així com els percentatges de participació de cadascun d’ells per 
tal de distribuir proporcionalment l’import de la beca entre les persones que 
l’integren. 

Amb la presentació de la sol·licitud el sol·licitant autoritza l’Ajuntament de Girona a 
consultar i verificar les seves dades personals, mitjançant les plataformes 
habilitades per les diferents administracions públiques, com a mitjà alternatiu a la 
presentació de documentació acreditativa de la seva identitat. 

b. Una descripció detallada del projecte pel qual se sol·licita la beca, en la qual 
s’indicarà preceptivament: 

- Nom del projecte 

- Definició temàtica, 

- Objectius 

- Antecedents i les fonts d’informació 

- Justificació del caràcter innovador de la proposta 

- Metodologia que se seguirà 

- Calendari d’execució dels treballs 

- Aportacions educatives que es preveuen. 

c. També caldrà explicitar el format previst per als materials didàctics que es 
lliuraran al final del projecte i que seran motiu de publicació digital: material escrit, 
material gràfic, material audiovisual, etc. 

10. Valoració i resolució de la convocatòria 

La valoració i anàlisi de les sol·licituds la farà, d’acord amb les bases reguladores 
d’aquesta convocatòria, un jurat definit per la Comissió Mixta d’acord amb el 
conveni signat entre Ajuntament de Girona i Universitat de Girona. 

El Jurat valorarà les sol·licituds d’acord amb els criteris fixats a les bases i 
convocatòria d’aquesta beca i emetrà una acta que contingui una proposta de 
resolució. 

La resolució de la convocatòria es comunicarà a tots els equips participants no 
més tard de 30 dies hàbils des de la data límit de presentació de les sol·licituds. 

11. Mitjà de notificació o publicació de la resolució 

La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà en el tauler d’anuncis 
municipals i en el web http://www2.girona.cat/ca/ciutat_subvencions_joseppallach , 
assortint els mateixos efectes que la notificació individual. 



Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la seva publicació, sens perjudici que, si es 
considera convenient, s’interposin altres recursos que es creguin més oportuns. 

12. Acceptació de les subvencions 

Una vegada comunicada la concessió de la beca, caldrà l’acceptació expressa per 
part de l’interessat d’acord amb el model que es trobarà a: 
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1558.html i comunicar 
les dades bancàries mitjançant la fitxa de creditors, proveïdors de l’Ajuntament. 
https://seu.girona.cat/portal/dades/tramits/_annex_ca/1581.pdf.  

En el cas dels equips que no siguin una entitat constituïda legalment , amb NIF o 
CIF propi caldrà indicar les dades bancàries de cadascun dels membres.  

13. Justificació 

S’entendrà com a justificació el lliurament dels materials didàctics generats amb 
antelació suficient per garantir la publicació digital definitiva prevista el dia 15 de 
gener de 2020 

14. Pagament 

• La quantitat concedida per part de l’Ajuntament de Girona es farà 
efectiva en dos terminis: 2.000 euros en el moment de l’acceptació de la 
beca i 1.000 euros en el moment que es lliuri el treball i que els 
materials didàctics generats estiguin publicats. En el cas d’entitats o 
equips legalment constituïts i amb identificació fiscal, els imports 
íntegres s’ingressaran en el compte bancari indicat. En el cas de 
persones individuals o equips constituïts ad hoc per sol·licitar la beca,   
l’ ingrés es farà als comptes bancaris de cadascun dels seus membres, 
respectant estrictament els percentatges indicats a la sol·licitud. 

• La Universitat de Girona aportarà, una dotació econòmica de 3.000 
euros, impostos inclosos, per fer front a les despeses que es derivin de 
la publicació digital del treball elaborat pels beneficiaris de la beca. 
Aquesta quantitat es farà efectiva en dos terminis: 1.500 euros a l’ inici 
del treball i 1.500 euros en el moment de finalització de la publicació 
digital. La gestió econòmica serà responsabilitat de l’ Institut de Ciències 
de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona. 

15. Regulació Jurídica 

La convocatòria i concessió d’aquesta subvenció es regula per les bases 
reguladores de la Beca Pallach per a projectes d’Innovació Educativa, les bases 
d’execució del pressupost municipal, el Reglament orgànic i l’ Ordenança general 
de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens 
que en depenen i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de govern de l’Ajuntament de Girona i per la normativa vigent en matèria de 
subvencions atorgades per les administracions públiques. 

 



Signatura, 

El regidor delegat d’Educació i Esports 

 

 

Josep Pujols i Romeu 

 

 

 
 


