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Convocatòria del concurs literari Premi Joles Sennell 
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a través de la Biblioteca Sant Agustí i RàdioSeu volen 
fomentar l’escriptura de contes destinats a un públic infantil. Per aquest motiu es convoca el 
concurs del Premi Literari Joles Sennell. 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Pot participar en aquest concurs qualsevol persona física, major de 10 anys, que sigui l’autora 
d’un conte infantil, escrit en català i de temàtica lliure.   
 
Segon. Objecte 
 
L’objecte d’aquest concurs és regulat per les bases reguladores del concurs de contes infantil: 
Premi Joles Sennell (expedient SE-BSU-2017/001).  
 
Tercer.  Aplicació pressupostària 
 
Els premis s'atorgaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33211.48024 del pressupost 
municipal 2019, per un import de 1.700,00 €. 
 
Quart. Premis 
 
4.1. Els premis poden ser tant en diners com en espècies. La distribució per categories serà la 
següent: 
 

• Categoria A: 100 € gentilesa de MicroSeu, 25 € “La Caixa”, un val de compra per valor 
de 50 € de la Llibreria 4 Fulls, una entrada doble de Cinemes Guiu, un trofeu de “La 
Caixa” i un lot de llibres. 

• Categoria B: 100 € gentilesa de Mútua de l’Alt Pirineu, 25 € “La Caixa”, un val de 
compra per valor de 50 € de la Llibreria Papers, una entrada doble de Cinemes Guiu, un 
trofeu de “La Caixa” i un lot de llibres. 

• Categoria C: 100 € gentilesa de Fustes Grau, material informàtic valorat en 100 € 
gentilesa del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 50 € “La Caixa”, un val de compra per 
valor de 50 € de la Llibreria La Salvat, una entrada doble de Cinemes Guiu, un trofeu de 
“La Caixa” i un lot de llibres. 

• Categoria D: 200 € gentilesa de “La Caixa”, material informàtic valorat en 100 € 
gentilesa del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, un val de compra per valor de 50 € de la 
Llibreria Purgimon, una entrada doble de Cinemes Guiu, un trofeu de “La Caixa” i un lot 
de llibres. 

• Categoria E: GUANYADOR: 1.000 € gentilesa de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, un e-
book gentilesa del Servei Educatiu de l’Alt Urgell – Cerdanya valorat en 129 €, una 
entrada doble per un concert programat dins el FEMAP 2018 gentilesa de l'Ajuntament 
de la Seu d'Urgell valorada en 50 €, una subscripció bianual a la revista Cadí-
Pedraforca valorada en 32 €, una entrada doble de Cinemes Guiu, un trofeu de “La 
Caixa” i un lot de llibres. 

        FINALISTA: 100 € gentilesa de “La Caixa” i un lot de llibres. 
 
4.2. La valoració total dels lots és la següent 2.601,00 € distribuïts en: 
 

• Ajuntament de la Seu d'Urgell: aportació en metàl·lic de 1.000 € 

• La Caixa: aportació en metàl·lic de 400 €, trofeus 50 €, caramels i bolígrafs 10 € 

• Consell Comarcal de l'Alt Urgell: material informàtic valorat en 200 € 
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• Servei Educatiu de l’Alt Urgell – Cerdanya: e-book valorat en 129 € 

• Fustes Grau: aportació en metàl·lic de 100 € 

• MicroSeu: aportació en metàl·lic de 100 € 

• Mútua de l’Alt Pirineu: aportació en metàl·lic de 100 € 

• Central de Biblioteques de Lleida: lot de llibres valorat en 100 € 

• Cinema Guiu: 5 entrades dobles valorades en 80 € 

• Editorial Salòria: lot de llibres valorat en: 70 € 

• Ajuntament de la Seu d’Urgell: entrada doble per un concert del FEMAP 2018: 50 € 

• Llibreria 4 Fulls: val de compra valorat en 50 € 

• Llibreria La Salvat: val de compra valorat en 50 € 

• Llibreria Papers: val de compra valorat en 50 € 

• Llibreria Purgimon: val de compra valorat en 50 € 

• Revista Cadí-Pedraforca, subscripció bianual valorada en 32 € 

• Armeria Vidal: gravació de plaques pels trofeus 30 € 
 
Cinquè. Presentació de sol·licituds 
 
5.1. La presentació d’obres es formalitzarà amb el model de sol·licitud normalitzat i s’haurà de 
seguir les indicacions de l’article 6 de les bases del concurs. 
 
5.2. Les sol·licituds es presentaran amb el formulari pertinent a través de la pàgina 
https://goo.gl/KVyB6P 
En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix la 
normativa.  
 
5.3. El període de presentació de la instància de sol·licitud i els originals serà des del dia 6 de 
març fins al 31 de maig.  
 
5.4. La documentació a presentar és la següent: 

• Conte en format PDF (amb les característiques informades a les bases generals). A la 
portada hi ha de constar títol, pseudònim i categoria. 

• Fitxer que contingui la digitalització del DNI/NIE o passaport, en format PDF. 
 
5.5. En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases, es farà 
un requeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbils a partir de la recepció de la 
notificació emesa pels serveis tècnics. En el cas que no es subsani s’entendrà per no vàlida la 
participació al concurs. 
 
6. Entrega de premis. 
 
L’entrega de premis serà el dissabte 29 de juny a les 11.00 h a la Biblioteca Sant Agustí. 
 
7.Condicions generals 
 
La participació al Premi Literari Joles Sennell implica l’acceptació de les bases reguladores. 
 
La Seu d’Urgell, a 1 de març del 2019. 
 
 
 
 
La Directora de la Biblioteca Sant Agustí 


