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1. Podran participar-hi tots els nois i noies que durant l’any escolar 
2019/2020 cursin cicles d’infantil i primària a qualsevol escola de 
Palau-solità i Plegamans.

2. Els dibuixos hauran d’estar relacionats amb els continguts de 
l’Educació per la Mobilitat Segura impartits a les escoles pels 
Monitors d’EDUMS de la Policia Local atenent a les següents 
categories i temàtiques:

3. Termini de presentació: Resta oberta la convocatòria des del 
moment de la publicació d’aquestes  bases a la página web de 
l’ajuntament  fins el dia 25 de març de 2020 a les 14:00h, moment 
en què restarà tancat el termini de presentacions de les obres.
 
Durant aquest termini es podran lliurar els dibuixos al personal 
docent de les escoles. Posteriorment els monitors d’EDUMS els 
recolliran i els dipositaran a la seu de la comissaria de la Policia 
Local.

4. Els dibuixos  es presentaran en format DIN-A4, en un o diferents 
colors, a tinta, llapis, aquarel·la, essent indiferent la técnica utilitzada 
pels dibuixants.

5. Al peu del dibuix hauran de figurar escrits amb claredat: el 
nom complet de l’alumne/a, curs al què pertany i el Centre Escolar 
al què assisteix.

Categoria A P3 a P5: El Policia Local, el meu amic
Categoria B 1r a 3r: Com vaig a l’escola
Categoria C 4rt a 6è: Circulant pels carrers del poble 
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Categoria A de P3 a P5 
Categoria B de 1r a 3r 
Categoria C de 4rt a 6è  

6. Els dibuixos presentats al concurs passaran a ser  propietat de la 
Policia Local de Palau solità i Plegamans, la qual podrà fer-ne ús en 
l’àmbit de les seves competències (cartells, il.lustracions, memòries 
d’activitats, etc.)

7. Els dibuixos seran originals. No entraran en concurs els que 
siguin còpia de qualsevol il·lustració o imatge de marca o empresa 
publicitària.

8. La participació en el concurs pressuposa l’acceptació de totes les 
bases.

9. Seran automàticament exclosos aquells dibuixos que no s'ajustin 
a les bases.
 
10. CATEGORIES
S’estableixen tres  categories:
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POLICIA LOCAL Palau-solità i Plegamans. 
Educació per la mobilitat segura

mobilitatev@palauplegamans.cat

1r classificat Categories A, B i C: Bicicleta i casc

2n classificat Categories A, B i C: Patinet 

3r classificat Categories A, B i C: Tiquet per valor de 30 euros a  
                         bescanviar per material escolar                                     

11. SELECCIÓ
El jurat farà la selecció dels dibuixos guanyadors, aixecant l’acta 
corresponent. Tant l'acta com els originals premiats, s'exposaran el 
9 de maig de 2020 en la Festa de l’Educació Viària. Aquest mateix 
dia es lliuraran els premis als guanyadors/res, amb la presència de 
l’Il·lustre Alcalde de Palau-solità i Plegamans, Oriol Lozano, 
regidors/res de les àrees competents i membres del jurat.

12. EL JURAT
Seran membres del jurat un màxim de quatres persones amb 
rellevància dins del món de les arts gràfiques, escèniques o 
culturals de la localitat.

13. PREMIS
S’estableixen tres premis per a cada categoria:
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