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Administració Local

2015-03664
Ajuntament de Tarragona
Ensenyament

ANUNCI

de l’Ajuntament de Tarragona, sobre modifi cació de les bases que regulen l’atorgament dels “Premis IMET 
d’Educació Josep Vives Ciurana”.

El Ple de l’Ajuntament de Tarragona, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 20 de març de 2015, va aprovar 
inicialment la modifi cació de les bases que regeixen la concessió anual dels “Premis IMET d’Educació Josep Vives 
Ciurana”, d’acord amb el text i en el sentit que consta a continuació:

1. Modifi cació de la base Tercera. Qui pot presentar-se? 
Poden presentar candidatura als Premis en el corresponent àmbit d’ensenyament, els centres educatius de la ciutat 
de Tarragona que tinguin en el seu àmbit educatiu alguna de les etapes o especialitats de les categories dels premis.

2. Modifi cació de la base Quarta. Categories
S’afegeix:
Educació especial

3. Modifi cació de la base Vuitena. Dotació econòmica
S’afegeixen dos paràgrafs:

L’IMET i l’empresa col·laboradora podran acordar l’actualització del referit import i/o l’atorgament d’accèssits i altres 
dotacions que considerin adients.
L’Ajuntament no es responsabilitza de les implicacions fi scals que pels benefi ciaris puguin tenir l’atorgament 
d’aquests Premis.

4. Modifi cació de la base Novena. Jurat qualifi cador
Es modifi ca:
Vocals: Un professor/a de cada ensenyament segons categories
Es modifi ca el següent paràgraf:
El representant del professorat de cadascun dels nivells, no participarà en les deliberacions ni en la votació relativa 
al propi centre.

5. S’afegeix una base nova:
Divuitena. Llei orgànica de protecció de dades 
1. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les 

idees que es presentin al concurs, i també totes les dades, documentació i informació de qualsevol classe que 
subministrin, tindran caràcter confi dencial i restringit i com a tals seran tractades per l’Ajuntament de Tarragona i 
la resta dels membres del Jurat. 

2. De conformitat amb la normativa en matèria de tractament de dades de caràcter personal, l’Ajuntament de 
Tarragona informa que és responsable d’un fi txer de dades de caràcter personal, en què les dades contingudes 
en els projectes presentats en aquests Premis i aquelles obtingudes mitjançant la candidatura als Premis, inclosa 
l’adreça de correu electrònic, seran objecte de tractament per part de l’Ajuntament de Tarragona amb la fi nalitat 
d’informar sobre la convocatòria i l’atorgament dels Premis, la informació relacionada amb les activitats de l’IMET 
i per tal remetre als participants, per qualsevol mitjà, incloses les comunicacions electròniques, informació sobre 
novetats, activitats, productes i/o serveis o d’altra informació que pugui resultat del interès dels participants 
relacionades amb l’activitat educativa de l’IMET i l’Ajuntament de Tarragona. 

3. Amb la presentació de la sol·licitud, els participants autoritzen expressament i inequívocament el tractament de 
les seves dades a l’IMET, l’Ajuntament de Tarragona i el patrocinador, per les fi nalitats esmentades.

4. En el cas que els participants no desitgin que el tractament de les seves dades es realitzi amb les fi nalitats descrites 
per part de l’ IMET - Ajuntament de Tarragona o desitgi exercitar els drets d’accés, rectifi cació, cancel·lació o 
oposició, hauran de remetre un correu electrònic amb la seva sol·licitud a imet@tarragona.cat o dirigir un escrit 
a l’IMET a la següent adreça: av. Ramón y Cajal 70, 43005 de Tarragona.
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Durant el període d’exposició pública, l’expedient restarà al Departament d’Ensenyament, seu de l’IMET, ubicat al C/ 
Ramón y Cajal, 70, a disposició per a la seva consulta, en horari d’ofi cina (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).

Aquesta modifi cació se sotmet a informació pública pel termini de vint dies, a comptar a partir de l’endemà de l’última 
de les publicacions d’aquest acord al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona, al Diari Ofi cial de la Generalitat 
de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi  que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments.

Si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública, la modifi cació que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovada defi nitivament.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Tarragona, 24 de març de 2015.
Manuel Sanmartín Suñer, el secretari general, p.d.
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