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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2564699 BU5DI-6HO0K-XRNA6 3CC596C31C5A256C3D817C68DFC547300EC930D4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

L'article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya, atribueix als ens locals competències per a la regulació de l'establiment
d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats, especialment les de caràcter comercial,
artesanal i turístic i foment de l'ocupació.
L’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET), en els seus estatuts, aprovats en el Consell
Plenari del dia 19 de novembre de 2007, inclou, entre d’altres finalitats, Organitzar, gestionar i
executar els programes, projectes i activitats de la Conselleria d’Ensenyament i del propi IMET,
d’acord amb els pressupostos i els objectius que marquin la política educativa de la conselleria
(Art.4. Finalitats, apartat c).
Dins de les activitats de l’IMET, la seva voluntat és promoure i reconèixer la tasca educadora que
es desenvolupa a Tarragona, i en especial als centres educatius de la Ciutat, per part dels
educadors, els equips docents i les xarxes educatives que realitzen un treball innovador, creatiu i
coherent amb els criteris de l’educació integral en un context participatiu i de corresponsabilitat
com a Ciutat Educadora.
Així els “Premis IMET d’Educació Josep Vives Ciurana” tenen la voluntat de reconèixer i donar a
conèixer el treball que desenvolupen els centres educatius com a comunitat educativa
(professorat, alumnes, pares, personal no docent).
Els “Premis IMET d’Educació Josep Vives Ciurana” es constitueixen per a reconèixer especialment
les aportacions educatives i socioeducatives orientades a la millora de la cohesió social, la
preservació i sostenibilitat del medi ambient, el coneixement de les tecnologies de la informació i
comunicació, la difusió de la llengua catalana, la cultura, les arts i el coneixement del patrimoni
històric de la Ciutat. Actuacions que, a més a més del seu valor específic, poden contribuir a ser
una font d'inspiració i de reflexió per a altres centres o educadors i equips docents.
1. Objecte i finalitat
És objecte d’aquestes bases regular l’atorgament dels Premis IMET d’Educació Josep Vives
Ciurana, amb l’objectiu de reconèixer i donar a conèixer el treball que desenvolupen els centres
educatius.
La finalitat d’aquests premis és promoure i reconèixer la tasca educadora que es dur a terme per
part dels centres educatius de la Ciutat, els educadors, els equips docents i les xarxes educatives,
que realitzen un treball innovador, creatiu i coherent amb els criteris de l’educació integral en un
context participatiu i de corresponsabilitat com a Ciutat Educadora.
2. Convocatòria
2.1. Les convocatòries dels premis es duran a terme en règim de concurrència de conformitat amb
les presents bases. Les convocatòries de premis marcarà quina documentació haurà de ser
entregada, i per quins mitjans electrònics. El procediment d’atorgament dels premis es portarà a
terme de conformitat a la base 13 d’aquest document.
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2.2. La convocatòria es farà per part de la Conselleria d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona
mitjançant l'Institut Municipal d’Educació (en endavant l’IMET), en coorganització amb l’empresa
REPSOL PETRÓLEO, SA.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2564699 BU5DI-6HO0K-XRNA6 3CC596C31C5A256C3D817C68DFC547300EC930D4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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3. Règim jurídic
En tot allò que no preveuen expressament aquestes bases o les convocatòries que es vagin
publicant seran d’aplicació l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Tarragona, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, i demés normativa concordant, així com allò
disposat en les corresponents Bases d’Execució del Pressupost Municipal.
4. Participants
4.1.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.
4.2.Els treballs s'han de presentar en nom del centre al qual pertanyi l'alumnat que els hagi
realitzat. Cada centre hi pot inscriure el nombre de classes i d'alumnes que desitgi. Els centres hi
poden participar en qualsevol de les categories previstes en la base cinquena.
5. Categories de participació
5.1. Els centres podran participar en qualsevol de les categories següents:
a) Primer Cicle d’Educació Infantil (0-3 anys)
b) Segon Cicle d’Educació Infantil (3-6 anys)
c) Educació Primària (6-12 anys)
d) Educació especial
e) Institut Escola i Experiències transversals de centre
f) ACCÈSSIT especial. En cada convocatòria s’establirà un accèssit especial amb el nom i en
reconeixement a una persona rellevant per la seva tasca en l’àmbit educatiu de la ciutat.
5.2. Aquestes categories de participació
convocatòria.

es podran ampliar, reduir o eliminar, en cada

6. Continguts
6.1.S’adreça a valorar experiències educatives realitzades en el present curs escolar i/o en
l’anterior ja realitzades o que estiguin iniciades i en avançat procés de desenvolupament,
preferentment referits als àmbits temàtics següents:
- Tarragona Ciutat Educadora
- Pràctiques educatives amb les famílies
- Programes coparticipats amb altres Ciutats
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- Cohesió social
- Tecnologies de la informació i comunicació
- Artístiques i culturals
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- Aprenentatge de les llengües
- Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS), medi ambient i Anella verda de Tarragona.
- Patrimoni material, immaterial i natural i de la Memòria històrica.
Aquests continguts es podran modificar, ampliar o reduir en cada convocatòria.
6.2.També s’admetran projectes o experiències d’altres àmbits temàtics que suposin la millora de
la qualitat en el procés d’ensenyament – aprenentatge.
7. Termini per la presentació dels treballs i lloc de lliurament.
En cada convocatòria que s’aprovi en aplicació d’aquestes Bases es concretarà quin és el termini
de presentació dels treballs.
La convocatòria es publicarà a la web de l’Ajuntament.
8. Sol·licitud, format de presentació i dades
8.1. Les sol·licituds s’hauran de formalitzar en l’imprès específic normalitzat que acompanyarà a la
convocatòria corresponent i que estarà a disposició dels centres, mitjançant presentació
telemàtica al web dels premis que es publicarà en la convocatòria.
En la sol·licitud s'han de fer constar les següents dades identificadores del centre que presenta la
candidatura:
a) Nom del Centre, adreça postal, correu-e i telèfon del centre Nom del director/a.
b) Dades de la/es persones de referència i de contacte: Nom i cognoms, correu-e i telèfon i
certificació de IBAN on, si s’escau, ingressar els premis i ajuts.
c) Juntament amb l’imprès específic de sol·licitud, s'ha de trametre una memòria dels treballs
acompanyada dels documents complementaris que es cregui convenient: multimèdia,
presentacions, power point, imatges, etc.
En la corresponent convocatòria es facilitarà el formulari de sol·licitud que s’ha de presentar.
8.2. La presentació del treball implicarà l’acceptació d’aquestes bases, com també el consentiment
de l’autor a la divulgació o edició del seu treball, en cas que el Jurat ho consideri oportú, i implicarà
també l’autorització per fer al·lusió per part de l’Ajuntament, en xarxes socials o a la pàgina web de
l’Ajuntament o qualsevol altre tipus de publicitat, així com per publicar les imatges que es
presentin.
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9. Premi
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9.1. Els “Premis IMET d’Educació Josep Vives Ciurana” tenen una dotació econòmica de
1.200,00€ per a cadascuna de les categories, que serà aportada íntegrament per l’empresa
col·laboradora, REPSOL PETRÓLEO, SA, que farà el lliurament directament als centres educatius
guanyadors.
L’Ajuntament de Tarragona atorgarà un diploma acreditatiu del premi obtingut, pel que el premi de
l’Ajuntament tindrà caràcter honorífic i en cap cas tindrà contingut econòmic.
L’Ajuntament de Tarragona i l’empresa col·laboradora podran acordar en cada convocatòria
l’actualització del referit import i/o l’atorgament d’accèssits i altres dotacions que considerin
adients.
9.2. L’import del Premi, en cadascuna de llurs categories, és indivisible i la seva percepció es
considera compatible amb l’atorgament d’altres ajuts o subvencions atorgades per altres
administracions públiques o ens públics o privats, per a la mateixa finalitat.
9.3.Per coherència amb l'objecte del Premi la dotació econòmica, s’haurà de destinar a
l'organització d'activitats o l'adquisició de recursos pedagògics i que això consti en la difusió que
se'n pugui fer.
Cada centre enviarà una declaració responsable a l’IMET, en els 6 mesos posteriors a la
recepció de l’ingrés del Premis o ajut a la participació de cada centre, exposant el destí dels fons
que s’han rebut. En cas que no es presenti l’esmentada declaració, no s’acceptarà que el centre es
presenti en les posteriors convocatòries.
10. Criteris de valoració
La puntuació de cada treball es realitza d’acord als següents criteris, amb els valors de puntuació
de 100 punts d’acord als indicadors, valorats pel que fa als subapartats d’acord al criteri del Jurat.
1. Indicadors de qualitat pedagògica, didàctica i de procés en el treball que es presenta,
atenen a un o més dels següents criteris. Fins a 40 punts
1.1. Presenta la Unitat didàctica amb descripció dels seus continguts, processos i metodologia
didàctica i d’avaluació, si s’escau, exposant les eines i el pla d’avaluació per a la retroalimentació
i la millora. Fins a 10 punts.
1.2. Té una metodologia amb interdisciplinarietat, visió integral – educació 360. Fins a 10
punts.
1.3. El seu desenvolupament i les activitats son actives, participatives i motivadores per a
l’alumnat i el treball en grup. Fins a 10 punts.
1.4. Destaca per la creativitat i innovació en determinats aspectes de l’experiència que es
presenta o en el seu conjunt. Fins a 10 punts.
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2. Indicadors de continguts en relació al Pla de Ciutat Educadora. Fins a 40 punts.
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2.1. Els continguts i visió, objectius, metodologia i activitats de l’experiència es
desenvolupen d’acord als principis, els objectius educatius i les actuacions de Ciutat
Educadora, atenen especialment a un o més dels temes, relacionats en l’apartat 6 de continguts.
Fins a 10 punts.
2.2. L’experiència desenvolupa algun o diversos continguts o eixos estratègics d’actuació
de Tarragona com a Ciutat Educadora, si s’escau, amb participació en alguna de les
activitats. Fins a 10 punts.
2.3. Educació en valors: L’experiència incorpora de forma transversal els valors: la igualtat, la
diversitat funcional, la solidaritat, etc. Fins a 10 punts.
2.4. L’experiència s’ha compartit o han participat amb altres centres, o en xarxa de centres
de Tarragona, o en Programes Educatius Europeus i altres transnacionals o internacionals. Fins
a 10 punts.
3. Indicadors d’impacte: Fins a 20 punts. (5 punts per tema)
3.1. L’activitat s’ha comunicat i compartit en el centre a través els propis recursos de
comunicació, valorant especialment si ha estat a través d’eines participatives i d’avaluació.
3.2. Ha assolit projecció externa, a través de la publicació al web i les xarxes del centre i/o
altres en el context global.
3.3. S’ha publicat als mitjans de comunicació: premsa, radio, TV, etc.
3.4. S’ha fet avaluació global de l’activitat i l’impacte als efectes d’aprenentatge i
retroalimentació per a la millora.
Aquests criteris objectius es podran modificar, ampliar, reduir o eliminar, en cada convocatòria.
11. Composició del jurat i facultats.
11.1. El Jurat encarregat de valorar del treballs presentats estarà format pel següents membres:
- Presidència: El/la conseller/a delegat/da d’Educació, o persona en qui delegui.
- Vicepresidència: El/la director/a de l‘IMET.
- Vocals: Un/a professor/a de cada ensenyament segons categories i un/a representant de
l’empresa Repsol Petróleo.
Seran designats pel conseller/a d’Educació que, a tal efecte, tindrà en consideració les
recomanacions dels directors i directores dels centres escolars públics i concertats de Tarragona
que son objecte d’aquests premis.
- Secretari/a: Un/a tècnic/a d’educació de l’IMET.
Els/les representants del professorat de cadascun dels nivells, no participaran en les deliberacions
ni en la votació relativa al propi centre.
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Aquesta composició es podrà modificar en cada convocatòria, prèvia aprovació.
11.2. Els acords es prendran per consens i en cas de ser necessari per acord de la majoria dels
presents amb dret a vot.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2564699 BU5DI-6HO0K-XRNA6 3CC596C31C5A256C3D817C68DFC547300EC930D4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

El Jurat del premi podrà decidir excloure del concurs qualsevol treball que no s’ajusti a les bases
d’aquesta convocatòria o no reuneixin la qualitat requerida.
El Jurat es reserva el dret de deixar algun o tots els premis deserts i la seva decisió i veredicte serà
inapel·lable.
El Jurat, si s’escau, i en relació amb la qualitat dels treballs presentats, podrà decidir l’edició digital
i difusió dels treballs.
Les decisions dels jurats són inapel·lables i els membres d’aquests jurats han de resoldre segons
el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases.
12. Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió
12.1. L’òrgan competent per incoar l’expedient i l’instructor del mateix és la conselleria competent
en matèria d’Educació.
12.2. L’òrgan competent per aprovar la convocatòria és la conselleria competent en matèria
d’Educació, a proposta de l’IMET.
12.3. L’òrgan competent per la resolució de l’atorgament dels Premis és la conselleria competent
en matèria d’Educació.
12.4. Els òrgans competents s’actualitzaran, si escau, d’acord amb el Cartipàs municipal i la
legislació vigent, en cada convocatòria.
13. Convocatòria i procediment de concessió
13.1. El Premi es convoca anualment mitjançant resolució del Conseller d’Educació de
l’Ajuntament de Tarragona.
13.2. Un cop rebuts els treballs per part de l’IMET, es comprovarà que compleixin els requisits
esmentats en el punt 8, i trametrà als membres del jurat per a la seva valoració. En cas de no
complir aquests requisits, es requerirà la seva esmena al centre, per tal que es presenti en el
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució.
Es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament i al web del Premis, la llista de treballs acceptats
i els que en el seu cas calgui esmenar. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té
els mateixos efectes.
Si transcorregut aquest termini no es presenta la documentació requerida, comporta tenir per
desistit el centre sol·licitant un cop dictada la resolució que així ho declari.
13.3. Un cop avaluats pel jurat els treballs presentats pels centres educatius, l'òrgan instructor
competent per a la tramitació i la gestió de les sol·licituds formula la proposta de resolució de
concessió del Premi, d'acord amb l'informe del jurat, i l'eleva a l'òrgan resolutori.
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13.4. L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds,
segons les presents bases reguladores, comporta la inadmissió de la sol·licitud.
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13.5. Qualsevol centre sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud, abans de la
concessió.
13.6. El termini per a resoldre l’atorgament dels premis serà com a màxim de tres mesos a comptar
de la data del veredicte del Jurat.
La resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa es publicarà a la seu electrònica
de l’Ajuntament de Tarragona i en el web dels Premis IMET i tindrà els mateixos efectes que la
notificació individual.
Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona 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.
13.7. Sens perjudici de l'obligació d'emetre resolució, transcorregut el termini esmentat sense que
s'hagi dictat i notificat o publicat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades i, en
conseqüència, denegat el Premi, d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del
3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
14. Lliurament dels Premis
14.1. Els “Premis IMET d’Educació Josep Vives Ciurana” es convocaran per a cada curs acadèmic
i es concediran als guanyadors en el curs d’un acte solemne que tindrà lloc a Tarragona, el primer
trimestre del següent curs escolar.
14.2. L’acte serà presidit per una autoritat política de l’Ajuntament, el/la director/a de l’IMET, un
representant de l’empresa col·laboradora i es convidarà als membres components del jurat
qualificador del Premi.
14.3. Es publicarà el dia del lliurament al web de l’Ajuntament.
14.4. En l’acte és lliurarà, també, als guanyadors un diploma acreditatiu del premi obtingut.
15. Pagament
El pagament del Premi s'efectuarà directament per l’empresa REPSOL PETRÓLEO, SA
mitjançant transferència bancària al compte corrent que els centres educatius premiats hagin
indicat amb aquesta finalitat.
16. Obligacions dels centres premiats
Els centres educatius guanyadors dels Premis cediran de manera no exclusiva els drets
d’explotació de la propietat intel·lectual (reproducció, distribució, comunicació publica i de les
obres o projectes i actuacions premiats).
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17. Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb la Llei 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), totes les dades,
de qualsevol classe que subministrin, tindran caràcter conﬁdencial i restringit i com a tals seran
tractades per l’Ajuntament de Tarragona i la resta dels membres del Jurat, i les dades
enregistrades en aquests formularis s'inclouran en un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de
Tarragona amb l'objecte pel qual han estat recollides.
Finalitat: Gestionar la tramitació administrativa dels Premis IMET.
Legitimació: Basat en el consentiment de les persones.
Destinataris: les dades recaptades no seran cedides a tercers.
Drets: Es pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió, limitació o oposició al
tractament i portabilitat mitjançant els formularis electrònics que trobareu a
https://tramits.tarragona.cat/DetallTramit.aspx?idTramit=2167.
18. Vigència de les bases
Aquests bases tindran vigència indefinida salvat que s’acordi la modificació o la derogació
expressa, i estaran subjectes al Conveni signat amb REPSOL PETRÓLEO, SA, per al finançament
de l’activitat.

A Tarragona, a la data i les persones que figuren a la signatura electrònica.

Plaça de la Font 1 · 43003 TARRAGONA · Tel. 977 29 61 00 · NIF P-4315000-B · www.tarragona.cat

