
La Fundació Ciutat de Valls, sota el patrocini de la 
família Moncunill Giró, convoca el I Premi Josep 
Moncunill i Cirac, el qual vol distingir i donar suport 
a les millors iniciatives didàctiques que es duguin a 
terme en el camp de l’educació a la nostra ciutat, 
tant en el vessant curricular com educatiu i en el del 
lleure.

Bases
Poden optar al Premi Josep Moncunill i Cirac tots els cen-
tres vallencs d’educació infantil i primària, els instituts d’edu-
cació secundària, les entitats de lleure i també particulars 
que treballin l’àmbit educatiu a Valls mateix.

Participants 1

Documentació 3
S’haurà de presentar, a la seu de la FCV (Fundació Ciutat 
de Valls), un dossier on s’expliqui detalladament el projecte, 
fent-hi constar els objectius, la metodologia, el pressupost i 
el calendari previst. I també hi hauran de constar les dades 
dels responsables de tirar endavant el projecte presentat.

El projecte s’haurà de desenvolupar durant el curs (o cursos, 
si és el cas) següent a la data en què es lliuri el Premi Josep 
Moncunill i Cirac.

Termini 4
Els projectes que vulguin participar en aquesta convocatò-
ria hauran d’enviar-se per correu electrònic a l’adreça de la 
Fundació, fcv@fcvalls.org, fins el dia 10 de desembre del 
2020.

Criteris de valoració 2
Es  valoraran especialment els projectes que fomentin el va-
lors humans com la solidaritat, la integració, la igualtat, la 
convivència, així com també el foment i desenvolupament 
del patrimoni natural i de conservació de la biodiversitat.

Dotació 5
El premi estarà dotat amb 4.000 €. Se’n pagarà un 20% en 
el moment que s’atorgui el premi; i la resta, a mesura que 
es vagi desenvolupant el projecte. A tal efecte es nomenarà 
una comissió de seguiment que el supervisarà, marcarà els 
terminis de pagament, requerirà la documentació necessària 
i n’acreditarà l’assoliment.

Jurat 6
Un jurat designat per la Fundació avaluarà les diverses pro-
postes i en decidirà el projecte guanyador. Formaran part 
del jurat el responsable del Centre de Recursos Pedagògics 
de l’Alt Camp, dues persones especialistes en educació, un 
membre de la família Moncunill Giró i un representant de la 
Fundació Ciutat de Valls, que actuarà com a secretari.

Veredicte 7
El jurat farà públic el projecte guanyador dins del mes de 
desembre del 2020 i es donarà a conèixer a través del web 
de la Fundació www.fcvalls.org i a través dels mitjans de co-
municació locals. Oportunament es comunicarà la data del 
lliurament del premi.

El seu veredicte serà inapel·lable, i la participació en aques-
ta convocatòria implica l’acceptació de les bases i altres re-
solucions no previstes que el jurat pugui determinar.

Fiscalitat 8
El premi està sotmès a les retencions legalment establertes.

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es demanarà autoritza-
ció als participants en la convocatòria del premi, per tal que les seves dades personals puguin 
ser incorporades en un fitxer anomenat Premi Cristina Requena i Giró, responsabilitat de la 
FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS. CIF: G43050269, i seu social a c/ Jaume Huguet, núm. 1 (Antic 
Hospital de Sant Roc), 43800 Valls (Tarragona).
La finalitat d’aquest tractament i/o fitxer és gestionar la tramitació de la convocatòria del premi, 
així com fer arribar informació de les activitats i projectes de la Fundació. Aquestes dades no 
seran trameses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o 
legítim per a la finalitat que es van captar. En qualsevol cas, els autoritzants podran indicar la 
revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, 
la limitació del tractament o oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes 
peticions caldrà que es facin el c/ Jaume Huguet, núm. 1 (Antic Hospital de Sant Roc), 43800 
Valls (Tarragona), o bé per correu electrònic a fcv@fcvalls.org.
S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així ho consideren els atorgants, da-
vant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
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