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CONCURS D'IDEES PAVELLÓ DE FIRES A AMPOSTA

PLEC DE CONDICIONS QUE REGIRÀ EL CONCURS D'IDEES PEL
PAVELLÓ DE FIRES A AMPOSTA

1. ENTITAT CONVOCANT.
L'entitat convocant del present concurs és l'Ajuntament d'Amposta.

2. OBJECTE DEL CONCURS.
El present concurs té com a objecte la presentació d'idees per a la construcció d'un Pavelló
de fires i un edifici docent, d'acord amb l'establert al plec de prescripcions tècniques que
figura com annex al present, alhora que per a seleccionar l'adjudicatari del contracte de
consultoria i assistència tècnica consistent en la redacció del projecte tècnic dels edificis
esmentats.

3. CAPACITAT PER A CONCÒRRER.
El concurs està obert a tots els professionals legalment capacitats per a la redacció de
projectes d’edificació. La participació podrà fer-se a títol individual o formant equip. En
aquest últim cas, al front de cada equip figurarà obligatòriament un professional capacitat
i haurà de declarar-se el nom i la professió de cadascun dels components de l'equip, ben
entès que cada component només podrà ser d'un dels equips que concorren al concurs.
Cada concursant o equip de concursants només podrà lliurar un treball.

4. DESENVOLUPAMENT POSTERIOR.
L'autor o autors de la proposició premiada en primer lloc, desenvoluparan, un cop
formalitzat  el corresponent contracte administratiu amb l'entitat convocant, el projecte
bàsic i el projecte executiu de les obres. L'Ajuntament es reserva el poder encarregar al
mateix equip també la direcció de l'obra o qualsevol prestació que sigui continuïtat del
treball, pel procediment negociat
El preu del contracte de consultoria i assistència tècnica es determinarà d'acord amb els
barems orientatius del Col·legi oficial d'arquitectes de Catalunya, amb l'aplicació de les
bonificacions previstes per la contractació amb administracions públiques.
El projecte tècnic definitiu haurà de tenir en compte obligatòriament els suggeriments i
propostes que sobre l'avantprojecte presentat es formulin per part de l'Ajuntament
d'Amposta.
Sense perjudici de les incompatibilitats professionals legalment establertes, no podran
participar en aquest concurs:
- Els membres del Jurat, així com els seus familiars fins al 3r. grau, col·laboradors
habituals   o associats. En particular no podran concórrer al concurs el personal al servei
de l’entitat convocant.
- Les persones que es trobin incloses en alguna de les causes d'incapacitat o
incompatibilitat previstes als articles 20 i 21 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny pel que s’aprova el text refós de la Llei de  contractes de les Administracions
Públiques.
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5. PUBLICACIÓ.
La convocatòria del concurs es realitzarà mitjançant anunci publicat, tant al Butlletí
Oficial de la Província com al Diari Oficial de la Generalitat.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ DEL TREBALLS.
La presentació de les propostes finalitzarà als 4 mesos comptats a partir de la darrera
publicació de l'anunci de convocatòria en el BOP o DOGC.

7. INSCRIPCIÓ PRÈVIA I DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURA ALS
CONCURSANTS.
Hi haurà una inscripció prèvia on designi el COAC.
L'Ajuntament d'Amposta facilitarà als concursants, en el moment de la inscripció, la
documentació necessària per poder desenvolupar la proposta, que consistirà en un plànol
general de Amposta, un vol escala 1:1000 de la zona a desenvolupar i les normes
urbanístiques vigents.
A més, els concursants podran consultar, a les dependències municipals, tota aquella
documentació disponible que pugui ser d'interès per a la realització dels treballs.

8. LLIURAMENT DELS TREBALLS.
Tota la documentació garantirà l'anonimat dels treballs. La vulneració del principi
d'anonimat serà causa automàtica d'exclusió del concurs.
Tots els documents del concurs hauran de substituir la identitat de l'autor o autors per un
lema, que també haurà de figurar a l'exterior del paquet o paquets que continguin la
documentació que es remeti.
Aquesta documentació es lliurarà al Registre General de l'Ajuntament d'Amposta
identificada amb el següent text:
AJUNTAMENT D'AMPOSTA
"Concurs d’idees pel Pavelló de fires i edifici docent"
Conjuntament amb la documentació, els concursants acompanyaran un sobre opac, tancat
i lacrat, on figurarà escrit a fora el lema escollit. Aquest sobre contindrà un full amb el
nom, adreça i signatura de l'autor o autors de la proposta. S' indicarà expressament si
existeix el desig de mantenir l'anonimat en cas de no resultar premiat.

10. CRITERIS PER ATORGAR ELS PREMIS.
El concurs no es podrà declarar desert. Sobre cada proposta, es tindran en compte els
següents criteris, ordenats per ordre decreixent i ponderats:
a) L’idea proposada 0-40 punts
b) La qualitat arquitectònica de l'avantprojecte 0-20 punts
c) Els entorns de sostenibilitat ambiental 0-20 punts
c) La integració amb l’entorn 0-10 punts
d) La racionalitat constructiva i de costos d’execució 0-10 punts

11. CONSULTES.
A partir de la primera publicació de l'anunci del concurs als BOP i DOGC s'obrirà un
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període de 15 dies per efectuar consultes anònimament. Dins dels 15 dies següents a la
acabament d'aquest període, tots els concursants, sense haver-se d’identificar podran
recollir el llistat de les respostes a les preguntes formulades al Col·legi d’Arquitectes.

12. JURAT.
El jurat estarà constituït pels següents membres:
- L'Alcalde-President de l'Ajuntament d'Amposta o persona en qui delegui
- L’arquitecte Cap de la Secció de Planejament de l’Ajuntament d’Amposta o persona
en qui delegui
- Un Arquitecte designat pel COAC - Demarcació de l'Ebre
- Un Arquitecte de reconegut prestigi convidat per l'Ajuntament d'Amposta
- La Gerent del Departament d'obres i urbanisme o persona en qui delegui, que
aixecarà acta de les resolucions del Jurat i que actuarà amb veu però sense vot.
La resolució del jurat serà irrevocable i vinculant per a l'Administració.

13. PREMIS.
Es concediran els següents premis:
- 1r. Premi: Encàrrec del projecte.
- 2n. Premi: 6.000,00 €
- 3r. Premi: 3.000,00 €

14. RESOLUCIÓ DEL JURAT.
 La resolució del jurat es notificarà a tots els participants en el concurs, sense perjudici
de que aquesta pugui realitzar-se en un acte públic.

15. ATORGAMENT DELS PREMIS.
La Junta de Govern Local. acceptant la proposta del Jurat, atorgarà els premis indicats a la
clàusula 13.
L’òrgan de govern de l'Ajuntament d'Amposta que tingui atribuïda la competència per la
formalització del contracte de consultòria i assistència tècnica per la redacció del projecte
tècnic, prèvia la fixació de les condicions del contracte, procedirà a la formalització del
mateix amb qui hagi estat declarat guanyador del primer premi.

16. DRET DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL.
Tots els treballs presentats romandran de la propietat intel·lectual dels seus autors. Els
premiats han de cedir a l'entitat convocant únicament els drets d'explotació que
corresponguin segons l'objecte del concurs i de conformitat amb la legislació sobre
propietat intel·lectual. Els treballs serviran a l'Ajuntament d'Amposta, si així ho creu
convenient, per a muntar una exposició sobre el concurs, posteriorment seran retornats als
participants que així ho vulguin.

17. FIANÇA.
D'acord amb l'art. 36 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques es dispensa tant de la
garantia provisional com la definitiva, atenent les característiques del concurs.
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L'adjudicatari del contracte de consultoria i assistència tècnica deurà procedir a la
formalització de la garantia d'acord amb la normativa vigent.

18. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
El fet de presentar-se al concurs convocat implica, per part dels concursants, el
coneixement i acceptació de les presents bases.

19. LEGISLACIÓ APLICABLE.
En tot allò que no estigui previst en el present plec, serà d'aplicació el Plec de condicions
administratives generals per a la contractació de consultoria i assistència tècnica. A més a
més regiran les normes següents: Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i els seus
Reglaments, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i normes del Dret privat.


