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CONCURS D’IDEES PER AL DISSENY D’UN “MONUMENT” 
COMMEMORATIU DE L’ONZE  DE SETEMBRE, AL MUNICIPI DEL 
CATLLAR. 
PLEC DE CONDICIONS 
 
 
0. CONCEPTE GENERAL  
L’Ajuntament del Catllar convoca concurs d’idees per tal d’erigir un monument 
commemoratiu dels fets de l’Onze de setembre de 1714. 
 
1. ÒRGAN PORMOTOR ó CONVOCANT 
L’entitat convocant del present concurs és l’Ajuntament del Catllar, amb la 
col·laboració de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC). 
 
Actuarà com a responsable de l’òrgan convocant el Sr. Jordi Cabré Martorell. 
 
2. OBJECTE DEL CONCURS 
L’objectiu és el disseny del monument commemoratiu dels fets de l’Onze de 
setembre. El monument estarà situat a l’entrada del recinte lúdic de la Torre 
d’en Guiu al municipi del Catllar. 

- La tècnica i el disseny és lliure. El monument ha de ser realitzable, 
resistent a actes incívics i integrat en l’entorn. El monument no 
sobrepassarà els 2,8 metres d’alçada i el pressupost d’execució serà 
com a màxim de 6.000 euros, més IVA.  
 

- En el monument hi haurà d’haver una inscripció amb el text següent: 
ALS MORTS EN DEFENSA DE LES LLIBERTATS I CONSTITUCIONS 
DE CATALUNYA DURANT LA GUERRA DE 1705-1714, (a més del 
nom del Catllar i la data 11 de setembre de 2013). 
 

- No s’admetran propostes que superin aquesta quantia. En aquest sentit, 
els concursants hauran d’acompanyar pressupost i compromís d’un 
industrial disposat a realitzar el treball presentat a concurs per un preu 
dins el límit màxim establert.  Aquest compromís, tanmateix, no vincularà 
l’ens convocant a l’hora d’adjudicar-ne l’execució. 

 
 
3. MODALITAT DE PARTICIPACIÓ   
La participació podrà fer-se a títol individual o formant equip. En el cas que els 
concursants formin un equip, hauran de declarar el nom i la professió de 
cadascun dels seus components, en el ben entès que cadascun d’ells només 



 

 2

podrà ser membre d'un dels equips que concorren al concurs. Cada 
concursant o equip de concursants només podrà lliurar una proposta 

 
4. INCOMPATIBILITATS.  
Seran incompatibles per participar en aquest concurs:  
Els membres del Jurat, així com els seus familiars fins al 3er grau, els seus 
col·laboradors habituals i els seus associats. No podran concórrer al concurs 
les persones que treballin al servei de l’entitat convocant i de la col·laboradora 
o bé que formin part dels seus òrgans directius. 

 
5. PUBLICACIÓ. 
La convocatòria del concurs d’idees es realitzarà mitjançant un anunci publicat 
als mitjans de difusió de la Demarcació de Tarragona del COAC i en els que 
l’Ajuntament del Catllar decideixi. 
 
 
6. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
El calendari del concurs es desenvoluparà en les etapes següents: 
Visita conjunta a la Torre d’en Guiu el dia 5 d’abril de 2013 a les 10 h. 
Presentació documentació: fins el 30 d’abril de 2013. 
 
 
7. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR.  
Es presentaran, com a màxim, 2 plafons DIN-A2 muntat sobre suport rígid. El 
plafó contindrà: 

- Memòria justificativa de la proposta. 
- Proposta gràfica, plantes, alçats i seccions necessàries per que es pugui 

entendre la proposta. 
- Descripció de materials per la correcta comprensió de la proposta. 
- Pressupost total, no superior a 6.000 euros, més IVA. 
- Perspectives. 

 
8. LLIURAMENT DELS TREBALLS.  
Els concursants hauran de respectar l'anonimat dels treballs en totes les fases.  
 
Tots els documents del concurs hauran de substituir la identitat de l'autor o 
autors per un lema.  
 
A banda del paquet que contingui la documentació, els concursants 
acompanyaran un sobre opac, tancat i segellat, on figurarà escrit a fora el lema 
escollit. Aquest sobre contindrà un full amb el nom, adreça postal i de correu 
electrònic i signatura de l'autor o autors de la proposta. S'indicarà 
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expressament, si fos el cas, el desig de mantenir l'anonimat en cas de no 
resultar premiat. 
 
A l’embolcall del plafó que es remeti hi figurarà el lema del concursant i, a més 
el següent text: 
 
"Concurs d’idees per al disseny d’un “monument” commemoratiu de la Diada 
Nacional de l’Onze de setembre al municipi del Catllar.”  
 
Podran presentar-se en horari d’oficina, indistintament a:  
 

- Ajuntament del Catllar, plaça de la vila, 1. 43467 El Catllar. 
 

- COAC. Demarcació de Tarragona, carrer Sant Llorenç 20-22. 43003 
Tarragona 

 
 
9. CRITERIS PER ATORGAR EL PREMI  
Es tindran en compte els següents criteris:  
 

Qualitat estètica, fins a       10 punts   
Durabilitat davant les inclemències del temps, fins a  10 punts 
Resistència a actes incívics, fins a       10 punts  
Adequació a l’entorn, fins a      10 punts  
Pressupost, fins a           10 punts  

 
A l’acta es farà constar la puntuació obtinguda per cada concursant segons 
cada criteri. L’adjudicació es farà en el termini màxim de 30 dies des de la 
data límit de presentació de les propostes i es notificarà per escrit als 
candidats i al COAC  
 
 
10. JURAT  
El jurat estarà constituït pels següents membres, o persona en qui deleguin:  
 

-L’alcalde de l’Ajuntament del Catllar.   
-El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament del Catllar  
-El president de la Demarcació de Tarragona el COAC.  
-La vocal de cultura de la Demarcació de Tarragona del COAC.  
-Un artista designat per la Junta de la Demarcació de Tarragona, amb 
experiència en el disseny d’objectes urbans.  

Actuarà com a president l’alcalde del Catllar. En cas d’empat en la votació, el 
president podrà exercir el vot de qualitat. Actuarà com a secretari, amb veu però 



 

 4

sense vot, el Secretari de la Demarcació de Tarragona del COAC, o, en el seu 
defecte, la secretària de l’ajuntament, que aixecarà acta de les resolucions del 
Jurat.  
 
La resolució del jurat serà irrevocable i vinculant per a l'entitat convocant, 
tanmateix podrà declarar el concurs desert si cap de les propostes presentades 
no compleix els requisits de la convocatòria, o bé si la seva qualitat no assoleix 
el mínim desitjable, a criteri del propi jurat.  
 
11. PREMI  
Es concedirà un únic premi de 600 euros al guanyador. 

 
12. DESENVOLUPAMENT POSTERIOR  
El guanyador/a haurà de supervisar l’execució de l’objecte proposat, en 
col·laboració amb els serveis municipals d’arquitectura. 

 
13. RESOLUCIÓ DEL JURAT  
La resolució del jurat es farà pública en el termini màxim de 15 dies després 
de que hagi tingut lloc i s’efectuarà pels mitjans de comunicació de la 
Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i els que 
consideri l’Ajuntament del Catllar. 
 
Passats 15 dies de la publicació de la resolució del Jurat i durant el termini de 
sis mesos els concursants no premiats podran retirar els seus treballs de les 
oficines de la Demarcació.  
 
El jurat resoldrà les contingències que es presentin durant el procés del 
concurs. 
  
 
14. ATORGAMENT DELS PREMIS  
L’òrgan convocant, acceptant la proposta del Jurat, atorgarà el premi indicat a 
la clàusula 11.  
 
 
15. PROPIETAT INTELECTUAL 
Els autors mantindran la propietat intel·lectual dels treballs presentats.  
Els adjudicataris cediran a l’entitat convocant únicament la possibilitat 
d’exhibició dels plafons amb les propostes del concurs, en el cas que 
s’organitzi una exposició de les propostes presentades en el concurs. En 
qualsevol cas, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya els en reconeixerà 
l’autoria sempre que exhibeixi públicament el resultat de la idea premiada.  
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Els autors premiats cediran a l’ajuntament, en exclusiva, els drets d’explotació 
per a l’execució de la seva idea segons l’objecte del concurs. 
 
16. 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.  
 
El Catllar, 21 de març de 2013 
 
 


