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CONCURS D'IDEES PER A LA REMODELACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'ESCALA DE L'ESGLÉSIA A 
LA PLAÇA MAJOR DE BANYERES DE MARIOLA 
 
BASES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES. 
 
1. ANTECEDENTS 
L'objectiu de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola radica en la remodelació i adequació de 
l'escala de la porta principal de l'Església de Sta. María situada  en la Plaça Major de 
Banyeres de Mariola. 
L'Ajuntament de Banyeres de Mariola, com a entitat convocant d'aquest concurs, ha optat 
per licitar la redacció i la direcció del projecte mitjançant el procediment de concurs d'idees  
amb intervenció de jurat, ja que considera que és el procediment més convenient per a 
obtindre la millor solució possible per a l'actuació plantejada. 
2. OBJECTE I EMPLAÇAMENT DEL CONCURS 
L'objectiu del concurs és la selecció de la millor  proposta per a la intervenció en l'entorn 
urbà descrit.  
S'estableix un nombre de condicionants i de limitacions reduït en les bases d'aquest 
concurs per a donar als participants la major llibertat possible, amb l'objectiu de facilitar 
durant el concurs la lliure expressió de plantejaments arquitectònics originals i de solucions 
programàtiques d'acord amb la implantació d'aquest tipus d'espai, amb les limitacions de la 
singularitat de la zona urbana d'intervenció. 
3. RÈGIM JURÍDIC 
Les parts queden sotmeses expressament a allò establit en aquestes bases. Per a allò no 
previst en elles, el concurs regirà per la Llei 9/2017 de Contractes del sector públic; també 
per la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, de 2 d'abril. Supletòriament, 
s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les de dret privat. 
Al concursant que siga declarat guanyador, segons allò disposat a les bases, se li adjudicarà 
l'encàrrec de redacció del projecte bàsic i d'execució de la remodelació de les grades de 
l'Església de Santa María de la Plaça Major de Banyeres de Mariola, així com la direcció 
facultativa i la coordinació de seguretat i  salut de les obres. 
4. CONDICIONS I CAPACITAT PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS 
Podran concórrer al concurs tots els arquitectes que tinguen capacitat d'obrar i no es 
troben sotmesos a les prohibicions ni a les incompatibilitats per a contractar amb 
l'Administració segons la normativa vigent. Es consideren titulats facultatius legalment per 
a exercir en territori espanyol aquells que estan en possessió del títol corresponent, bé 
espanyol, bé legalment reconegut (títols de la Unió Europea) o homologats a l'espanyol. No 
caldrà estar col·legiat prèviament per a participar en el concurs, però sí per a signar i per a 
visar el projecte que en el seu moment es desenvolupe. 
Els que reunisquen les condicions requerides podran participar individualment o formant 
equips. Es contempla també la participació, en aquestes condicions, de persones jurídiques 
amb les finalitats socials de les quals corresponguen a fi del concurs, sempre que el director 
de l'equip o l'encarregat de dirigir els treballs siga un arquitecte, que figurarà com a autor 
responsable amb caràcter general del concurs. 
Cada concursant només podrà formar part d'un únic equip, bé siga com a titular o com a 
col·laborador, i només podrà presentar una proposta al concurs. L'incompliment d'aquest 
punt serà motiu de desqualificació de totes les propostes en les quals participe. 
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5. INSCRIPCIÓ, INFORMACIÓ I CONSULTES 
No farà falta inscripció prèvia, la simple presentació de la documentació establida en 
aquestes bases bastarà per a presentar-se al concurs. 
La documentació que es facilitarà als concursants contindrà, a més de les bases tècniques i 
administratives, els annexos per a la inscripció i per a la identificació dels concursants així 
com la informació gràfica (plans en format digital i fotografies). 
La documentació completa del concurs es trobarà en la pàgina web de l'Ajuntament de 
Banyeres de Mariola (www.portademariola.com) des del moment del seu llançament i 
podrà ser consultada lliurement per qualsevol interessat. 
Fins a 10 dies després de la publicació dels plecs es podran realitzar consultes, sempre per 
escrit dirigides al correu electrònic arquitecte@portademariola.com. La relació completa i 
anònima de les consultes i dels aclariments realitzats serà publicada en la pàgina web del 
concurs en el termini màxim de tres dies des de la data referida. Les consultes de caràcter 
tècnic, programàtic o urbanístic seran analitzades i respostes per l'oficina tècnica 
municipal. 
La relació de preguntes i de respostes, al costat de les bases completes, serà facilitada al 
jurat del concurs en el moment de la seua constitució. Les consideracions que es deriven 
d'aquestes consultes tindran caràcter d'obligada observació per a l'entitat convocant i per 
al jurat. 
6. DOCUMENTACIÓ INICIAL A ENTREGAR 
Els participants en el concurs hauran d'entregar un paquet tancat amb l'única identificació 
en l'exterior del lema triat pel concursant que contindrà dos sobres identificats  cada uno 
amb aquest mateix lema triat. 
El sobre 1 –clarament identificat com a tal i amb el lema corresponent– contindrà la 
documentació següent en CD o en una memòria USB: 
a) Una memòria que contindrà:  
1. Explicació i descripció de la solució proposada, havent d'incloure, una descripció 
esquemàtica del procés constructiu i d'execució dels elements dissenyats, així com el seu 
temps d'execució i una estimació econòmica del cost de l'execució material adequada. El 
cost de l'execució material de la construcció no ha de superar els 40.000 € IVA inclòs, els 
quals seran assumits per l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, i sota la modalitat d'un 
contracte menor d'obra per a l'adjudicació de l'obra, supeditat a la disponibilitat 
pressupostària. 
2. Justificació del compliment dels requisits expressats anteriorment relatius a les 
condicions tècniques i urbanístiques, així com a les estètiques de l'entorn.   
b) Descripció gràfica, on s'aportaran fins a un màxim de 5 panells format A3, expressius 
segons el parer dels autors, que definisquen la solució proposada, tals com, plantes, 
seccions, alçats, detalls que puguen ser significatius, i imatges virtuals de la solució. Tot 
això amb el nivell de representació que siga necessari per a la seua correcta anàlisi, tant 
tècnica com estèticament. 
     S'examinarà la documentació presentada i tots els equips que no s'ajusten a les bases 
seran automàticament exclosos. 
El sobre 2 –clarament identificat com a tal i amb el lema corresponent– contindrà la 
documentació administrativa següent: 
•      Identificació del concursant segons el model que s'adjunta com a annex 1. 
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•      Declaració responsable de no trobar-se en causa d'incompatibilitat per a contractar, 
segons model que s'adjunta com a annex 2 d'aquestes bases. S'hauran d'aportar 
declaracions individuals de tots els coautors de la proposta o del representant legal, en cas 
de societats. Tindran condició de coautors aquells que compartirien el contracte en cas de 
resultar guanyadors del concurs. 
•      Declaració responsable que l'equip inscrit reuneix en el seu conjunt les condicions de 
titulació requerides per a participar, segons el model que s'adjunta en l'annex 3 d'aquestes 
bases, signada pel concursant o, en el cas d'equips que concórreguen en unió temporal 
d'empreses, pel representant que aquests hagen designat conforme al document 
relacionat amb el punt següent. 
•      Compromís de constitució en unió temporal d'empreses en el cas de concursants que 
concórreguen conjuntament, segons model que s'adjunta com a annex 4 en aquestes 
bases. No seria necessària la constitució de la UTE per a percebre el premi econòmic en el 
cas d'equips finalistes, sempre que tots els concursants que hagueren concorregut 
conjuntament autoritzaren en l'Ajuntament de Banyeres de Mariola a efectuar el 
corresponent pagament a favor del representant que ells mateixos hagueren designat. 
7. DESENVOLUPAMENT I PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES 
El termini límit de presentació de les propostes acaba a les 14.00 h del   6 de juliol  de 2018. 
Les propostes, en un paquet tancat amb l'única identificació en l'exterior del lema triat pel 
concursant, s'hauran d'entregar: 
•      En mà, en registre de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola (plaça de l'Ajuntament, 1) 
fins a les 14.00 h del  6 de juliol del 2018 en horari d'oficina (del dilluns a divendres de 9.00 
a 14.00 h). 
•      Por correu o per missatgeria a l'adreça de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola (plaça 
de l'Ajuntament, 1). Seran admeses totes les propostes depositades en Correus o en serveis 
de missatgeria que arriben al registre de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola fins a tres 
(3) dies naturals després de la data límit per a la presentació de propostes, sempre que es 
donen les dues següents circumstàncies: A) Que l'enviament s'haja imposat en origen per 
Correus o per missatgeria, certificat abans de la finalització del termini; B) Que també 
l'enviament s'haja notificat  a l'Ajuntament de Banyeres de Mariola abans de la finalització 
del termini, mitjançant correu electrònic, exclusivament, en l'adreça 
secretària1@portademariola.com, amb indicació d'un número de referència d'imposició 
que permeta identificar-ho, i el lema de la proposta. 
No serà admesa cap proposta que no haja sigut formalitzada en els termes establits, tant 
en relació amb la documentació com al termini i a la forma de lliurament. 
Finalitzat el termini de lliurament, el/la secretari/a  del concurs estendrà acta de recepció 
en el qual es consignarà el nombre de treballs rebuts i els lemes que es publicarà en la web 
de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola. Així mateix, els sobres número 2 de totes les 
propostes seran custodiats per la secretaria del concurs fins al moment d'obertura a la 
finalització de la deliberació del jurat. 
8. FALLADA DEL JURAT 
Després de la recepció de les propostes, el jurat es reunirà en sessió plenària en el dia, 
l'hora i el lloc que s'anunciarà pertinentment en la pàgina web municipal per a decidir la  
proposta finalista. 
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Una vegada aprovada l'acta de valoracions de propostes, el/la secretari/a  del concurs 
obrirà davant del jurat en acte públic celebrat a la finalització de la sessió referida els 
sobres número 2 dels tres lemes finalistes per a conéixer la identitat d'aquests. 
El/la secretari/a  del concurs publicarà posteriorment en la pàgina web de l'Ajuntament de 
Banyeres de Mariola l'acta amb la resolució del mateix. Els documents gràfics explicatius de 
la proposta guanyadora serà difos en la web municipal i en els mitjans socials municipals i 
podran ser manipulats per el/la secretari/a  del concurs exclusivament amb vista a la 
reducció del pes per a una millor exposició i accés per Internet. 
9. ANONIMAT 
El/la secretari/a del jurat tramitarà el procediment administratiu del concurs i garantirà en 
tot moment l'anonimat de l'autoria de les propostes durant la primera fase. 
El material rebut serà desempaquetat i preparat per a ser examinat per persones totalment 
alienes al jurat sota la supervisió del/de la secretari/a  del concurs per a no trencar 
l'anonimat de les propostes i faran desaparéixer tota referència al remitent que poguera 
haver-hi en els embalatges dels paquets o en els albarans d'enviament. 
10. JURAT 
El jurat estarà compost per cinc membres amb dret a vot: 
• Presidència: Alcalde-President de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola o persona en qui 
delegue 
•  Vocals: 
o   Arquitecte municipal 
o  Arquitecte/Arquitecta seleccionat/per la corporació municipal de reconeguda solvència 
per al desenvolupament d'aquesta labor. 
o  Arqueóloga Municipal 
o  Rector de l'Església de Santa María 
•      Secretari/a : Un/a dels vocals 
Al marge de l'anterior, podran assistir a les sessions del Jurat, a títol méramente 
informatiu, representants dels Grups Polítics Municipals. 
Per a  que el jurat puga realitzar el seu treball, hi haurà presència en totes les sessions 
d'avaluació de la meitat més un dels seus membres. En la sessió plenària en la qual es 
designe el guanyador del concurs serà necessària la presència del jurat al complet. 
En l'acte de constitució del jurat, els seus membres declararan no tindre constància de 
l'existència d'incompatibilitats amb cap dels participants en el concurs. En cas d'existir 
alguna incompatibilitat, el membre del jurat afectat per aquesta haurà de deixar el jurat o 
delegar en cas de tindre aquesta possibilitat, la qual cosa caldrà tindre en compte a l'hora 
d'establir el quòrum necessari. 
Seran funcions del jurat: 
•    L'anàlisi de la documentació i l'admissió definitiva dels treballs. 
•    La proposta raonada d'exclusió d'aquells treballs no admesos que es recollirà en l'acta i 
es podrà deure a: 
•    El lliurament fora de termini o sense ajustar-se a el que s'estableix en les bases del 
concurs; 
•    Insuficiència de la documentació per a la convenient valoració de les propostes; 
•  Trencament de l'anonimat, bé per haver revelat l'autoria per qualsevol mitjà, bé per 
presentar elements gràfics identificatius de la identitat de l'autor de la proposta; 
•    Qualsevol intent de pressió als membres del jurat, degudament acreditat. 
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•     L'anàlisi de les propostes presentades i la valoració d'aquestes per a la qual cosa 
podran demanar els assessoraments que estime oportunes. 
•   La vigilància i el compliment de l'anonimat rigorós amb el qual s'haurà d'examinar la 
documentació. 
•     L'exposició, per part d'un o més portaveus, dels motius d'elecció de la proposta 
finalista en l'acte públic de presentació. 
En tot cas, en el seu funcionament respectaran allò disposat en el capítol II del títol 1r de la 
Llei 40/2015, d’1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic. 
El/la secretari/a del jurat alçarà un acta de totes les actuacions i les reunions efectuades. 
Procediment per a la fallada del concurs: 
•      Des de l'efectiva recepció de totes les propostes, cada membre del jurat comptarà 
amb un CD amb tota la documentació tècnica continguda en el sobre 1 de cada proposta 
agrupada en una carpeta canviada de nom amb el lema triat per a la presentació. 
•      El/la secretari/a del concurs proposarà, d'acord amb els membres del jurat, la data o 
les dates de celebració de les deliberacions que es realitzaran en el saló de Plens de 
l'Ajuntament de Banyeres de Mariola (plaça de l'Ajuntament, 1). 
•    En qualsevol de les sessions de deliberació, i prèviament a qualsevol altra consideració, 
es procedirà a aprovar l'admissió o la inadmissió de totes les propostes. 
•     El jurat acordarà un procediment de selecció d'acord amb la quantitat i la qualitat de 
les propostes presentades. En cas d'optar-se per sistemes de votació, i de produir-se un 
empat, es procedirà a una nova discussió. 
•      El jurat de forma col·legiada exposarà, i així quedarà reflectit en l'acta i en la sessió 
pública de presentació, els motius pels quals considera que la proposta premiada és 
mereixedora d'aquesta consideració. Es podran emetre vots particulars si així ho desitja 
qualsevol membre del jurat. 
11. CRITERIS DE VALORACIÓ 
El projecte ha d'establir un diàleg correcte amb l'edifici al que serveix i mantindre les 
condicions de l'espai de domini públic que ocupa, així com la seua relació tant tècnica com 
a estètica. 
Es tracta de dissenyar l'adequació de les escales de la plaça de l'Església, atenent a criteris 
tant tècnics com a estètics, aportant proposades de configuració d'espai, accés a l'edifici de 
l'Església i utilització de materials. 
Les propostes prendran com a base la planimetria aportada per l'Ajuntament de Banyeres 
de Mariola, podent comprovar qualsevol de les condicions reals de la situació actual de la 
construcció existent. 
Tots els elements dissenyats hauran d'ajustar-se a condicions tècniques establides per la 
normativa de caràcter general per a aquest tipus de construccions, així com a les posteriors 
consideracions que pogueren informar els Serveis Territorials de Patrimoni, una vegada 
remés el projecte guanyador i que pogueren introduir algun tipus de modificació, la qual es 
farà efectiva en el posterior encàrrec del Projecte Bàsic i d'Execució. 
El cost de l'execució material de la construcció no ha de superar els 40.000 € iva inclòs, els 
quals seran assumits per l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, i sota la modalitat de 
contractació que procedisca per a l'adjudicació de les obres, supeditat a la disponibilitat 
pressupostària. 
El jurat seleccionarà de forma motivada la proposta guanyadora prenent en consideració 
com a criteris orientatius per a la seua decisió, entre uns altres:  
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- La claredat conceptual i singularitat de la solució proposada.  Es valoraran les solucions 
proposades que establisquen de manera més clara i adequada el diàleg entre l'espai 
arquitectònic i l'edifici de l'Església. [20 punts] 
- L'adequació del projecte a l'entorn. [20 punts] 
- La solució tècnica de la proposta, així com la utilització de materials. [20 punts] 
- La informació i descripció tècnica i estètica de la proposta que garantisca la seua 
adequació a l'entorn, proposant l'adequada reflexió entre l'arquitectura, la seua localització 
i l'ús de l'element de comunicació, a més de com a graderies per a determinats moments 
de diversos actes de festes que se celebren entorn de la plaça. [20 punts] 
- L'impacte visual i simbòlic de l'element proposat.  [20 punts] 
Si en la deliberació prèvia a la votació el Jurat nomenat a aquest efecte, considera que cap 
de les obres presentades té la qualitat suficient, el premi podrà declarar-se desert. 
 
En qualsevol cas, la resolució del jurat serà inapel·lable. 
12.PREMI FINAL 
El guanyador del concurs rebrà l'encàrrec per part de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola 
de redactar el projecte de remodelació i adequació de l'escala de l'església en la plaça 
major de Banyeres de Mariola al costat de la direcció facultativa i la coordinació de 
seguretat i de salut de les obres, sota la modalitat d'un contracte menor de serveis, 
supeditat a la disponibilitat pressupostària. 
Els honoraris professionals es desglossen de la següent forma: 
Concepte      Base  IVA (21 %) TOTAL 
Projecte bàsic  i d'execució (inclòs ESS)         3350,00 €            703,50  €       4053,50 € 
Direcció d'obra             675,00 €             141,75 €          816,75 € 
Coordinació S. S.             575,00 €             120,75  €         695,75 € 
TOTAL            4.600,00 €             966,00  €      5.566,00 € 
 
A les xifres anteriors s'aplicaran respectivament les retencions legals i els impostos 
aplicables en cada cas. Per al seu deute, els concursants hauran d'emplenar la 
documentació administrativa corresponent sota els conceptes corresponents. 
L'adjudicació del respectiu contracte es subordina a la legislació d'aplicació, en tot cas, a 
l'existència de consignació pressupostària convenient a aquest efecte, així com 
l'acreditació, en el moment referit, que continuen complint-se amb els requisits per a 
contractar amb l'Administració als quals es refereixen els articles 65 i següents de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 
13.CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ 
La contractació d'aquests treballs, mentre que suposen la continuïtat del present concurs, 
es realitzarà per procediment de contracte menor, segons allò previst en l'article 118 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
Els treballs contractats seran executats sota la supervisió dels tècnics municipals. 
L'Ajuntament de Banyeres de Mariola es compromet expressament i en qualsevol cas a no 
contractar el projecte objecte del present concurs, completament o parcial, amb altres 
equips que no siguen els guanyadors del concurs, excepte el que disposa el punt següent, 
amb independència del temps que haguera transcorregut des del concurs o els canvis 
haguts en l'entitat convocant, sempre que es mantinguera la identitat d'objecte i 
emplaçament.  
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En cas que el guanyador del concurs no poguera contractar per qualsevol motiu a ell 
imputable, no tindrà dret a cap indemnització ni a la percepció del premi. En aquest cas 
l'Ajuntament de Banyeres de Mariola podrà establir negociació successivament amb els 
següents seleccionats, en l'ordre establit pel Jurat en la seua fallada, per a acordar la 
contractació corresponent.  
Totes les negociacions es duran a terme exclusivament amb el representant de l'equip o 
persona guanyadora del concurs.  
14. COMPROVACIÓ DE LA CAPACITAT DE CONTRACTAR 
Una vegada fallat el concurs, l'Ajuntament de Banyeres de Mariola requerirà als autors dels 
projectes premiats la documentació necessària per a corroborar la capacitat d'obrar i 
relatius al compliment del criteri de solvència requerida per a participar en el concurs 
d'acord amb la normativa vigent i la dimensió del projecte.  
El requerit tindrà un termini màxim de cinc (5) dies naturals per a aportar tota la 
documentació acreditativa, si bé podrà ser concedit uno major en funció de les 
circumstàncies que s'aprecien. La no acreditació dels requisits per a contractar implicarà la 
desqualificació del concursant, incloent si escau la pèrdua del dret a percebre el premi al 
fet que li haguera pogut ser adjudicat i el dret de contractació que si escau portara implícit.  
Si es produïra la desqualificació del concursant premiat, l'Ajuntament de Banyeres de 
Mariola podrà requerir la documentació abans relacionada al concursant distingit pel Jurat 
en següent lloc, si es considera convenient. 
15. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
Els autors conservaran la propietat intel·lectual dels treballs presentats, no podent cap 
d'ells, ni tan sols els premiats, ser emprats per a altres finalitats, ni com a material per a la 
redacció d'altres projectes per arquitectes diferents dels respectius autors. 
Els concursants cediran a l'Ajuntament de Banyeres de Mariola únicament els drets 
d'explotació que corresponguen amb la finalitat de la publicitat del concurs i dels seus 
resultats, com la publicació, l'edició en llibre, i l'exposició dels treballs presentats, si bé 
romandran en anonimat aquells concursants no premiats que ho haguessin sol·licitat. 
En atenció als drets de propietat intel·lectual sobre els projectes guanyadors, l'Ajuntament 
de Banyeres de Mariola es compromet a no encarregar la redacció del projecte a cap tècnic 
diferent de l'autor de la proposta guanyadora del concurs. El projecte no podrà ser 
modificat ni cedit sense el consentiment expresse de l'autor del mateix. 
16. SUSPENSIÓ DEL CONCURS 
La suspensió del concurs no suposarà cap indemnització als concursants. 
17. RESOLUCIÓ I DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS 
Tots els concursants tenen dret a examinar els treballs premiats durant el període d'un mes 
des de la comunicació de la decisió del jurat. En cas d'acordar-se l'exposició pública dels 
treballs, s'entendrà que aquest dret quedarà complit per l'apertura al públic d'aquesta 
exposició. Igualment quedarà complit mitjançant la publicació en la Web d'aquests.  
Transcorregut aqueix termini, o l'exposició pública que en el seu moment s'acorde, els 
concursants tindran dret a retirar a la seua costa els treballs admesos durant el termini 
d'un mes, a partir del que l'entitat convocant podrà procedir a la destrucció d'aquests. En 
tot cas, l'organisme convocant es reserva el dret de retindre els CDs o els USB amb la 
finalitat de gestionar la publicació dels resultats del concurs.  
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18.INCOMPATIBILITATS 
No podran prendre part del concurs els que es troben en situació d'incompatibilitat 
professional o legal respecte del treball objecte del mateix, ni els que es troben en causa 
d'incompatibilitat de contractar amb l'Ajuntament de Banyeres de Mariola.  
No podran exercir la funció de Jurat els que es troben en alguna d'aquestes situacions:  
•      Els que guarden amb algun dels concursants relació d'associació professional 
permanent i actual, que determine un deure legal o deontològic d'abstenció;  
•    Els que tinguen amb qualsevol dels concursants, amb els administradors d'entitats o 
societats que concursen i també amb els assessors, representants legals o mandataris que 
intervinguen en el procediment, parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat 
dins del segon.  
19. EXPOSICIÓ 
Una vegada resolt el Concurs, tots els treballs presentats i admesos podran ser reproduïts 
per l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, exposats al públic, i retinguts a tal fi fins a la 
finalització de l'exposició. Aquesta exposició serà anunciada a tots els participants, hagen 
sigut o no seleccionades les seues propostes. També podran ser objecte d'una publicació 
en què es faran constar els noms dels autors. 
20. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I DELS TRIBUNALS COMPETENTS 
L'Ajuntament de Banyeres de Mariola podrà exigir als equips o persones guanyadores del 
concurs al fet que incloguen en el desenvolupament dels projectes els sugeriments que 
puguen aparéixer com a resultat de l'examen i la resolució del Jurat, i aquelles 
modificacions que crega oportú com a promotor de l'obra i que puga assenyalar amb 
posterioritat, sempre que no alteren la naturalesa del projecte guanyador.  
L'òrgan convocant té la facultat de resoldre quantes qüestions se susciten durant el 
desenvolupament del concurs, sobre la interpretació, modificació i efectes de les presents 
Bases.  
Són competents per a conéixer de quants litigis pogueren sorgir com a conseqüència de 
l'aplicació de les presents Bases, els Jutjats i Tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu amb seu a Alacant.  
21. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
Per a les controvèrsies o litigis que sorgiren com a conseqüència de la interpretació, 
modificació, resolució i efectes d'aquest concurs s'entendran sempre sotmeses a la 
jurisdicció dels Tribunals competents amb seu a Alacant.  
22. CALENDARI 
•      Publicació de les bases en el portal web de l'Ajuntament deB anyeres de Mariola 
•      Sol·licitud d'aclariments i de consultes en un termini de 10 dies naturals comptats des 
del següent de la publicació. El termini acaba a les 14.00 h de l'últim dia del període citat. 
•      Respostes als aclariments fins als 4 dies naturals des de la publicació 
•      Intrega dels treballs en les condicions establides en les bases fins a les 14.00 h del  6 de 
juliol del 2018 
•      Notificació pública de la fallada del jurat com a màxim fins al 20 de juliol del 2018 
 
Banyeres de Mariola,  6 de juny de 2018 
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Annexos d'inscripció  i d'identificació de concursants 
1. BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ 
SR./SRA.:  
D.N.I:  
Col·legiat/a en:  
núm. col·legiat/a:  
Domicili:  
Tel. fix:  
Tel. mòbil:  
Fax.:  
Correu electrònic:  
 
ACTUANT  
En nom propi / En representació de [societat/equip]:  
Integrat pels següents tècnics [en cas d'equip]:  
Número:  
Titulació:  
Grau de participació:  
[cada tècnic haurà d'aportar declaració responsable de no formar part d'una altra 
proposta]  
 
Informat del CONCURS D'IDEES PER A la REMODELACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'ESCALA DE 
L'ESGLÉSIA EN LA PLAÇA MAJOR DE BANYERES DE MARIOLA, convocat per l'Ajuntament 
de Banyeres de Mariola. 
SOL·LICITA  
Ser inscrit/a en l'esmentat concurs.  
 
Data i signatura  
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ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE / NO TROBAR-SE EN CURS EN CAUSA 
D'INCOMPATIBILITAT 
SR./SRA.:  
D.N.I.:  
Col·legiat/a en:  
núm. col·legiat/a:  
Domicili:  
Tel. fix:  
Tel. mòbil:  
Fax.:  
Correu electrònic:  
ACTUANT  
En nom propi / En representació de [societat/equip]:  
Integrat pels següents tècnics [en cas d'equip]:  
Número:  
DECLARA  
Sota la seua personal responsabilitat i davant l'òrgan gestor del contracte:  
Que cap dels participants està sotmés a causa d'incompatibilitat de les establides en la 
legislació vigent, ni en les presents bases.  
Data i signatura  
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3. DECLARACIÓ RESPONSABLE / CONDICIONS DE TITULACIÓ REQUERIDES 
SR./SRA.:  
D.N.I.:  
Col·legiat/a en:  
núm. col·legiat/a:  
Domicili:  
Tel. fix:  
Tel. mòbil:  
Fax.:  
Correu electrònic:  
ACTUANT  
En nom propi / En representació de [societat/equip]:  
Integrat pels següents tècnics [en cas d'equip]:  
Número:  
DECLARA  
Sota la seua personal responsabilitat i davant l'òrgan gestor del contracte:  
Que els participants posseeixen la titulació requerida en la Llei 38/1999, d'Ordenació de 
l'Edificació per a redactar el projecte objecte del present concurs.  
Data i signatura  
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ANNEX 4. COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ D'UNIÓ TEMPORAL D'empreses 
SR./SRA.:  
D.N.I.:  
SR./SRA.:  
D.N.I.:  
SR./SRA.:  
D.N.I.:  
Actuant en el seu propi nom  
ES COMPROMETEN  
A concórrer conjunta i solidàriament al CONCURS D'IDEES PER A la REMODELACIÓ I 
ADEQUACIÓ DE L'ESCALA DE L'ESGLÉSIA EN LA PLAÇA MAJOR DE BANYERES DE MARIOLA, 
convocat per l'Ajuntament de Banyeres de Mariola. 
A constituir-se en Unió Temporal d'Empresaris en cas de resultar adjudicataris de 
l'esmentat concurs.  
La participació de cadascun d'ells en la Unió Temporal d'Empresaris seria la següent:  
SR./SRA.:  
SR./SRA.:  
SR./SRA.:  
Designen a SR./SRA.: perquè, durant la vigència del contracte, ostente la plena 
representació de la Unió Temporal d'Empresaris davant l'Ajuntament de Banyeres de 
Mariola.  
El domicili a l'efecte de notificacions de la Unió Temporal d'Empresaris serà:  
Data i signatura [de tots els integrants]  
 


