CONCURS D’IDEES PER AL DISSENY DEL PROJECTE
D’ADEQÜACIÓ DEL CAMÍ DE L’OLIVA (LLOC DELS
AFUSELLAMENTS)
1.OBJECTE: Seguint en el projecte d’adequació dels espais per a la memòria democràtica que
s’està duent a terme des de l’Àrea de patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, s’obre
convocatòria d’un concurs d’idees obert a totes les persones que hi vulguin participar, amb la
finalitat d’obtenir el disseny d’adequació de l’espai del Camí de l’Oliva on van produir-se els
afusellaments durant la guerra civil i postguerra.
A petició de l’interessat, es lliurarà plànol topogràfic delimitant el lloc d’actuació i d’altres
aspectes tècnics.
2. ADMISSIÓ D’ORIGINALS: Cada participant pot presentar un màxim de dues obres originals
inèdites.
3. TÈCNICA I DIMENSIONS: La tècnica i el disseny és lliure. Ha de ser realitzable, resistent a
actes incívics i integrada en l’entorn del Camí de l’Oliva. El termini per a la seva materialització
serà com a molt tard el 31 de desembre de 2010.
El cost d’execució del projecte no podrà ser superior a 25.000 €, inclòs l’import del premi, que
serà de 5.000 €.
4. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINI: Les persones interessades han de
presentar a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC), ubicada a la Rambla Nova, 59, de
Tarragona, una sol·licitud acompanyada del disseny en sobre tancat. En aquest sobre hi ha
d’haver la següent indicació:
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Hi ha de constar un pseudònim, que cal escriure també al dors del disseny, a més d’un sobre
tancat amb les dades i el pseudònim de l’autor.
El termini per a la presentació de propostes conclourà l’1 d’abril de 2010, en l'horari establert
(de dilluns a dijous de 9 a 19h, divendres de 9 a 14 h i dissabte de 10 a 13h).
5. RECOLLIDA: Les obres no guanyadores s’hauran de recollir al departament de Patrimoni
Històric.
6. PREMI: Al guanyador li correspondrà la quantitat de 5.000 € i inclou la supervisió de
l’execució del projecte.
7. JURAT: El jurat es reunirà per elegir la millor proposta i estarà integrat pels següents
membres, la designació dels quals es farà mitjançant la corresponent resolució de l’Alcaldia:
-

La Tinent d’Alcalde coordinadora de l’Àrea de cultura, patrimoni i ensenyament, que
actuarà com a Presidenta.
El director del Museu d’història
El Cap del servei de l’Arxiu històric
L’Arquitecte municipal
Un representant de cada grup polític amb representació a l’ajuntament
Un representant de la Direcció General de la Memòria Històrica
Una funcionària dels serveis de cultura que actuarà com a secretària

El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s'ha presentat a concurs cap
obra que compleixi els requisits de qualitat mínims, cas en el qual l'Ajuntament encarregarà el
disseny a un professional.

8. VALORACIÓ I VEREDICTE: Per tal de decidir el Concurs, el jurat tindrà en compte els
següents criteris:
• Adequació a l’entorn i al moment històric del projecte.
• Qualitat artística i originalitat.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i implicarà la contractació del servei al guanyador del
concurs. El veredicte es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació.
Totes les incidències i reclamacions que puguin presentar-se seran resoltes pel Jurat.
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació
d'aquestes bases. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de
tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d'imatge.
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