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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER OPTAR A LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE PER A LA 

REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA FÀBRICA DE CAN MORATÓ DE POLLENÇA, QUE ES 

DESTINARÀ A SEU SOCIAL I SERVEIS CENTRALS DE COLONYA, CAIXA D’ESTALVIS DE POLLENÇA  

1.- Objecte de la convocatòria 

L’objecte de la convocatòria és la selecció dels aspirants que optaran a la redacció de l’avantprojecte 

per a la restauració, consolidació, rehabilitació i eventual reconstrucció parcial de l’edifici de l’antiga 

Fàbrica de Can Morató de Pollença per a la ubicació de la seu central i altres dependències vinculades 

a l'activitat de l’Entitat Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifre de Colonya 

a les edificacions existents. 

2.- Requisits dels aspirants 

La presentació podrà realitzar-se a títol individual o formant equip. 

Qui presenti la sol·licitud haurà de ser un arquitecte superior col·legiat al Col·legi Oficial d’Arquitectes 

de les Illes Balears. 

3.- Documentació a presentar 

a) La documentació obligatòria a presentar és: 

• Formulari d’inscripció (Annex 1)  

• Currículum (individual i/o de l’equip): historial professional, projectes realitzats, premis 

obtinguts, etc.  

• Títols acadèmics, certificats i/o altres documents que acreditin la informació continguda al 

currículum. 

b) Opcionalment es podrà aportar documentació gràfica de fins a un màxim de tres (3) projectes 

singulars executats/projectats amb anterioritat. 

4.- Terminis i modalitat de presentació de la documentació 

• La presentació de la documentació finalitza el proper dia 31 de març de 2020. 

• La documentació es presentarà a través del servei de transferència de fitxers “WeTransfer” al 

correu electrònic projectenovaseu@colonya.es 

• Si s’observessin defectes o omissions esmenables es comunicarà mitjançant correu electrònic 

als interessats, concedint-los un termini de 3 dies hàbils per a l’esmena.   

5.- Criteris de valoració 

La Comissió Avaluadora considerarà l’experiència professional, de gestió i direcció de projectes, la 

tipologia dels projectes i els usos dels espais (administratiu/social/cultural), actuacions a edificis 

d’especial protecció, els premis obtinguts, el PEM dels projectes executats i els projectes singulars 

presentats (punt 3.b) 
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6.- Comissió avaluadora 

La Comissió Avaluadora serà designada pel Consell d’Administració de Colonya i estarà formada tant 

per membres dels Òrgans de Govern de l’Entitat com per professionals independents amb 

coneixements i experiència reconeguts en l’àmbit arquitectònic i/o de patrimoni. 

7.- Avaluació d’aspirants i comunicació de la resolució 

En el termini màxim de 45 dies naturals a comptar des de la finalització del termini de presentació de 

documentació (Punt 4), Colonya comunicarà el resultat de l’avaluació, informant tant a aquells 

aspirants que hagin resultat seleccionats com a aquells que hagin estat descartats. Aquesta 

comunicació es farà mitjançant correu electrònic.  

La llista dels aspirants que hagin resultat seleccionats es publicarà la web corporativa de Colonya 

(www.colonya.com). 

Els aspirants que hagin resultat seleccionats comptaran amb un termini de 3 dies hàbils des que es 

produeixi aquesta comunicació per confirmar de forma expressa la seva acceptació mitjançant correu 

electrònic a l’adreça projectenovaseu@colonya.es. La no confirmació s’entendrà com a renúncia. 

El concurs es podrà declarar desert. 

8.- Termini d’entrega de l’avantprojecte 

En el termini de 3 dies hàbils des que es produeixi l’acceptació, Colonya remetrà a través del servei 

de transferència de fitxers “WeTransfer”, la documentació mínima necessària per al 

desenvolupament de l’avantprojecte. 

Els aspirants que hagin estat seleccionats segons el punt 7 anterior tindran un termini màxim de 60 

dies naturals, a comptar des de la data de remissió de la documentació mínima necessària, per a 

l’entrega de l’avantprojecte.  

El projecte serà desenvolupat per l’aspirant que resulti guanyador, a partir de l’avantprojecte 

seleccionat d’acord amb les necessitats i eventuals modificacions que li siguin suggerides pel 

promotor d’acord amb les condicions que puguin acordar dins aquest marc. 

9. Protecció de dades personals 

Per a complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'Abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 

circulació d'aquestes dades (des d'ara RGPD), així com a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre 

de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (des d'ara LOPD-GDD), s'informa als 

aspirants que: 

a) El responsable del tractament de dades personals és Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença 

(Plaça Major, 7, 07460, Pollença), la qual disposa d'un fitxer de dades de caràcter personal en 

el qual s'incorporarà la sol·licitud d'admissió i la documentació que acompanyi aquesta o que 

es generi arran de la convocatòria. 
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b) La finalitat del tractament d'aquestes dades és la convocatòria, tramitació, qualificació i 

resolució del procés de selecció. 

c) Els tractaments de les dades personals dels aspirants es realitzaran amb el seu consentiment 

per a les finalitats indicades en el paràgraf anterior. 

d) A més de a Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença com a responsable del tractament, les seves 

dades seran cedides al personal tècnic que formi part de la Comissió Avaluadora. 

e) El termini de conservació de les dades personals serà d'un (1) any des de la data de la seva 

presentació. Amb posterioritat a aquest termini, les seves dades seran bloquejades durant un 

(1) any. Transcorregut aquest termini, es procedirà a la destrucció de les dades d'acord amb 

els requisits establerts en l'art. 32 de la LOPD GDD. 

f) La persona titular de les dades podrà, si és el cas, exercitar els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació, oposició i la resta de drets reconeguts a la LOPD- GDD, enviant un escrit dirigit al 

Delegat de Protecció de Dades, a l'adreça Plaça Major, 7 -07460 (Pollença) o a l'adreça 

electrònica dpo_caixa@colonya.es aportant una còpia del seu DNI. Es podrà sol·licitar 

informació addicional i detallada sobre protecció de dades al correu electrònic 

dpo_caixa@colonya.es 

g) També, en cas de desacord, podran presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de 

Protecció de Dades. Disposa de la informació necessària a la seva web: www.agpd.es 

h) En cas que sigui necessari, algunes dades personals podran ser publicades a la web 

corporativa de Colonya d'acord amb el que disposen les bases de la present convocatòria. 

 

Pollença a, 26 de febrer de 2020 

  



 

P á g i n a  4 | 4 

 

ANNEX 1: 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER OPTAR A LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE PER A LA 

REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA FÀBRICA DE CAN MORATÓ DE POLLENÇA, QUE ES 

DESTINARÀ A SEU SOCIAL I SERVEIS CENTRALS DE COLONYA, CAIXA D’ESTALVIS DE POLLENÇA  

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ  

MODALITAT: 

 Individual  Equip 

DADES DE CONTACTE: 

 Nom i llinatges 

 Correu electrònic      Telèfon 

DADES DELS ASPIRANTS (Cas de modalitat “equip”, cal informar de tots els membres) 

Nom/Raó social 

DNI/CIF     Domicili 

Nom/Raó social 

DNI/CIF     Domicili 

Nom/Raó social 

DNI/CIF     Domicili 

Nom/Raó social 

DNI/CIF     Domicili 

Nom/Raó social 

DNI/CIF     Domicili 

DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA (Punt 3 de les bases de la convocatòria) 

 

 

  

 

 

Amb la signatura del present formulari, accepto el tractament de les meves dades personals conforme al que 

indica el punt 9 de les bases de la convocatòria. 

Signatura 

uco0047
Cuadro de texto
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