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CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS DEL CONCURS DE PROJECTES PER A LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI I ENTORN DESTINAT A 
MUSEU DEL BOSC. 
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 29 de novembre de 2010, va aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i el Programa 
d’arquitectura que han de regir el Concurs de Projectes per a la contractació del servei de 
redacció del projecte de construcció d’un edifici i entorn destinat a Museu del bosc a Sant 
Celoni. Alhora va aprovar l’expedient de contractació i la corresponent despesa, així com 
l’inici del procediment per a l’adjudicació del contracte, a través d’un concurs de projectes 
subjecte a regulació harmonitzada.  
 
Aquest concurs ha comptat amb l’assessorament del Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya. 
 
En el termini reglamentari s’han rebut 43 proposicions per participar en el concurs. 
  
El dia 17 de gener de 2011 la mesa de contractació, en acte públic, va obrir el sobre amb les 
propostes arquitectòniques. El dia 20 de gener de 2011 es va reunir el jurat qualificador per 
examinar les propostes arquitectòniques, valorar-les i puntuar-les en base als criteris 
assenyalats a la clàusula 23.A) del Plec de clàusules administratives particulars, amb el 
resultat que consta en l’acta del jurat i es publicà al perfil del contractant. 
 
El dia 24 de gener de 2011 la mesa de contractació va obrir els sobres 2 de la documentació 
administrativa de les propostes.  
 
D’acord amb els informes emesos pel secretari i l’arquitecte municipals, es va requerir a 
dotze dels licitadors per tal que en el termini assenyalat al plec de clàusules esmenessin els 
defectes o omissions, fessin aclariments o aportessin documents complementaris, als 
efectes de justificar el compliment dels requisits exigits per participar en la licitació. 
   
En el termini atorgat a l’efecte, es va rebre documentació complementària per justificar la 
solvència tècnica per part del responsable de la proposta presentada amb el lema “Turf 
Circle”. Els altres onze licitadors no van respondre al requeriment i, per tant, no han 
acreditat el compliment dels requisits necessaris per participar en el concurs. 
 
El 8 de febrer de 2011 la Mesa de contractació, en acte públic, va determinar l’exclusió de 
les proposicions que no van presentar les esmenes requerides a la documentació 
administrativa i va admetre la plica amb el lema Turf Circle del Sr. de la Heras d’acord amb 
la documentació complementària presentada per considerar que complia amb els criteris de 
solvència tècnica requerits d’acord amb l’informe tècnic emès. Seguidament va obrir el 
sobre 3, corresponent a les proposicions econòmiques i millores de les ofertes admeses. En 
aquest acte hi va assistir, entre d’altres, el Sr. Antoni Gironés, Saderra autor de la proposta 
amb el lema Clariana (2). 
 
L’endemà, dia 9 de febrer de 2011, el Sr. Gironés va trametre un correu electrònic en el qual 
posà de manifest que creia que el programa presentat per la proposta Turf Circle no complia 
amb els requisits mínims necessaris per acreditar la solvència tècnica com equipament 
sociocultural per a participar en el concurs (programa, superfície i pressupost). 
 
El mateix 9 de febrer de 2011 la mesa de contractació va determinar requerir els licitadors 
amb els lemes Finestra, Arbremare, Lignum i Enzim, amb  ofertes que es trobaven en baixa 
anormal o desproporcionada, la justificació de les seves ofertes. Així mateix va demanar a 
l’arquitecte municipal una ampliació del seu informe en relació a la documentació 
complementària aportada pel Sr. de la Heras. 
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El 10 de febrer de 2011 el Sr. Gironés va consultar l’expedient de contractació a les oficines 
municipals i va sol·licitar i obtenir diversa documentació relacionada amb aquest i va reiterar 
per escrit el seu missatge de correu electrònic. 
 
El següent dia 15 de febrer el Sr. Gironés va consultar novament l’expedient a les oficines 
municipals i va sol·licitar diversa documentació, presentant un escrit d’al·legacions 
argumentant que el projecte presentat pel Sr. de las Heras no compleix amb la solvència 
tècnica definida al plec de clàusules. 
 
En compliment del que acordà la mesa de contractació, l’arquitecte municipal en data 7 de 
març de 2011 ha emès una ampliació del seu informe en relació a la documentació 
complementària aportada que, en la part que interessa, diu: 
 
PRIMERA. Compliment dels requisits mínims de solvència tècnica: 
 
La demanda d'una solvència tècnica mínima per part dels concursants es va fer per garantir 
que el futur redactor del projecte del Museu del Bosc tingués experiència en la redacció de 
projectes complexos relacionats amb equipaments públics que no segueixen de forma 
estricta un programa bàsic predeterminat, com pot ser el cas d'escoles o centres 
d’assistència primària, i que a la pràctica no permeten grans variacions en el resultat final.  
 
El projecte presentat pel Sr. Javier de las Heras denominat "Edifici d'habitatges dotacionals 
protegits per a gent gran, centre d'estances diürnes i locals socials a Es Moliner" emplaçat a 
Palma de Mallorca s'ha realitzat per encàrrec de l'Institut Balear de l'Habitatge, després de 
guanyar el concurs corresponent, i el projecte bàsic està visat el dia 09.06.10 amb el 
número 01/00026/10 del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears. 
 
Per a establir la validesa o no d'aquest projecte com a acreditació de la solvència tècnica 
requerida, cal utilitzar els criteris establerts als plecs de condicions i també a les respostes 
publicades en el perfil del contractant durant el període de presentació d'ofertes del concurs. 
La clàusula 16.b.1) estableix com a requisit mínim de solvència tècnica, acreditar 
experiència en treballs de similars característiques formals, tipològiques, de superfície, 
pressupost i qualsevol altra que sigui rellevant als efectes del projecte, amb un mínim d’un 
projecte d’equipament sociocultural de superfície similar (com a mínim 2.000 m2 pel total de 
l’actuació) i un pressupost superior als 2.000.000 d’euros sense IVA, en el que s’hagi 
intervingut com a redactor del projecte. 
Aquesta experiència mínima exigida constitueix un requisit de solvència tècnica que en tot 
cas s’ha d’acreditar i que juntament amb la capacitat d’obrar i la solvència econòmica i 
financera, constitueixen elements necessaris per contractar amb l’administració. 
 
L’ajuntament ha disposat de discrecionalitat prèvia per a fixar aquesta experiència mínima 
requerida així com també pot fer tècnicament una interpretació raonable de les clàusules. 
Així el Tribunal Suprem, Sala Tercera, del contenciós administratiu, Secció 4ª, Sentència de 
21 de març de 2007, rec. 6098/2000 assenyala: 
 
“Su discrecionalidad solo juega con anterioridad a la adjudicación al decidir con libertad de 
criterio cuáles son los criterios objectivos más significativos (...) Si bien como recuerda la 
sentencia de este Tribunal de 24 de enero de 2006, recurso de casación 7645/2000, con 
cita de otras anteriores como las de 25 de juliol de 1989, 1 de junio de 1999 y 7 de octubre 
de 1999, la administración tienen un margen de discrecionalidad en el momento de valorar 
la proposición más ventajosa y también puede acudir a una intepretación y aplicación de las 
cláusulas razonable.” 
 
Les al·legacions que el sr. Gironès argumenta en quant a la no acreditació de la solvència 
tècnica suficient per part del sr. de las Heras són: 
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a).- En quant a la definició d’equipament: 
El sr. Gironès utilitza les següents argumentacions: 
1r.- L’informe de l’arquitecte municipal de 27.01.11 referit a la solvència tècnica de diferents 
licitadors, indica que equipaments tan dispars com centres escolars, parcs, centre 
tecnològic, oficines, centres d’assistència primària, mercats, habitatges, centres escolars o 
centres cívics no compleixen amb la definició d’equipament feta. 
 
2n.- L’ajuntament va respondre i publicar la definició del què era un equipament socio-
cultural, indicant que es referia a un edifici d’equipament obert al públic, destinat a usos 
culturals o socials, de pública concurrència segons definició del CTE. 
 
3r.- Segons el Document bàsic SUA d’Utilització i Accessibilitat del CTE, l’ús de pública 
concurrència només s’assigna als usos cultural, religiós i de transport de persones. 
 
4t.- Segons el Decret 135/1995, els centres de dia tenen un ús sanitari i assistencial. 
5è.- La mateixa memòria del projecte del sr. de las Heras indica que l’equipament té un ús 
sanitari-assistencial i residencial. 
 
En primer lloc cal dir que a la definició d’equipament socio-cultural donada per l’ajuntament i 
penjada en el perfil del contractant, ja s’indicava -cosa que omet l’al·legació- que amb 
aquesta definició hi caben molts equipaments, i es ressalta també la dificultat de definir quan 
un equipament compleix l’ús cultural o social per la qual cosa s’indica de forma expressa: 
“Si es vol preguntar específicament per un tipus d’equipament cal que es trameti la 
descripció de l’equipament i es contestarà i publicarà en el perfil del contractant”. 
 
En una altra pregunta penjada en el perfil del contractant es pregunta si els equipaments 
sanitaris serveixen com a experiència en aquest concurs, al que es respon clarament que un 
centre d’assistència primària no entraria però un hospital probablement sí. 
 
També en una nova pregunta es sol·licita si un projecte d’escola de primària més una escola 
de música complirien amb la definició d’equipament sociocultural, pel que es contesta que sí 
compleix amb la solvència tècnica demanada per concursar. 
 
En el mateix informe de l’arquitecte municipal de 27.01.11 s’accepta com a solvència tècnica 
un projecte assimilat al que ara es valora, referit a un edifici d’habitatges tutelats per a la 
gent gran, una residència per a gent gran i un centre esportiu. 
 
Per tant resta clar que l’Ajuntament dóna una definició àmplia d’ús social i admet dins 
d’aquest àmbit, equipaments amb usos sanitaris, esportius i educatius de certa complexitat 
(no seria admissible, un centre d’assistència primària, però sí un hospital). El que és 
demana i es valora, en definitiva, és que el projecte tingui una complexitat assimilable a la 
que tindrà en el seu dia la futura redacció del Museu del Bosc. Per tant l’experiència 
requerida ha de servir per justificar que l’arquitecte ha redactat projectes amb un cert grau 
de complexitat, admetent-se dins de la definició d’equipament donada, usos socials en sentit 
ampli. 
 
A la mateixa valoració de les propostes i conscients de la complexitat del projecte que es 
licita, el jurat va valorar l’apartat A) de proposta arquitectònica (fins a 90 punts), en relació 
als aspectes següents: Adequació de la proposta tècnica i funcional al programa 
d’arquitectura; integració amb l’entorn i posada en valor dels elements paisatgístics del 
context; característiques ambientals i de sostenibilitat del disseny arquitectònic; coherència 
de l‘edifici amb la temàtica i continguts del museu; qualitat i innovació arquitectònica; criteris 
d’eficiència de l’edifici tant en fase de construcció com d’ús i manteniment posterior i 
viabilitat econòmica de la proposta. 
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Dins d’aquesta complexitat el jurat composat, entre d’altres, per persones de reconegut 
prestigi en aquest àmbit com són el sr. Martí Boada i Juncà, doctor en Ciències Ambientals; 
el sr. Jorge Wagensberg i Lubinski, doctor en Física i director de l’àrea de Ciència i Medi 
Ambient de la Fundació La Caixa; el sr. Manuel de Solà-Morales, catedràtic d’urbanisme de 
la UPC; la sra. Maria Goula, professora de paisatgisme de la UPC i el sr. Joan Tarrús i 
Galter, arquitecte designat pel Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, va considerar com a 
millor proposta la del sr. Javier de  las Heras atorgant-li una puntuació de 80 punts i quedant 
en segona posició el sr. Antoni Gironès amb 70 punts. 
 
L’al·legació qüestiona la solvència tècnica del sr. de las Heras en base exclusivament a la 
definició de pública concurrència del CTE, obviant en tot moment la resposta àmplia 
d’equipament social donada per l’ajuntament de Sant Celoni, de forma repetida en el perfil 
del contractant i utilitzada, en coherència,en l’informe tècnic municipal de valoració de la 
solvència tècnica dels ofertants. 
 
Cal indicar que el Tribunal Suprem, Sala 3ª en sentència de 4 de maig de 2010, en el recurs 
contenciós administratiu 30/2006 va acordar la nul·litat, entre d’altres, de la definició 
completa d’ús de pública concurrència continguda en el document bàsic SI del RD 
314/2006, de 17 de març, del Codi Tècnic de l’Edificació, entenent que s’oposa a la definició 
més àmplia de la Llei 38/1999, de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, com a disposició 
administrativa de caràcter general que la sustenta. 
 
Per tant, la definició de pública concurrència ha d’abastar equipaments de diferents usos i 
pren en consideració la possible presència de públic aliè, la capacitat d’ocupació, la facilitat 
d’evacuació i la possibilitat de ser utilitzats per una pluralitat indefinida de persones per a la 
realització d’activitats d’interès social tal i que es compleix en els locals socials, en el centre 
de dia, a la sala polivalent i a l’aparcament del projecte aportat pel sr. de las Heras. 
 
L’equipament que es valora es troba dins de la categoria d'ús social ja que l'edifici disposa 
d'un centre d'estades diürnes (centre de dia), uns locals socials i uns habitatges dotacionals 
per a la gent gran més els serveis comuns com instal·lacions, aparcament o espais lliures. 
L'ús conjunt de l'edifici és l'atenció a un col·lectiu de persones amb necessitats d'assistència 
justificades en polítiques socials prèviament definides. El que s'obté, és un centre integral 
d'atenció a la gent gran en que es combinen les estances exclusivament diürnes amb les 
permanents (o temporals de llarga durada), aconseguint un estalvi de recursos al compartir 
serveis comuns i tècnics. 
 
L'ús social de l'edifici és clar i l'actuació conjunta s'orienta clarament cap a l'atenció social al 
col·lectiu específic de la gent gran. En aquest sentit, els habitatges tot i que d'ús residencial 
cal considerar-los junt amb el centre de dia i els locals socials, dins d’un projecte conjunt 
que no es pot desmembrar. 
 
La qualificació dels habitatges dotacionals com a equipament es fonamenta també a la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, que defineix el sistema urbanístic dels habitatges dotacionals 
públics destinats a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb 
necessitats d'assistència o d'emancipació per contraposició amb la figura de l'habitatge 
protegit que depèn de la disponibilitat de sòl residencial i de les seves reserves 
específiques. 
 
Aquesta combinació dóna a més al projecte una complexitat addicional que no tindria en cas 
d'haver-se realitzat mitjançant projectes separats. Aquesta complexitat és la que es buscava 
en la definició dels projectes que es presentessin com a justificació de la solvència tècnica 
dels arquitectes licitadors. Així en el perfil del contractant es deia que un centre d’atenció 
primària no complia però un hospital sí, o bé un escola no, però un escola de primària més 
una escola de musica sí, ja que al barrejar en un sol projecte programes o usos diversos 
planteja complexitats addicionals a la bàsica de cadascun dels equipaments de forma 
aïllada. 
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b).- En quant a la superfície i al pressupost de l’actuació: 
El sr. Gironès al·lega que en qualsevol cas, l’equipament no disposa de la superfície i del 
pressupost mínims exigits, si s’exclouen els habitatges dotacionals. 
 
Tal i com s’ha argumentat en l’apartat anterior, els equipaments dotacionals esdevenen 
també equipament social i combinat amb l’ús de centre de dia i dels locals socials donen 
una entitat al projecte que cal valorar de forma integral. 
 
La superfície total construïda de l'actuació és de 6.788 m2st segons consta a la memòria del 
projecte més un total de 2.460 m2 d'urbanització directament lligada a l'edifici i encara que 
d'aquesta superfície hi deduíssim –erròniament- els habitatges dotacionals queda una 
superfície construïda de 3.462 m2st. 
 
A més aquestes superfícies corresponen a parts coincidents amb els usos previstos del futur 
Museu del Bosc: aparcaments, serveis tècnics, zones d'ús públic i urbanització d’espais 
directament associats a l'edifici, superant clarament els 2.000 m2 marcats en el Plec de 
condicions. 
 
El pressupost total del projecte és de 5.261.549,- d’euros més IVA, i d'aquest import un 52% 
aproximadament correspon directament als usos considerats, amb la qual cosa el total és de  
2.736.005,- d’euros superior també als 2.000.000,- d'euros requerits encara que, repetim, de 
forma errònia, es consideri parcialment el projecte 
Segons la nostra consideració, el projecte del sr. de las Heras té unes característiques 
assimilades al futur projecte del Museu del bosc, sense perdre en consideració que el jurat 
va considerar-la també l’oferta que millor complia amb la proposta arquitectònica del Plec de 
condicions: 
 

 Projecte sr. de las Heras Projecte Museu del Bosc 
Edificabilitat total 6.788 m2st 7.625 m2st aprox. 
Aparcament 1.862 m2st 2.970 m2st aprox. 
Equipaments 4.925 m2st 4.658 m2st aprox. 
Urbanització entorn 2.228 m2 3.492 m2 aprox. 
Pressupost 5.261.549,- € 8. M€ aprox. 

 
Les superfícies corresponents al projecte del Museu del Bosc s'indiquen com aproximades 
per correspondre a previsions del programa d'arquitectura que cal precisar en la mateixa 
redacció del projecte. 
 
SEGONA.- Discrecionalitat i suficient motivació en l’informe tècnic: 
 
El Tribunal Suprem, Sala Tercera, del contenciós-administratiu, Secció 7ª, a la Sentència de 
1 de juny de 1999, rec. 6767/1993, assenyala: 
 
“La discrecionalidad, en cualquiera de sus variantes, parte de la posibilidad de elegir entre 
un mayor o menor abanico de opciones, o, si se prefiere, resulta que su ejercicio permite 
una pluralidad de soluciones justas, o de optar entre alternativas que, en general, sean 
igualmente justas desde el punto de vista del Derecho o, tal vez mejor, “razonables” desde 
el mismo punto de vista, por lo que el ejercicio de la potestad discrecional presupone una 
opción entre varias posibles, y una “razonabilidad” en un marco socio-cultural determinado, 
però, precisamente por ello, la decisión discrecional exige, como inseparable de ella, la 
motivación, que es la que garantiza que se ha actuado racionalmente, y no arbitrariamente, 
y la que permite un adecuado control de los actos discrecionales, exigiéndose así una 
motivación “suficiente” que, al menos, exprese apoyo en razones que permitan conocer 
cuáles han sido los citerios esenciales fundamentales de la decisión.” 
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En aquest cas, l’informe municipal valora la solvència tècnica del sr. de las Heras en base al 
Plec de condicions i a la definició d’equipament donada en el conjunt de respostes 
municipals penjades en el perfil del contractant. S’ha valorat també les característiques 
formals, la superfície, el pressupost i tota consideració considerada rellevant als efectes 
d’assimilar el projecte al futur Museu del Bosc. 
 
El Tribunal Suprem, Sala Tercera, del contenciós administratiu, Secció 4ª, a la Sentencia de 
11 de juliol de 2006, rec. 410/200 assenyala: 
“La sentencia de este Tribunal de 24 enero de 2006, recurso de  casación 7645/2000, con 
cita de otras anteriores como las de 25 de juliol de 1989, 1 de junio de 1000 y 7 de octubre 
de 1999, la administración tienen un margen de discrecionalidad en el momento de valorar 
la proposición más ventajosa y también puede acudir a una interpretación y aplicación de 
las cláusulas razonable. Por ello,como afirma la sentencia de 24 de junio de 2004, recurso 
de casación 8816/1999, tampoco puede prescindir de los informes técnicos que apoyan una 
propuesta de adjudicación mediante apreciaciones subjetivas que no tengan un apoyo real 
en dichos criterios objectivos.” 
 
Conclusions: En base a allò informat es considera que el projecte presentat pel sr. Javier de 
las Heras Solé en el termini d’esmenes compleix, com a equipament social, amb els 
requisits mínims de solvència tècnica exigits en el plec de clàusules administratives del 
concurs, proposant desestimar les al·legacions formulades pel sr. Antoni Gironès, el qual 
informe se sotmet al parer i valoració de la mesa de contractació. 
 
Igualment, el secretari municipal en data 7 de març de 2011 ha emès un informe que, en la 
part que interessa, diu: 
 
L’article 1 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic (LCSP) defineix com a principis 
que l’inspiren els de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels 
procediments i  no discriminació i igualtat de tracte dels licitadors. El principi de llibertat de 
d’accés pretén aconseguir la màxima competència i concurrència possible i garantir la 
igualtat d’accés en la contractació pública. 

D’acord amb el que disposa la clàusula 25 (obertura del sobre número 2), l’òrgan de 
contractació o la Mesa podran demanar al licitador aclariments sobre els certificats i els 
documents presentats o requerir-lo per a que presenti altres documents complementaris, de 
conformitat amb allò que prescriu l’article 71 de la LCSP.  

En el mateix sentit, l’article 81 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (RLCAP) segons el qual si la Mesa observa defectes o omissions subsanables en 
la documentació presentada, ho comunicarà als interessats per tal que els corregeixin o 
esmenin davant la pròpia Mesa. 

El concepte de defectes i omissions esmenables en la documentació presentada que 
utilitzen els articles 71 LCSP i 81 del RLCAP, es un concepte jurídic indeterminat, que cal en 
cada cas, ser interpretat per la Mesa per a garantir l’interès públic i la concurrència de 
licitadors. 

D’acord amb el citat article 81 RLCAP correspon a la Mesa determinar el que es esmenable 
o no, tenint plena potestat per fer-ho, en funció de les circumstàncies concurrents en cada 
cas. L’actual normativa ha suprimit el requisit que els defectes esmenables fossin “materials” 
per ampliar-ho a qualsevol defecte, amb la qual cosa s’admet la possibilitat d’esmenar la 
manca o omissió d’algun document. Així ho admet expressament l’article 71 LCSP, recollit 
en el plec de clàusules, i l’article 81 del RLCAP. 

Tanmateix no tot es esmenable. Malgrat que no es poden establir unes regles precises, cal 
dir que, en general, es esmenable la falta d’aportació de comprovants sempre que aquests 
haguessin existit a la data de finalització del termini de presentació de proposicions.  

En aquest sentit la Junta Consultiva de Contractación Administrativa en el seu informe 27/04 
ha assentat el criteri que son esmenables la falta d’acreditació dels requisits, però no el seu 
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compliment, interpretació en línia amb el criteri jurisprudencial flexible, en benefici del 
principi de lliure concurrència. 

La mateixa Junta en el seu informe, 47/09 reitera: El criterio mantenido por la Junta 
Consultiva puede concretarse en que se reconoce como subsanable, ya sea por errores u 
omisiones, la aportación de documentos exigidos para concurrir siempre que el contenido 
del mismo, como elemento acreditativo, exista en el momento en que se presenta y en el 
momento en que concluye el plazo de presentación de proposiciones, que evidentemente es 
anterior al momento de subsanación. Es decir, puede subsanarse lo que existe, pero no se 
ha aportado; no se puede subsanar lo que en el momento citado no existe de manera 
indudable. 

En relació a la documentació aportada pel Sr. de la Heras, cal dir que ja en la documentació 
inclosa inicialment en el sobre de documentació administrativa, entre d’altres, feia les 
mencions següents:  

- En l’apartat currículum vitae: “...El 2009 guanya el concurs convocat per l’Ibavi d’un centre 
de dia, 57 habitatges per a gent gran i locals socials amb una superfície construïda de 
6.341,50 m2.” 

- En l’apartat Premis en Concursos: “1r. premi. 57 habitatges, centre de d’estades diürnes i 4 
locals socials, Palma de Mallorca, 1.6.2009.”  

- En l’apartat Publicacions: “IBAVI concursos de projectes 2009. Publicació coordinada, 
maquetada i editada per IBAVI. Palma, octubre 2009.” 

- En l’apartat Exposicions: “Palma de Mallorca. Concurs de projectes 2009 convocat per 
l’Ibavi, Institut Balear de l’habitatge. Col·legi Oficial d’arquitectes de les Illes Balears. 
Delegació de Palma de Mallorca. Octubre 2009” 

La documentació complementària aportada a requeriment de la mesa de contractació 
consisteix en el projecte bàsic i executiu redactat a resultes del contracte amb l’Institut 
Balear de l’Habitatge (IBAVI) del Govern de les Illes Balears, i un certificat del propi IBAVI 
conforme el Sr. de las Heras ha realitzat el projecte bàsic i d’execució de construcció de 57 
habitatges dotacionals per a gent gran, centre d’estances diürnes i altres locals socials a Es 
Molinar, Palma de Mallorca. El projecte executiu es de data del 29 de desembre 2010, 
anterior a la fi del termini de presentació de proposicions. 

Es tracta doncs de documentació complementària a la ja indicada en la documentació inicial 
i per tant plenament admissible, però fins i tot en el hipotètic cas que no la hagués indicat en 
la documentació inicial, també seria admissible l’aportació de nova documentació 
acreditativa de la solvència, sempre que aquesta existís a la data de presentació de 
proposicions, perquè es tractaria d’una omissió esmenable en aplicació del principi de 
concurrència de licitadors i d’acord amb els informes de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa esmentats anteriorment. 

Des del punt de vista tècnic, d’acord amb l’ampliació de l’informe de l’arquitecte municipal, el 
projecte aportat compleix amb els criteris de solvència tècnica exigits en aquesta licitació. 

Conclusió: En conseqüència, al meu entendre procedeix l’admissió de la documentació 
complementària aportada pel Sr. de las Heras i tenir per acreditada la seva solvència 
tècnica exigida en la licitació. 

 
En relació a les ofertes que es troben en baixa anormal o desproporcionada, segons informe 
de l’arquitecte municipal i l’acta de la mesa de contractació de 9 de març de 2011, es pot 
considerar correctament justificada l’oferta econòmica presentada amb el lema “Finestra”, 
però no així l’oferta amb el lema “Arbremare”. Els altres dos requeriments de justificació de 
baixes, corresponents als lemes “Lignum” i “Enzim”, no han estat atesos. En conseqüència 
la mesa ha determinat l’exclusió de les ofertes amb els lemes Arbremare, Lignum i Enzim 
per no haver justificat les baixes anormals o desproporcionades en que es troben. 
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Vistes les actes de la mesa de contractació i els informes emesos que consten a l’expedient, 
 
Fonaments de dret 
 
- Llei 30/2007 de contractes del sector públic (LCSP)  
- RD 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, en allò no derogat per la Llei 30/2007  
- RD 817/2009 pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de contractes del sector 
públic 
- El Plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que regeixen el 
contracte 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Desestimar les al·legacions formulades pel Sr. Antoni Gironés Saderra, autor de la oferta 
amb el lema Clariana (2), pels motius que consten en la part expositiva. 
 
2. Declarar excloses les pliques presentades sota els lemes que es relacionen a continuació 
per no haver acreditat el compliment dels requisits necessaris per participar en el concurs: 
 

Deu cúpules de fusta  
Origen  
Atrapant paisatges  
Ram de bosc  
∏  
Pi ò  
Alfa  
Clariana (1)  
El camí de les fulles  
Parènquima 
Els meus ulls aquí 

 
3. Declarar excloses les pliques presentades sota els lemes que es relacionen a continuació 
per no haver justificat adequadament la baixa anormal o desproporcionada de la seva oferta 
econòmica i de millores:  
 

Lignum 
Arbremare 
Enzim 

 
4. Declarar admeses la resta de proposicions i sens perjudici del que disposa l’article 135.2 
de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, classificar-les per ordre decreixent d’acord 
amb la suma de la puntuació obtinguda segons els criteris que determina l’article 23 del Plec 
de clàusules administratives particulars regulador del concurs de projectes, tal com es 
detalla: 
 

Ordre  Lema 

Proposta 
arquitectònica 
(fins a 90 
punts) 

Oferta 
econòmica 
(fins a 5 
punts) 

Millores en la 
informació i 
comunicació 
(fins a 5 
punts) 

TOTAL 
(fins a 100 
punts) 

1 Turf circle 80 1,92 0,98 82,90 
2 Clariana (2) 70 0,77 0,49 71,26 
3 Boscany 65 0,96 0,59 66,55 
4 Voyer 60 2,88 0,49 63,37 
5 Bosc endins 60 0,77 0,49 61,26 
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Ordre  Lema 

Proposta 
arquitectònica 
(fins a 90 
punts) 

Oferta 
econòmica 
(fins a 5 
punts) 

Millores en la 
informació i 
comunicació 
(fins a 5 
punts) 

TOTAL 
(fins a 100 
punts) 

6 El cicle del bosc 60 1,06 0,00 61,06 

7 La terra és blava com 
una taronja 50 1,82 1,38 53,20 

8 7392 50 2,31 0,69 53,00 
9 Bonseny 50 1,82 0,49 52,31 
10 Aixada 50 0,49 0,53 51,02 
11 Finestra 40 5,00 4,00 49,00 

12 Un bosc dins d’un 
altre bosc 40 1,92 5,00 46,92 

13 Arboretum 40 2,31 2,66 44,97 
14 Tot Bosc 40 3,85 1,00 44,85 
15 El bosc habitat 40 0,30 3,94 44,24 
16 Els cims 40 3,40 0,62 44,02 
17 El pla de la calma 40 1,97 1,48 43,45 
18 Arrelat 40 1,92 1,38 43,30 
19 Pinya 40 2,01 0,98 42,99 
20 Impluvium 40 2,30 0,69 42,99 

21 L’espontani jo, la 
naturalesa 40 1,92 1,00 42,92 

22 Aerimimètic 40 1,92 0,98 42,90 
23 Ser o ser 40 2,20 0,59 42,79 
24 Loreley 40 1,92 0,51 42,43 
25 Ф 40 1,82 0,49 42,31 
26 Jubed 40 0,30 1,97 42,27 
27 Show must go on 40 1,06 0,55 41,61 
28 L’escorça 40 1,06 0,49 41,55 

29 La muntanya 
d’ametistes 40 1,54 0,00 41,54 

 
5. Atès que el concurs preveu l’atorgament del primer premi per import del 5% del preu 
d’adjudicació i l’encàrrec de redacció del projecte objecte del contracte a l’autor de la 
proposta més avantatjosa, així com l’atorgament del segon premi consistent en 6.000 euros 
i del tercer premi consistent en 3.000 euros, a favor dels licitadors que el segueixin en l’ordre 
de puntuació: 
 
a) Requerir l’autor de la proposta més avantatjosa situada en primer lloc, presentada amb el 
lema “Turf circle” per l’arquitecte Sr. Javier de la Heras i Solé, per tal que en el termini de 10 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment presenti la 
documentació justificativa de la identitat, certificat de col·legiació, certificats de trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, la pòlissa de 
l’assegurança de la responsabilitat civil exigida, i el comprovant d’haver constituït la garantia 
definitiva, per import de 11.430,00 euros, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació. 
  
b) Requerir l’autor de la proposta situada en segon lloc, presentada amb el lema “Clariana 
(2)” per l’arquitecte Sr. Antoni Gironés i Saderra, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment presenti certificat de col·legiació i 
certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la seguretat social.  
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c) Requerir l’autor de la proposta situada en tercer lloc, presentada amb el lema “Boscany”, 
per l’arquitecte Sr. Santiago Vives i Sanfeliu, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment presenti la documentació 
justificativa de la identitat, certificat de col·legiació i certificats de trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la seguretat social. 
 
6. Complimentats els requeriments, la Junta de Govern Local adoptarà els acords 
d’adjudicació que corresponguin. 
 
7. Notificar aquesta resolució a les persones interessades amb indicació dels recursos a què 
hi hagi lloc. 
 
8. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
 
 
 
 
 
 


