
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 3) 
 
 
 

Sant Celoni, 8 de febrer de 2011 
 
Essent les 11:05 hores del matí, es reuneixen a la sala de Plens de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, sota la presidència de l’alcalde Francesc Deulofeu Fontanillas, la regidora Montserrat 
Vinyets Pagès, els regidors Marià Perapoch Valls i Joan Castaño Augé, l’interventor accidental 
Joan Muntal Tarragó i el secretari municipal Ramon Oriol Grau, components de la mesa de 
contractació del concurs de projectes per a la redacció del projecte de construcció d’un 
edifici i entorn destinat a Museu del bosc. 
 
Excusa la seva assistència el regidor Jordi Cuminal Roquet. 
Actua com a secretària de la mesa la funcionària Anna Puig Soler. 
És també present a l’acte l’arquitecte Jaume Coris Veray, en qualitat d’assessor tècnic. 
Assisteixen com a públic el Sr. Antoni Gironès Saderra i la Sra. Mònica Galindo Ruiz. 
 
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 contracte de serveis per a la 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. 
 
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 va obrir el sobre 1 (proposta 
arquitectònica) de les 43 pliques. 
 
El dia 20 de gener de 2011 es va reunir el jurat qualificador per examinar les 43 propostes 
arquitectòniques presentades, valorar-les i puntuar-les en base als criteris assenyalats a 
l’apartat A) de la clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars (en endavant 
PCAP), emetent la corresponent acta de valoració, que s’ha publicat al perfil del contractant 
del web municipal per al general coneixement. 
 
Posteriorment, el passat 24 de gener es va procedir a l’obertura del sobre 2 (documentació 
administrativa) de les 43 propostes.  
 
D’acord amb els informes emesos pel secretari i l’arquitecte municipals, s’ha requerit a 12 
dels licitadors per que esmenin els defectes o omissions, facin els aclariments o presentin 
documents complementaris a la documentació continguda al sobre 2, als efectes de 
justificar el compliment dels requisits exigits per participar en la licitació del concurs, per la 
qual cosa se’ls ha atorgat un termini de tres dies hàbils, tal com indica la clàusula 25 del 
PCAP. 
   
En el termini atorgat s’ha rebut documentació addicional per justificar l’experiència 
professional per part del responsable de la proposta presentada amb el lema “Turf Circle”. 
 



L’arquitecte municipal ha emès un informe segons el qual la documentació rebuda 
correspon a la justificació requerida respecte de la realització com a autor/redactor de, com 
a mínim, un projecte amb les característiques requerides al PCAP per part de l’autor de la 
proposta “Turf circle” i, per tant, aquesta oferta té la solvència tècnica exigida. 
 
Els altres 11 licitadors que han estat requerits per esmenar la documentació presentada, no 
han aportat cap document addicional i, per tant, d’acord amb l’article 25 del PCAP, s’han 
d’excloure de la licitació per no acreditar el compliment dels requisits necessaris per 
participar en el concurs. 
 
A la vista d’aquestes consideracions, la Mesa de contractació, amb el vot favorable de tots 
els seus membres, ACORDA: 
 
1. Declarar excloses les pliques presentades sota els lemes que es relacionen a continuació 
per no haver completat la documentació administrativa continguda al sobre 2, d’acord amb 
els requeriments efectuats: 
 

Núm. 
d’ordre 

Lema 

7 Deu cúpules de fusta  
8 Origen  
10 Atrapant paisatges  
15 Ram de bosc  
21 ∏  
23 Pi ò  
24 Alfa  
26 Clariana 1  
37 El camí de les fulles  
40 Parènquima 
43 Els meus ulls aquí 

 
2. Declarar admesa la plica presentada sota el lema “Turf Circle” atès que la documentació 
complementària aportada pel seu responsable acredita suficientment la solvència tècnica 
exigida per concórrer a la licitació del concurs. Declarar també admeses la resta de pliques, 
la documentació administrativa de les quals s’ha comprovat correcta. 
  
 
A continuació, la Mesa procedeix a l’obertura del sobre número 3 (proposta econòmica) de 
les 32 pliques declarades admeses, amb el següents resultats:  
 

Núm. 
d’ordre 

Lema Oferta  
econòmica 
(€) 

Millores en la 
informació i 
comunicació (€) 

1 7392 223.520 3.520
2 Voyer 215.900 2.500
3 Pinya 227.500 5.000
4 Φ 230.000 2.500
5 Show must go on 240.000 2.800
6 Lignum 223.600 30.100
9 Turf circle 228.600 5.000 
11 Impluvium 223.600 3.500
12 Jubed 250.000 10.000



13 Boscany 241.300 3.000
14 Bonseny 230.000 2.500
16 Arrelat 228.600 7.000
17 El pla de la calma 228.000 7.500
18 L’escorça 240.000 2.500
19 Tot bosc 203.200 5.080
20 La terra és blava com una taronja 230.000 7.000
22 Els cims 209.042 3.150
23 Bosc endins 243.840 2.500
27 La muntanya d’ametistes 233.680 -
28 Arboretum 223.520 13.520
29 Aerimimètic 228.600 5.000
30 Clariana (2) 243.840 2.500
31 Arbremare 208.280 15.000
32 El cicle del bosc 240.000 -
33 L’espontani jo, la naturalesa 228.600 5.080
34 Loreley 228.600 2.600
35 Enzim 198.120 6.000
36 Aixada 247.500 2.700
38 El bosc habitat 250.000 20.000
39 Finestra 187.960 20.320
41 Ser o ser 225.000 3.000
42 Un bosc dins d’un altre bosc 228.600 25.400

 
Es fa constar que les ofertes econòmiques i la proposta de millores en la informació i 
comunicació del projecte es valoraran d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 23 del 
PCAP. Efectuada la valoració, es reunirà de nou la Mesa de contractació per analitzar les 
puntuacions obtingudes pels licitadors i formular proposta a la Junta de Govern Local per a  
d’adjudicació concurs a la proposta que hagi obtingut la més alta de les puntuacions. 
 
S’aixeca la reunió, estenent-se la present acta que es signa en prova de conformitat.  

 
El president     La secretària 


