
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
 
 
 
Sant Celoni, 9 de febrer de 2011 
 
Essent les 13.20 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. 
 
El secretari explica que la Mesa de contractació, reunida en sessió de 8 de febrer de 2011, 
va declarar excloses les 11 pliques que no han esmenat la documentació administrativa 
d’acord amb els requeriments efectuats, i va declarar admeses la plica amb el lema “Turf 
Circle” per haver quedat acreditada la solvència tècnica exigida, així com la resta de pliques 
presentades a la licitació. 
  
La Mesa va procedir també a l’obertura del sobre 3 de les 32 pliques declarades admeses, 
on es conté l’oferta econòmica i la proposta de millores en la informació i comunicació del 
projecte.  
 
Segons valoració efectuada per l’interventor municipal, 4 de les ofertes econòmiques 
incorren en baixa anormal o desproporcionada, per trobar-se la suma en valor absolut de la 
baixa econòmica i de l’oferta de millores en els supòsits esmentats a l’article 85 del Reial 
Decret 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 
 
D’altra banda, el secretari municipal informa que en el dia d’avui ha rebut un correu 
electrònic del Sr. Antoni Gironès Saderra, arquitecte responsable de la plica presentada 
amb el lema “Clariana 2”, que ocupa la segona posició en la valoració del jurat. En el 
missatge l’interessat creu que el programa presentat com a edifici similar per la proposta 
amb el lema “Turf Circle” no compleix els mínims necessaris per acreditar la solvència 
tècnica com a equipament sociocultural per participar al concurs d’un museu (programa, 
superfície i pressupost. L’interessat sol·licita constatar els continguts i l’opinió manifestada 
per la Mesa amb les dades de què ell disposa,  
 
A la vista d’aquests antecedents, la Mesa de contractació, amb el vot favorable de tots els 
seus membres, ACORDA: 
 
1. Requerir als licitadors que, segons valoració efectuada per l’interventor municipal, 
incorren en baixa anormal o desproporcionada per a que justifiquin les seves ofertes i en 
precisin les condicions. 
 
2. Sol·licitar a l’arquitecte municipal una ampliació del seu informe en relació a la 
documentació complementària aportada pel responsable de la proposta presentada amb el 
lema “Turf Circle”, respecte de la realització com a autor/redactor de, com a mínim, un 



projecte amb les característiques requerides al Plec de clàusules administratives i del 
compliment de la solvència tècnica exigida. 
 
3. Comunicar a l’arquitecte Sr. Antoni Gironès Saderra que les actes de la Mesa de 
contractació es poden consultar al perfil del contractant del web municipal i que l’expedient 
administratiu del concurs de projectes del Museu del bosc està a la seva disposició a la 
Secretaria municipal (Plaça de la Vila, 1, 1r pis) per qualsevol consulta que desitgi realitzar. 
 
S’aixeca la reunió, estenent-se la present acta que es signa en prova de conformitat.  
 

El president     La secretària 


