
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 11 de maig de 2011 va adoptat, entre altres,  el 
següent acord: 
 
 
<< ADJUDICACIÓ DEL 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 
 
Antecedents: 
Dins dels tràmits del concurs de projectes per a la contractació administrativa del servei de redacció 
del projecte de construcció d’un edifici i entorn destinat a Museu del Bosc, la Junta de Govern Local, 
en un acord adoptat anteriorment en aquesta mateixa sessió, ha ratificat la resolució de l’Alcaldia de 
data 10 de maig de 2100  per la qual es desestima íntegrament el recurs especial en matèria de 
contractació, interposat pel licitador autor de la proposició amb el lema Clariana (2) Sr. Antoni 
Gironès i Saderra, contra l’acord de la Junta de Govern Local del passat 11 de març de 2011 pel 
qual es van acordar desestimar les al·legacions formulades pel propi Sr. Gironès, es van declarar les 
pliques admeses i excloses, es van classificar les proposicions i es va  requerir els autors de les tres 
proposicions amb més puntuació per tal que presentessin la documentació corresponent. 
 
Resolt el recurs especial en matèria de contractació, i havent verificat que la documentació aportada 
pels autors de les propostes que han obtingut major puntuació, es correspon amb la requerida en 
l’acord de la Junta de Govern Local de 11.3.2011, procedeix acordar l’adjudicació del contracte amb 
l’atorgament dels premis corresponents 
 
Vistes les actes de la mesa de contractació i els informes 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 
D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  
 
A proposta de L’alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Resoldre el concurs de projectes per a la contractació administrativa del servei de redacció del 
projecte de construcció d’un edifici i entorn destinat a Museu del Bosc en el sentit següent: 
 
- Atorgar el primer premi consistent en 11.430,00 euros (equivalent al 5% del preu d’adjudicació, a 
compte del preu del contracte)  i adjudicar el contracte per a la redacció del projecte de construcció 
d’un edifici i entorn destinat a Museu del Bosc a favor de l’autor de la proposta amb el lema “Turf 
Circle”, l’arquitecte Sr. Javier de las Heras i Solé, pel preu de 228.600,00 euros (més IVA) i d’acord 
amb la oferta presentada. 
 
- Atorgar el segon premi per import de 6.000,00 euros, a favor de l’autor de la proposta amb el lema 
Clariana (2),  l’arquitecte Sr. Antoni Gironés i Saderra. 
 
- Atorgar el tercer premi per import de 3.000,00 euros, a favor de l’autor de la proposta amb el lema 
“Boscany”, l’arquitecte Sr. Santiago Vives i Sanfeliu. 
 
2. Notificar aquesta resolució als premiats i a la resta de licitadors amb indicació dels recursos a què 
hi hagi lloc. Un cop efectuades les notificacions, continuar els tràmits fins a la formalització del 
contracte i la efectivitat dels premis. 
 
3. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució 
d’aquest acord.>> 
 


