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Resolució d’adjudicació del contracte relatiu a les obres d’enderroc de la infraestructura de
mòduls prefabricats a l’Institut de Vilablareix. Expedient ED-2021-856.

Antecedents
1. Per resolució de la directora de Serveis de 17 de maig de 2021 es va aprovar l'expedient per a
l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, de les obres d’enderroc de la
infraestructura de mòduls prefabricats a l’Institut de Vilablareix.
2. En data 18 de maig de 2021 es va publicar al perfil del contractant la licitació de les obres
esmentades amb un termini de presentació de proposicions que finalitzava el 2 de juny de 2021. Es
presenten les empreses següents dins de termini:
-

COURTS INTERNATIONAL XXI SL, representada pel senyor Slawomir Jerzy Mercik Krzakala
TRANSPORTS MATEU SL, representada pel senyor Joan Mateu Esteva
TRANSPORTS REIXACH SA, representada pel senyor Manel Reixach Grabulosa
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU, representada pel senyor Luis Álvarez
Torner
DELTA PUNT 3000 SA, representada pel senyor Pablo Budia Monterde
OSG SERVEIS GRUP SLU, representada pel senyor Josep Manel Lloret Sarrats
ARIDS VILANNA SL, representada per la senyora Marta Costa Jiménez
CONSTRUCCIONS BAGUDANCH SERRA SL, representada pel senyor David Bagudanch
Frigolé
URCOTEX INMOBILIARIA SLU, representada pel senyor Josep Maria Sala Trullols
SALVADOR SERRA SA, representada pel senyor Josep Serra Vila
HERCAL DIGGERS SL, representada pel senyor Marcos Calleja García
CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBI SLU, representada pel senyor Josep Busquets
Sargatal
XIUCARGOL GESTIO I CONSTRUCCIO D’OBRES SLU, representada pel senyor Joan Serra
Roqueta
B28 CONSTRUCCIONS SL, representada pel senyor Jordi Forns Casacuberta
CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA SA, representada pel senyor Alberto
Madurga Chivite
Pere Pons Pratsevall (PONS EXCAVACIONS), representada per ell mateix

3. En data 3 de juny de 2021, s’obren els sobres únics i es fa constar que les ofertes econòmiques són
les que consten tot seguit:

Licitador

Courts International XXI SL
Transports Mateu SL
Transports Reixach SA
Comsa Service Facility Management SAU
Delta Punt 3000 SA
OSG Serveis Grup SLU
Arids Vilanna SL
Construccions Bagudanch Serra SL
Urcotex Inmobiliaria SLU
Salvador Serra SA
Hercal Diggers SL
Construccions Busquests Vilobí SLU
Xiu Cargol Gestió i Construcció d'Obres SLU
B28 Construccions SL

Import total
€ IVA
exclòs

Reducció
de termini,
en dies

Subcontractació

54.127,55
44.600,00
53.500,00
55.459,09
53.724,13
55.118,35
42.180,00
59.447,85
47.189,95
51.500,00
47.059,69
58.361,17
45.708,01
57.530,18

20
20
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
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Construcciones y Desmontes Ribera Navarra SA
Pere Pons Pratsevall (Pons Excavacions)

47.644,00
53.055,61

20
20

NO
NO

4. En data 4 de juny de 2021, la cap de la Secció de Contractacions informa:
-

Que les empreses relacionades anteriorment han presentat les seves ofertes dins de termini.

-

Que la documentació presentada per les empreses COURTS INTERNATIONAL XXI SL,
TRANSPORTS MATEU SL, TRANSPORTS REIXACH SA, COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT SAU, DELTA PUNT 3000 SA, OSG SERVEIS GRUP SLU, ARIDS VILANNA
SL, CONSTRUCCIONS BAGUDANCH SERRA SL, URCOTEX INMOBILIARIA SLU,
SALVADOR SERRA SA, HERCAL DIGGERS SL, CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBI
SLU, XIUCARGOL GESTIO I CONSTRUCCIO D’OBRES SLU, B28 CONSTRUCCIONS SL,
CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA SA, i Pere Pons Pratsevall (PONS
EXCAVACIONS, és correcta i compleix els requeriments de la clàusula onzena del plec de
clàusules administratives particulars que regeixen la contractació.

5. En data 9 de juny de 2021, la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars emet informe
tècnic sobre la viabilitat de les ofertes admeses a la seva licitació i informa que:
-

L’empresa ARIDS VILANNA SL, ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb
els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i
redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de
reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

-

L’empresa B28 CONSTRUCCIONS SL, ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord
amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies
de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva
contractació.

-

L’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU, ha aportat la documentació
tècnica necessària d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el
plec de prescripcions tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning
es justifiquen 20 dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera
adient la seva contractació.

-

L’empresa CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA SA, ha aportat la
documentació tècnica necessària d’acord amb els requeriments del plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 20 dies naturals el termini
proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció. Aquest termini és viable. En
conseqüència es considera adient la seva contractació.

-

L’empresa CONSTRUCCIONS BAGUDANCH SERRA SL, ha aportat la documentació tècnica
necessària d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es
justifiquen 20 dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera
adient la seva contractació.

-

L’empresa CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBI SLU, ha aportat la documentació tècnica
necessària d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es
justifiquen 15 dies de reducció. Aquest termini és viable, tot i que caldrà considerar la
reducció real.

-

L’empresa COURTS INTERNATIONAL XXI SL, ha aportat la documentació tècnica necessària
d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies
de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva
contractació.
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-

L’empresa DELTA PUNT 3000 SA, ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord
amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies
de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva
contractació.

-

L’empresa HERCAL DIGGERS SL, ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord
amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies
de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva
contractació.

-

L’empresa OSG SERVEIS GRUP SLU, ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord
amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 17 dies
de reducció. Aquest termini és viable, tot i que caldrà considerar la reducció real.

-

L’empresa PERE PONS EXCAVACIONS (PONS EXCAVACIONS), ha aportat la documentació
tècnica necessària d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el
plec de prescripcions tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning
es justifiquen 32 dies de reducció. Aquest termini és viable, tot i que caldrà considerar la
reducció real.

-

L’empresa SALVADOR SERRA SA, ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord
amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies
de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva
contractació.

-

L’empresa TRANSPORTS MATEU SL, ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord
amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 7 dies
de reducció. Aquest termini és viable, tot i que caldrà considerar la reducció real.

-

L’empresa TRANSPORTS REIXACH SA, ha aportat la documentació tècnica necessària
d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Al pla de treball presentat no es pot
verificar la reducció proposada ja que no s’indica la durada els treballs a executar. En
conseqüència no es considera adient la seva contractació.

-

L’empresa URCOTEX INMOBILIARIA SLU, ha aportat la documentació tècnica necessària
d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies
de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva
contractació.

-

L’empresa XIUCARGOL GESTIO I CONSTRUCCIO D’OBRES SLU, ha aportat la
documentació tècnica necessària d’acord amb els requeriments del plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 20 dies naturals el termini
proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció. Aquest termini és viable. En
conseqüència es considera adient la seva contractació.

6. En data 10 de juny de 2021, la cap de la Secció de Contractacions requereix a les empreses
TRANSPORTS MATEU SL, ARIDS VILANNA SL i XIUCARGOL GESTIO I CONSTRUCCIO
D’OBRES SLU que justifiquin el valor anormalment baix de les ofertes econòmiques presentades.
7. En data 15 de juny de 2021, l’empresa XIUCARGOL GESTIO I CONSTRUCCIO D’OBRES SLU
justifica amb un informe la reducció del preu de l’obra.
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8. En data 16 de juny de 2021, l’empresa TRANSPORTS MATEU SL justifica amb un informe la
baixada de preu respecte del pressupost de licitació.
9. En data 16 de juny de 2021, l’empresa ARIDS VILANNA SL justifica amb un informe la baixada
de preu respecte del pressupost de licitació.
10. En data 1 de juliol de 2021, la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars emet informe
tècnic complementari sobre la justificació de les propostes econòmiques de les empreses anteriors:
-

ARIDS VILANNA SL
En aquesta justificació es comprova que la baixada de preu respecte del pressupost de
licitació està basada principalment en els següents punts:
- Disposen de maquinària pròpia, i de material d’àrids provinents d’altres obres de la mateixa
empresa, evitant la subcontractació de treballs i la compra d’algun dels materials a emprar a
l’obra.
- Les despeses generals i el benefici industrial considerats son del 7,5% i del 3%
respectivament.
L’empresa ha presentat pressupost detallat per partides. No obstant, no ha presentat detall
de la justificació de preus de les partides d’obra, raó per la que no s’ha pogut verificar la
informació aportada amb el preu ofertat. En conseqüència no es considera justificat el preu
de licitació presentat ni viable la seva contractació.

-

TRANSPORTS MATEU SL
En aquesta justificació es comprova que la baixada de preu respecte del pressupost de
licitació està basada principalment en els següents punts:
- La seu de l’empresa està ubicada a escassa distància del centre educatiu, reduint costos
de transport.
- Disposen de maquinària pròpia, de taller de serralleria, una planta pròpia de reciclatge i de
material d’àrids propi. Tot plegat evita la subcontractació de treballs, millora els rendiments
d’algunes partides i evita la compra d’algun dels materials a emprar a l’obra.
L’empresa ha presentat detall de la justificació de preus de les partides d’obra i pressupost
detallat on s’han pogut comprovar la viabilitat de la seva oferta. En conseqüència es
considera justificat el preu de licitació presentat i viable la seva contractació.

-

XIUCARGOL GESTIO I CONSTRUCCIO D’OBRES SLU
En la documentació aportada, l’empresa justifica la reducció de preu de l’obra en els
següents punts:
- Disposen de personal propi amb salaris segons el conveni de la construcció.
- Adjunten preus de la maquinària a contractar, indicant alhora millores en el rendiment de
les partides.
- Reducció del preu de la gestió de residus.
- Les despeses generals i el benefici industrial considerats son del 0%, ja que estan coberts
pel marge comercial.
No obstant, l’empresa no ha presentat detall de la justificació de preus de les partides d’obra
ni pressupost detallat, raó per la que no s’ha pogut verificar la informació aportada amb el
preu ofertat. En conseqüència no es considera justificat el preu de licitació presentat ni viable
la seva contractació.

11. En data 5 de juliol de 2021 la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars emet informe
tècnic sobre la viabilitat de les ofertes admeses en els mateixos termes que l’informe emès en data 9
de juny de 2021, però deixant constància que:
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-

L’empresa TRANSPORTS REIXACH SA, ha aportat la documentació tècnica necessària
d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Al pla de treball presentat no s’indica
la durada dels treballs a executar. En conseqüència no es considera adient la seva
contractació

12. En data 6 de juliol de 2021 el cap del Servei de Contractacions i Patrimoni proposa:
-

Que s’exclogui l’empresa TRANSPORTS REIXACH SA, d’acord amb l’informe tècnic de 5 de
juliol de 2021 sobre la viabilitat de les ofertes admeses, ja que al pla de treball presentat no
s’indica la durada dels treballs a executar i, en conseqüència no es considera adient la seva
contractació.

-

Que s’excloguin les empreses ARIDS VILANNA SL i XIUCARGOL GESTIO I CONSTRUCCIO
D’OBRES SLU, d’acord amb l’informe tècnic complementari sobre la baixada de preu de les
ofertes, ja que no han presentat detall de la justificació de preus de les partides d’obra, raó per la
que no s’ha pogut verificar la informació aportada amb el preu ofertat. En conseqüència no es
considera justificat el preu de licitació presentat ni viable la seva contractació.

-

Que s’estableixi la puntuació de les ofertes admeses un cop valorada l’oferta econòmica i la
resta de criteris la valoració dels quals es produeix de forma automàtica, que es detalla a l’annex.

-

Que s’adjudiqui el contracte relatiu a les obres d’enderroc de la infraestructura de mòduls
prefabricats a l’Institut de Vilablareix, d’acord amb els informes tècnics favorables de la cap del
Servei de Gestió de Construccions Escolars, a l’empresa HERCAL DIGGERS SL, amb NIF
B64143639, en ser l’empresa que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa i complir
els requisits administratius exigits, per un import total de 47.059,69 € IVA exclòs (56.942,22 €,
IVA inclòs) i un termini d’execució de 40 dies naturals a comptar des de la data de l’acta de
comprovació de replantejament, a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000
del centre gestor EN0119 del pressupost del 2020 prorrogat per al 2021.

-

L’empresa HERCAL DIGGERS SL, no té la intenció de subcontractar.

Fonaments de dret
1. Articles 13.2 i 13.5 del plec de clàusules administratives que regulen aquest contracte pel que fa a
pràctica de la valoració de les ofertes i a les ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
2. Clàusula 14 del plec de clàusules administratives que regulen aquest contracte pel que fa a la
proposta d’adjudicació del contracte.
3. Article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/424/UE, de 26 de febrer de 2014, quant a la classificació de les ofertes i
adjudicació del contracte.
4. Article 45 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, quant a l'òrgan
competent.

Per tant,

Resolc
1. Excloure l’empresa TRANSPORTS REIXACH SA, d’acord amb l’informe tècnic de 5 de juliol de
2021 sobre la viabilitat de les ofertes admeses, ja que al pla de treball presentat no s’indica la durada
dels treballs a executar i, en conseqüència no es considera adient la seva contractació.
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2. Excloure les empreses ARIDS VILANNA SL i XIUCARGOL GESTIO I CONSTRUCCIO D’OBRES
SLU, d’acord amb l’informe tècnic complementari sobre la baixada de preu de les ofertes, ja que no
han presentat detall de la justificació de preus de les partides d’obra, raó per la que no s’ha pogut
verificar la informació aportada amb el preu ofertat. En conseqüència no es considera justificat el
preu de licitació presentat ni viable la seva contractació.
3. Establir la puntuació de les ofertes admeses un cop valorada l’oferta econòmica i la resta de criteris
la valoració dels quals es produeix de forma automàtica, que es detalla a l’annex.
4. Adjudicar el contracte relatiu a les obres d’enderroc de la infraestructura de mòduls prefabricats a
l’Institut de Vilablareix, d’acord amb els informes tècnics favorables de la cap del Servei de Gestió de
Construccions Escolars, a l’empresa HERCAL DIGGERS SL, amb NIF B64143639, en ser l’empresa
que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa i complir els requisits administratius
exigits, per un import total de 47.059,69 € IVA exclòs (56.942,22 €, IVA inclòs) i un termini d’execució
de 40 dies naturals a comptar des de la data de l’acta de comprovació de replantejament, a càrrec de
la posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost del 2020
prorrogat per al 2021.
L’empresa HERCAL DIGGERS SL, no té la intenció de subcontractar.
5. Designar el/la director/a de les obres com a responsable del contracte.
6. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors.
7. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per a la seva formalització,
d’acord amb el que disposa l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós
administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

El conseller
p.d. Resolució de 20.07.2011
(DOGC núm. 5930, de 28.07.2011)
La directora de Serveis
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Annex a la proposta de Resolució ED-2020-856

Licitador

Representant

Puntuació
reducció
Puntuació Reducció
Import total
termini (1
preu
de
€ IVA
punt per
TOTAL
(màxim
termini,
exclòs
dia reduït)
80 p)
en dies
(màxim
20 p)

Hercal Diggers SL

Marcos Calleja García

47.059,69

75,82

20

20

95,82

Urcotex Inmobiliaria SLU

Josep Maria Sala Trullols

47.189,95

75,61

20

20

95,61

Construcciones y Desmontes Ribera
Navarra SA

Alberto Madurga Chivite

47.644,00

74,89

20

20

94,89

Salvador Serra SA

Josep Serra Vila

51.500,00

69,28

20

20

89,28

Pere Pons Pratsevall (Pons
Excavacions)

Pere Pons Pratsevall

53.055,61

67,25

32

20

87,25

Transports Mateu SL

Joan Mateu Esteva

44.600,00

80,00

7

7

87,00

Delta Punt 3000 SA

Pablo Budia Monterde

53.724,13

66,41

20

20

86,41

Courts International XXI SL

Slawomir Jerzy Mercik
Krzakala

54.127,55

65,92

20

20

85,92

Comsa Service Facility Management
SAU

Luis Álvarez Torner

55.459,09

64,34

20

20

84,34

B28 Construccions SL

Jordi Forns Casacuberta

57.530,18

62,02

20

20

82,02

OSG Serveis Grup SLU

Josep Manel Lloret Sarrats

55.118,35

64,73

17

17

81,73

Construccions Bagudanch Serra SL

David Bagudanch Frigolé

59.447,85

60,02

20

20

80,02

Construccions Busquets Vilobí SLU

Josep Busquets Sargatal

58.361,17

61,14

15

15

76,14

