Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Direcció General de Centres Públics

Maite Mínguez Masó, cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció
General de Centres Públics
En relació a l’expedient de contractació ED-2021-856 relatiu a l’enderroc de la
infraestructura de mòduls prefabricats a l'Institut de Vilablareix.

INFORME COMPLEMENTARI
que les següents empreses presentades en el procediment de contractació van ser
requerides per part del Departament d’Educació sobre el valor desproporcionat o anormal
del preu d’execució de les obres ofertat a la licitació i han presentat la justificació de la
proposició econòmica:
Àrids 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.
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Xiucargol Gestió i Construcció 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.

