AJUNTAMENT DE VALLS
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, URBANISME I HABITATGE
URBANISME, PATRIMONI I CENTRE HISTÒRIC

INFORME TÈCNIC
REF.:Y:\_ANY 2020\PROJECTES INTERNS\20007_PRJ_Enderroc Santa Magdalena Última fase\5 - Contractació\Sobres\2021-0805_20007_PRJ_Enderroc Santa Magdalena_Contractació.odt

OBJECTE:

OBRES D'ENDERROC DE L'IMMOBLE ON HI HAVIA L'ANTIGA ERMITA DE
SANTA MAGDALENA
TRÀMIT:
LICITACIÓ
EMPLAÇAMENT: CARRETERA PICAMOIXONS, 65
REF. CADASTRAL: 2819601CF5721H0001UM
PROMOTOR:
AJUNTAMENT DE VALLS
REDACTOR:
ALFONS GÜELL I BARÓ, COL·LEGIAT 61271 DEL COAC
EXPEDIENT:
20007_PRJ
PRESSUPOST:
37.209,52 € (PEC)
FETS:
1.

Informe tècnic per a la contractació de l’empresa constructora del projecte de demolició ‘Enderroc
de l’immoble on hi havia l’antiga ermita de Santa Magdalena’ Fase 3, situada a la Carretera de
Picamoixons, 65 de Valls.

ANTECEDENTS:
2.
3.
4.

En sessió de 04 de febrer de 2021 la JGL va acordar aprovar inicialment el projecte objecte.
L’expedient es va posar en exposició pública per un termini de 30 dies, en els que no es van
presentar al·legacions. L’aprovació inicial es va publicar al BOPT de 15 de ferbrer de 2021.
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 22 d’abril de 2021 va adoptar l’acord de l’aprovació
deMnitiva del projecte. L’aprovació inicial es va publicar al BOPT de 4 de maig de 2021.

INFORME
5.

6.
7.
8.

En data de 6 de juliol de 2021 es va publicar al perMl contractant l’anunci de licitació de la prestació
‘Obres d'enderroc de l'immoble on hi havia l'antiga ermita de Santa Magdalena, d'acord amb el
projecte aprovat ‘ situat a la Carretera de Picamoixons, 65, de Valls, aprovat deMnitivament per la
Junta de Govern Local en sessió de 22 d’abril de 2021. El pressupost de licitació va ser
30.751,67 € sense IVA 37.209,52 € IVA inclòs (21,00%).
Durant el termini de presentació d’ofertes que Mnalitzava el dia 20 de juliol de 2021 s’han rebut un
total de 3 ofertes.
Els criteris de valoració són únicament econòmics, prevalent per tan el preu més baix.
Les ofertes presentades, iva inclòs, són les següents:
•
•
•

OBRES I SERVEIS CURTO, SL
TORRENTS CERVELLÓ CONSTRUCCIONS, SL
JN MULTISERVEIS VALLS, SL

27.830,00 € (23.000,00 € + IVA)
31.802,99 € (26.283,46 € + IVA)
35.302,15 € (29.175,33 € + IVA)

Per tal de valorar les porpostes econòmiques s’ha estudiat que no es tracti de baixes anormals,
d’acord amb l’article 85 del Reglament de la Llei de Contractes de l’Administració pública i l’article
149 de la Llei 9/2017.
10. L’article 85, per a un supòsit de 3 licitadors diu el següent:
9.

Article 85. Criteris per apreciar les ofertes despropor-cionades o temeràries a les subhastes.
En principi, es consideren desproporcionades o teme-ràries les ofertes que estiguin en els casos
següents:
(...)
3. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha d’excloure
l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
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la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superiora 25 unitats
percentuals.
11. Un cop duts a terme els càlculs al respecte, excloent de la mitjana aritmètica la oferta alta, s’ha

detectat que existeix una preu anormalment baix. Concretament amb una baixa del 25,21% es
considera anormal la oferta de l’empresa:
•

OBRES I SERVEIS CURTO, SL

27.830,00 €

12. Valorades novament la resta d’ofertes, si s’acaba conMrmant l’exclusió del preu anormalment baix, la

més favorable passarà a ser:

•

TORRENTS CERVELLÓ CONSTRUCCIONS, SL

31.802,99 €

13. D’acord amb l’article 149 de la LCAP abans de descartar la oferta anormalment baixa, cal requerir al

licitador que justiMqui i desglossi raonada i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos.
14. S’adjunta annex amb el quadre del càlcul de les ofertes anormalment baixes i altes de les 3 ofertes

presentades.

TAULA PUNTUACIONS
Base licitació “A”
TERMINI BASE
PUNTUACIÓ MAXIMA CRITERIS OBJECTIUS (PM)
PUNTUACIÓ MÀXIMA CRITERIS SUBJECTIUS
PUNTUACIÓ MILLORES OBJECTIVES
Empresa
OBRES I SERVEIS CURTO, SL

Torrents Cervelló Construccions, SL
JN MULTISERVEIS VALLS, SL

37.209,52 €

Iva 21%
6 mesos
100
0 no escau
0 no escau

preu licitat
(Of)
27.830,00 €
31.802,99 €
35.302,15 € ALTA

valoració baixa
Punts oferta
descartant valors d'acord económica
art. 85 RGLCAP
P=PM*Ofm/Of suma punts Baixa (%)
27.830,00 € anormal
100,00
100,00
25,21%
31.802,99 €
87,51
87,51
14,53%
35.302,15 € ALTA
78,83
78,83
5,13%

mitja (excloent alta)
limit baix (<10 % mitja aritmètica)
limit alt

29.816,50 €
26.834,85 €
32.798,14 €

31.645,05 €
28.480,54 €
34.809,55 €

valor més baix (Ofm)

27.830,00 €

27.830,00 €
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CONCLUSIÓ:
D’acord amb el que s’ha exposat a l’apartats precedents, i valorades les ofertes econòmiques de les 3
empreses que s’ha presentat a la licitació del projectedemolició ‘Enderroc de l’immoble on hi havia
l’antiga ermita de Santa Magdalena’ Fase 3, situada a la Carretera de Picamoixons, 65 de Valls, es
conclou:
1.
2.

3.
4.

Que la oferta presentada per l’empresa OBRES I SERVEIS CURTO, SL, per un import de
27.830,00 € (23.000,00 € + IVA) ha de ser descartada per baixa anormal.
Que de les empreses restants, la oferta més avantatjosa, si s’acaba conMrmant l’exclusió de la
baixa anormal, serà la de l’empresa TORRENTS CERVELLÓ CONSTRUCCIONS, SLper un
import de 31.802,99 € (26.283,46 € + IVA).
Que cal requerir al licitadorOBRES I SERVEIS CURTO, SL que justiMqui i desglossi raonada i
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos.
Per tan, de moment no es pot adjudicar l’obra Mns que no es resolgui l’oferta anormalment baixa.

És tot el que s’informa als efectes oportuns.

Valls, a data de la signatura digital
L’arquitecte municipal,

Sergi Nogués i Siuraneta
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