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DECRET D’ALCALDIA 58/2020 DE DATA 26 DE MAIG DE 2020 
INICI EXPEDIENT DE CONTRACTE d’OBRA ARRANJAMENTS CAMINS ARID RECICLAT 
 
ANTECEDENTS: 
Per DA 90/2019 es va acordar aprovar inicialment del DOCUMENT TECNIC D’OBRA ARRANJAMENT 
DELS CAMINS AMB ÀRID RECICLAT, redactat pel Sr. Jordi Capell Mateus, tècnic del Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de Sidamon, amb data 
22/07/219 i un pressupost material de 34.170,04€ amb un IVA de 7.175,71€ esdevenint un 
PRESSUPOST PER CONTRACTE de 41.345,75€ IVA inclòs. (Exp 193/2019) 
 
Es va tramitar l’expedient de subvenció 184/2019 per ARIDS RECICLATS per la RESOLUCIÓ 
TES/1199/2019 de 30 d’abril (DOGC 7870) per la qual s’aproven les bases reguladores d’ajuts per a la 
utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens 
locals i empreses públiques municipals de Catalunya. La convocatòria es va publicar per RESOLUCIÓ 
TES/1373/2019, de 17 de maig, que el 23 de maig de 2019 (DOGC 7881). (Exp 184/2019) 
  
El 28 de novembre de 2019 es publica en el DOGC núm. 8012 la Resolució TES/3202/2019, de 19 de 
novembre, d’ampliació de la dotació econòmica destinada a aquests ajuts. 
 
El 5 de desembre de 2019 el Director de l’Àrea d’Infraestructures de l’Agència de Residus de 
Catalunya, dicta proposta de resolució provisional, notificada el dia de la seva emissió mitjançant la 
publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, e-tauler. 
 
Atesa el contingut de la proposta es va incorporar al pressupost municipal per a l’any 2020 tant la 
despesa com l’ingrés de l’obra establerta d’arranjaments de camins municipals àrid reciclat. 
 
Partida de Despesa: 153_609.01 ARIDS RECICLATS 41.500,00€ 
Partida d’Ingrés  750.51  SUBVENCIÓ ARIDS 33.500,00€ 
 
Atès que amb data 14/05/2020 s’ha publicat RESOLUCIÓ DEFINITIVA de subvenció, confirmant la 
subvenció per l’Ajuntament de Sidamon per a l’actuació d’ARIDS RECICLAT per un import de 
33.635,52€. 
 
Atès la situació d’estat d’alarma decretada pel RD 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat 
d’alarma i les seves diferents prorrogues. 
 
Atès el contingut del RDL 17/2020 de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural 
i de caràcter tributari per fer front a l’impacte de la COVID-19, en la seva disposició addicional vuitena, 
s’acorda la continuació i l’inici dels procediments de contractació celebrats per administracions del 
sector públic. 
 
 
S’ACORDA: 
 
Primer: Incoar el corresponent expedient de contractació de l’obra ARRANJAMENT DELS CAMINS 
AMB ÀRID RECICLAT. 
Segon: Que el secretari interventor realitzi informe del procediment a seguir. 
Tercer: Que es redactin els corresponents plecs administratius per a la licitació de l’obra. 
 
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Sidamon, el dia 26 de maig de 2020.  
 
 
 
L'alcaldessa             
Maria Dolors Tella Albareda  
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