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INFORME MOTIVACIONS CONTRACTACIÓ OBRA 
CONTRACTE D’OBRA MENOR 
Número d’expedient: 126/2020 
 
 

I. OBJECTE DEL CONTRACTE: 
ARRANJAMENT DELS CAMINS AMB ARID RECICLAT 
 

Les obres consistiran bàsicament en una millora del ferm existent. Per tant no es contempla afrontar 
obres de drenatge tranversal ni senyalització. 
El ferm existent del camí és una esplanada constituïda amb material granular de diferents tipus 
especialment “recebo”. 
Per tant l’actuació que s’haurà de portar a terme serà el sanejament de l’esplanada i l’estesa d’una capa 
de tot-ú amb àrid reciclat procedent de formigó. La capa de material d’aportació constituirà la capa de 
rodadura. 
 
ACTUACIONS: 

 Reperfilat i neteja dels laterals 
 Transport, aplicació i estesa de l’arid reciclat 
 Nivellació i compactació del 98% del proctor modificat 
 Col.locació de dos cartells amb la normativa de l’agencia de residus 

 
El transit del camins s’estima que tenen una IMD molt estacional. Es a dir, el transit de vehicles pesats es 
concentra en èpoques molt determinades de l’any. Per tant, el dimensionament d’aquest ferm, donat que 
no es preveu pavimentar, s’ha de fer amb criteris pràctics. S’ha considerat estendre una capa de tot-ú 
reciclat de formigó de 10 cm de gruix. 
 
L’únic àrid acceptat serà serà l’àrid reciclat amb marcatge CE 
 
DESGLOSAMENT DE LES ACTUACIONS: 

 
 

 
II. TIPOLOGIA:  

Contracte d’obra menor. Article 118.1 de la LCSP 
 
Justificació de la no alteració de l’objecte del contracte: 
Caldrà acreditar que no es produeix concatenació en ser un contracte puntual. 
 
Compliment dels límits de l’article 118 de la LCSC: 
El contractista adjudicatari del contracte d’obra menor, caldrà acreditar que no s’ha adjudicat un 
contracte amb el mateix objecte i que en tot cas, la xifra és inferior als 40.000,00€. 
Caldrà acreditar que l’ajuntament de Sidamon no disposa dels mitjans propis quant a personal ni 
material adequat i suficient per portar a terme l’objecte del contracte. 
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III. NECESSITAT DE LA INVERSIÓ REALITZADA: 

 
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) 
 
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€. 
 

 
 

IV. VALOR LICITACIÓ DE L’OBRA: 
D’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics del CCPU el pressupost del projecte és el 
següent: 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL PEM     28.714,32€ 
DESPESES GENERALS 13%         3.732,86€ 
BENEFICI INDUSTRIAL 6%         1.722,86€ 
SUBTOTAL         34.170,04€ 
IVA 21%           7.175,71€ 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL     41.345,75€ 
 
 

V. OFERTES REBUDES: 
Caldrà demanar pressupost a diferents empreses amb capacitat per presentar els certificats de 
gestió de residus que estableix la subvenció concedida (Expedient 184/2019) de  per tal de 
realitzar l’obra. 
 
 

VI. DISPOSICIÓ DELS TERRENYS: 
El terrenys on es realitzarà l’obra és de titularitat municipal. Es tracta de vials públics o be camins 
de titularitat municipal. 
 
 

VII. JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ: 
Caldrà acreditar el compliment de la legislació de la Llei dels Contractes del sector públic. 
 
 

VIII. POSSIBILITAT DE FRACCIONAMENT AMB LOTS: 
Atenent a les seves característiques tècniques, i atenent a la regulació de l’article 99.2 LCSP no 
es preveu la separació de l’objecte del contracte amb dos lots diferents: 
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IX. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 

 
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€ 

 
 

X. Criteris per seleccionar el contractista: 
El càlcul de la puntuació de les ofertes es farà pels serveis tècnics municipals i s’adjudicarà el contracte 
l’oferta que obtingui la major puntuació entre els següents criteris: 
 
a) Millor oferta econòmica: fins a 25 punts 
S’ha de valorar en la formació següent: 
P=25*(Nmín/N) 
P= Puntuació 
Nmín= preu mínim de les ofertes presentades (que no superin el preu del pressupost base de licitació) 
N= oferta proposada 
 
b) Ampliació del termini de garantia: fins a 20 punts 
S’ha de valorar en la formació següent: 
P=20*(N/Nmàx) 
P= Puntuació 
Nmàx= ampliació màxima de les ofertes presentades  
N= oferta proposada 
 
c) Per al termini d’execució de l’obra: fins a 15 punts 
El projecte tècnic estableix que el termini d’execució de les obres serà de tres setmanes.  
 
Atenent de la urgència de l’execució final de les obres degut a l’estat dels camins es valorarà la 
finalització de les obres per sota del termini que estableix el projecte. 
 
S’ha de valorar en la formació següent: 
P=15*(Nmín/N) 
P= Puntuació 
Nmín= període mínim d’execució de les ofertes presentades  
N= oferta proposada 
 
d) Per l’adscripció a l’obra, durant tot el termini d’execució, de persones amb discapacitat: fins a 
15 punts: 
Aquest criteri d’adjudicació dona resposta a l’obligació d’establir criteris qualitatius fixada per l’article 
145.2 de la Llei. S’ha de valorar de la forma següent: 
P=15*(N/Nmàx) 
P= Puntuació 
Nmàx= nombre màxim de discapacitats adscrits de les ofertes presentades 
N= oferta proposada 
 
Aquest criteri es comprovarà directament durant els treballs d’execució de l’obra per tal que en l’obra hi 
treballin els treballadors discapacitats al qual l’adjudicatari s’ha compromès. 
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• PROPOSTA DE MILLORES TECNIQUES EN EL PROJECTE D’EXECUCIÓ, que el contractista 

estigui disposat a assumir sense cost addicional per l’administració fins un màxim de 25 punts.   
Les millores constructives o tècniques sense cost per l’Ajuntament de Sidamon son de caràcter voluntari. 
El licitador podrà no oferir-ne cap o oferir-ne alguna o totes de les que han estat incorporades al plec de 
clàusules administratives particulars amb posterioritat a l’aprovació del projecte. 
 
   

• Millora 1: Realització neteja i desbrossament dels marges dels camins objecte d’actuació i de les 
seves cruïlles. 5 punts. 

 
Es puntuarà amb 5 punts a qui assumeixi íntegrament la millora i amb 0 punts a qui no l’assumeixi. 
La valoració s’estableix en termes absoluts, o tot o res: no s’admetran variacions de l’oferta. Aquesta 
només podrà consistir en assumir la millora en la seva integritat o no assumir-la en absolut. En 
conseqüència, es valorarà amb 5 punts o amb 0, no hi ha la possibilitat d’atorgar puntuacions diferents 
d’aquestes. 
Si és el cas, l’oferta de l’adjudicatari passarà a formar part del contracte i no podran ser objecte de 
modificació. 
 
 

• Millora 2:  Execució d’un drenatge al camí de Torregrossa d’una llargada de 150 metres lineals, 
amb una rasa de 40x40 amb un únic costat del camí valorada amb un import de 1.500,00€. 20 
punts. 

 
Es puntuarà amb 20 punts a qui assumeixi íntegrament la millora i amb 0 punts a qui no l’assumeixi. 
 
La valoració s’estableix en termes absoluts, o tot o res: no s’admetran variacions de l’oferta. Aquesta 
només podrà consistir en assumir la millora en la seva integritat o no assumir-la en absolut. En 
conseqüència, es valorarà amb 20 punts o amb 0, no hi ha la possibilitat d’atorgar puntuacions diferents 
d’aquestes. 
Si és el cas, l’oferta de l’adjudicatari passarà a formar part del contracte i no podran ser objecte de 
modificació. 
 
 

 
Sidamon a 26 de maig de 2020. 
 
L’alcaldessa 
Maria Dolors Tella i Albareda.   
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