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PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PEL CONTRACTE D’OBRES PER A 
L’ARRANJAMENT DELS CAMINS AMB ÀRID RECICLAT 
 
 
 
CLAUSULA PRIMERA. Objecte del contracte i qualificació. 

 
Descripció de l’objecte del contracte i codificació: 
El present contracte té per objecte la contractació de l’obra d’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.  
 
Les necessitats a satisfer amb el contracte són: 
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 
 
L’ajuntament de Sidamon no disposa dels mitjan materials ni del personal adequat que permetin executar 
aquest treballs i per això es fa necessari contractar una empresa externa. 
 
Divisió de lots de l’objecte del contracte. 
Segons l’article 99.2 de la LCSP segons l’objecte de l’obra i atenent les seves característiques no es 
proposa la divisió del contracte en lots. 
 
 
 

CLAUSULA SEGONA. Òrgan competent, responsable del contracte, qualificació i procediment de 
selecció. 

 
Òrgan Competent. 
Per raó de l'import del contracte, l'Alcaldia és l'òrgan competent d’aquesta contractació, en exercici de les 
facultats que li atribueix la Disposició addicional segona de la LCSP. Tot això sense perjudici de la 
possibilitat de delegació d’aquestes facultats i competències, d’acord amb l'article 61 de la LCSP. 
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Responsable del contracte. 
Per tractar-se d'un contracte d'obres, les facultats del responsable del contracte seran exercides per la 
direcció facultativa que será assumida pels serveis tècnics municipals facilitats pel Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell d’acord amb el disposat a la LCSP (articles 62.2 i 237 a 246). 
 
Qualificació. 
El contracte té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb la LCSP.  
 
Procediment. 
La forma d’adjudicació del contracte será la del contracte menor, regulat a l’article 118 LCSP. 
L’adjudiucació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de 
la millor relació qualitat preu de conformitat amb els criteris d’adjudicació que es detallen en aquest 
PCAP. 
 
 
 
CLAUSULA TERCERA. Pressupost d’execució material, pressupost de base de licitació i valor 
estimat del contracte. 

 
Costos directes:  
 

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€ 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l’IVA a 
aplicar mitjançant partida independent. En cap cas s’admetran ofertes per sobre el pressupost de 
licitació. 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible i porta implícits tots els 
conceptes previstos en l’article 100 i següents de la LCSP. 
 

CLAUSULA QUARTA. Revisió de preus  

No es preveu cap classe de revisió de preus. 
 

CLAUSULA CINQUENA. Termini d’execució, prorrogues i emplaçament 

 
Termini d'Execució 
El termini màxim d'execució del contracte segons el projecte d’obres és de TRES setmanes des de la 
signatura de l'acta de comprovació del replanteig que es farà amb la presència dels serveis tècnics 
municipals i del contractista. 
Tal com es determina als criteris de puntuació, atesa la urgencia de poder tenir l’obra enllestida amb la 
máxima urgencia, es valorarà el compromís de realizar l’obra amb la major antel·lació posible segons els 
criteris de puntuació. 
 
Pròrrogues  
D’acord amb les característiques del contracte no es preveu cap tipus de pròrroga.  
 
Emplaçament  
L’emplaçament de les obres està definit en el projecte com segueix: 
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Es realitza l’actuació a 4 camins del municipi. Camí de Torregrossa, camí de les Graveres, camí del 
Vensilló i camí de la Coma. 

 
 

CLAUSULA SISENA. Presentació de proposicions 

 
Presentació de proposicions 
1. Les proposicions dels interessats han d'ajustar-se a aquest plec i a la resta de documentació 
reguladora de la licitació. Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les 
prestacions dels quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que, segons els seus 
estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. 
 
2. Cada licitador no pot presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en unió temporal amb 
uns altres si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes 
normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites. 
 
 
3. La presentació d’una proposició suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la 
totalitat d’aquestes clàusules sense excepció o reserva alguna. 
 
Lloc i termini de presentació d'ofertes 
D’acord amb el disposat a la DA 15ª de la LCSP, per a la licitació del contracte actual, no s'exigeix la 
presentació d'ofertes utilitzant mitjans electrònics. 
 
Les ofertes es presentaran exclusivament en el registre de l'Ajuntament de Sidamon amb domicili al 
Carrer Major, 6 de Sidamon. CP 25222, en horari de 11 a 15:00. El termini per presentar ofertes serà fins 
al dia 30 de juny de 2020. 
 
 
Contingut de les proposicions 
Per pendre part en la licitació es presentaran les proposicions en un únic sobre, signat pel licitador, en 
el qual es farà constar la denominació del sobre únic: 
 
 
“PROPOSICIÓ PER LICITAR A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE L’ARRANJAMENT DELS 
CAMINS AMB ARID RECICLAT 
Contingut del sobre: 
a) Relació numerada de la documentació inclosa 
Fent constar expressament les dades del licitador: nom complet, adreça completa, número de telèfon i 
fax, nom, adreça electrònica i número de telèfon mòbil de la persona de contacte. 
 
b) Declaració Responsable del licitador  
Indicativa del compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració. La 
declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex I del present plec. 
 
c) Proposició econòmica i criteris quantificables automàticament.  
Es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex II del present plec. 
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CLAUSULA SETENA. Valoració i criteris d’adjudicació 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat de 
criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. 
 
Únicament es preveuen criteris quantificables automàticament que es puntuaran com segueix: 
 
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. 
 
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. 
 
 

• 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. 
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• 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. 
 
 
 

CLÀUSULA VUITENA. Criteris de desempat. 

En cas d’igualació en les proposicions, el criteris per al desenvolupament seran els establerts en l’article 
147.2 de la LCSP. 
 

CLÀUSULA NOVENA. Condicions especials d’execució del contracte. 

 
Són condicions especials de l’execució del contracte de ARRANJAMENTS DELS CAMINS AMB ÀRID 
RECICLAT les següents: 
- Executar el projecte adjudicat. 
- Acreditar el compliment de les obligacions laborals i socials, per la qual cosa s’ha de presentar 

amb les factures: 
• Fotocòpia dels TC1 i TC2. 
• Certificat conforme els treballadors adscrits al servei es troben al corrent de cobrament de les 

nòmines. 
• Certificats d’estar al corrent de les de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en cas 

que no hagi autorització l’Ajuntament a obtenir-lo, o no pugui fer-ho per impossibilitat tècnica. 
- En el cas d’existència de subcontractistes, també cal que s’aporti d’ells la documentació que es 

demana al contractista. 
- Remetre a l’Ajuntament la relació detallada dels subcontractistes o subministradors que participin 

en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles condicions de 
subcontractació o subministrament de cadascun d’ells que guardin una relació directa amb el 
termini de pagament. Així mateix el justificant de compliment dels pagaments a aquells una 
vegada acabada la prestació dins dels terminis de pagament legalment establerts a l’article 216 
de la Llei 9/2017 i a la Llei 3/2004, en allò que li sigui aplicable. 
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- Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials propis 
compromesos per a l’execució del contracte. 

- Senyalització de les obres. El contractista està obligat a instal·lar, a costa seva, els senyals 
necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els 
punts de possible perill deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en les seves 
bogues i voltants. 

- El contractista ha de complir les previsions recollides en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, i 
d’altres relacionades, detallades a la clàusula 19.3 dels següents plec 

- El contractista estarà obligat a instal·lar el cartell-anunci de l’obra que haurà de complir els 
requeriments que li ha d’indicar el director de l’obra d’acord amb la normativa reguladora del 
programa i de l’entitat que subvenciona el projecte. 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). 
 
 

CLÀUSULA DESENA Resolució del contracte. 
 
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en els fixats en els 
articles 211 i 245 de la LCSP, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del 
contractista. A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte que faci 
presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que l'òrgan de contractació 
no opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb aquests plecs. Així mateix seran causes de 
resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la LCSP les fixades com a obligacions essencials 
per l'òrgan de contractació. 
 
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres realitzades 
conforme al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària la 
citació del contractista per a la seva assistència a l'acte de comprovació i mesurament, del qual se 
n’aixecarà la corresponent acta. 
 
 

CLÀUSULA ONZENA. Seguiment i execució. 

 
Confidencialitat 
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en compliment 
dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als quals tinguin accés de 
manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o 
il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o 
organitzatives apropiades de conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció 
de dades). Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara 
que hagi finalitzat el contracte amb l’Ajuntament. 
 
 
 
Tractament de Dades 
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en 
el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què les dades de 
caràcter personal que, si escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra 
documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la 
finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte. 
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CLÀUSULA DOTZENA. Règim jurídic del contracte. 

 
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà pel 
disposat en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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; el Reial decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
Contractes del Sector Públic; i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en 
vigor del Reial decret 817/2009. Supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en 
defecte d'això, les normes de dret privat. L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent 
per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el 
que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sidamon, a 27 de maig de 2020. 
 
 
Maria Dolors Tella i Albareda. 
L’alcaldessa. 
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