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DECRET-ALCALDE
Il·lm. Sr. MIQUEL PUEYO i PARIS, Paer en Cap de l’Excm. Ajuntament de Lleida
Lleida, a la data de la signatura electrònica
Segons acord de Ple 30 de juliol de 1993 es va adjudicar, a “SERAGUA S.A. Y FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. UNITÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (abreujadament
AIGÜES DE LLEIDA, UTE), el contracte de gestió del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua Potable
de Lleida.
En data 14 de desembre de 1993, es va formalitzar el contracte inicial amb una durada inicial de 25
anys, prorrogable fins el màxim legal per períodes de 5 anys.
Segons Decret-Alcalde de data 10 de juny de 2003 es va assabentar a la Corporació del canvi de
nom de SERAGUA,SA a AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SA.
Segons acord de Ple de data 27 de juliol de 2012 es va aprovar la pròrroga per 19 anys, estant
prevista la finalització del contracte el 31 de desembre de 2037, així com la modificació del mateix
formalitzant-se en document administratiu en data 27 de setembre de 2012.
Segons Decret-Alcalde de data 16 de desembre de 2013 es va autoritzar la cessió del contracte de
concessió del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua i Sanejament del terme municipal de Lleida en
favor de la Cia. Mercantil AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SA, restant subrogat en tots
els drets i obligacions dimanants de l’esmentat contracte a partir de la formalització de la cessió en
escriptura pública. Procedint-se, així mateix, a la liquidació de l’esmentada UTE SERAGUA, SA, Y
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS,
abreviadament AIGÜES DE LLEIDA, UTE).
Segons Decret-Alcalde de data 9 de juliol de 2014 es va assabentar a la Corporació del canvi de
denominació social d’AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SA, amb NIF B-26019992 a FCC
AQUALIA, SA, amb NIF B-26019992, el qual no suposa cap canvi de titularitat de l’empresa cosa que
suposa mantenir vigents tots i cadascun dels drets i obligacions de la relació contractual que es
tingues amb anterioritat de l’esmentat canvi, així com el mateix CIF, objecte social i domicili social
Vistes les mesures preventives i de contenció adoptades per part del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya davant la situació actual d’epidèmia declarada pel SARS-CoV-2, mitjançant
la Resolució SLT/704/2020, d’11 de març de 2020 per la qual s'adopten mesures de distanciament
social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel
SARS-CoV-2, i mitjançant la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures
complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Vist els Decret-Alcalde de data 4, 12, 27 de març, 9, 24 d’abril i 8 de maig de 2020 pels que es van
adoptar mesures davant la situació generada per la problemàtica creada pel conegut popularment
coronavirus Covid-19 (SARS-CoV-2).
Vistes les disposicions del “Real Decreto 463/2020, de 14 de març, modificat mitjançant Real Decreto
465/2020, de 17 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de situaciones
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, i en concret l’article 7 que es refereix a la limitació de
la llibertat de circulació de les persones, i l’article 10 que es refereix a les mesures de contenció en
l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats
d’hoteleria i restauració i altres addicionals.
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Vist que la declaració de l’estat d’alarma i les recomanacions del CECAT, determinen que la
presència de persones a la via pública s'ha de limitar a les activitats imprescindibles.
Vist el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19, i en concret l’article 34 que estableix “Medidas en
materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19”.
Considerant l’article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes
del Sector Públic (en endavant, LCSP), en relació a la suspensió dels contractes, aplicat en els
termes previstos en l’article 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Vist el Decret-Alcalde de data 26 de març de 2020 pel qual es resolia la paralització de les obres de
projectes municipals en execució a la via pública executades per FCC AQUALIA, SA.
Vist l’informe de data 8 de maig de 2020 del Cap de Servei de Serveis Urbans de l’Ajuntament de
Lleida, que literalment diu:
“[...]

[...].
Fent ús de les atribucions que em confereix l’art. 53 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el dia d’avui

RESOLC:
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1r.- Aprovar l’informe de data 8 de maig de 2020 del Cap de Servei de Serveis Urbans, en relació a
l’aixecament de la suspensió aprovada per Decret-Alcalde de l‘Ajuntament de Lleida en data 26 de
març de 2020, relatiu a la paralització de les obres de projectes municipals en execució a la via
pública executades per FCC AQUALIA, SA.
2n.- Aixecar la suspensió del contracte, a partir de la data de signatura d’aquest Decret, en els termes
establerts en l’informe de data 8 de maig 2020 del Cap de Servei de Serveis Urbans i d’acord amb el
Plec de clàusules que regeix el contracte, formalitzat en data 14 de desembre de 1993, i la
modificació del contracte formalitzada en data 27 de setembre de 2012.
3r.- Comunicar a l’empresa FCCF AQUALIA, SA, l’obligació que executi les tasques definides en el
contracte de de gestió del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua Potable de Lleida, d’acord amb
l’informe de data 8 de maig de 2020 del Cap de Servei de Serveis Urbans, amb efectes a partir de la
data de signatura d’aquest Decret.
4t.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient.
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