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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 Decret-Alcalde, de data 10 de desembre de 2019, s’adjudica el contracte d’obres del
Projecte de construcció de carril bici a l’av. Doctor Fleming entre c/ Magí Morera i c/ Alcalde
Pujol, Fase 1, a l’empresa INMOBLES SHOPPING 2016, SL, amb CIF B25809930, per un
import màxim de 54.622,35€ + 11.470,69 € d’IVA, (Total: 66.093,04 €), d’acord amb la seva
oferta tècnica i econòmica.
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 SARSCoV-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.
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.
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Vist el Decret-Alcalde de data 20 de març de 2020 pel qual es resolia la paralització de les
obres del Projecte de construcció de carril bici a l’av. Doctor Fleming entre c/ Magí Morera i
c/ Alcalde Pujol, Fase 1 executades per INMOBLES SHOPPING 2016, SL.
Vist l’informe de data 12 de maig de 2020 de la Tècnica de Mobilitat i Via Pública 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:
1r.- Aprovar l’informe de data 12 de maig de 2020 de la Tècnica de Mobilitat i Via Pública, en
relació a l’aixecament de la suspensió aprovada per Decret-Alcalde de l‘Ajuntament de
Lleida en data 20 de març de 2020, relatiu a la paralització de les obres del Projecte de
construcció de carril bici a l’av. Doctor Fleming entre c/ Magí Morera i c/ Alcalde Pujol, Fase
1 executades per INMOBLES SHOPPING 2016, SL
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 12 de maig 2020 de la Tècnica de Mobilitat i Via
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Pública i d’acord amb el Plec de clàusules que regeix el contracte, formalitzat en data 20 de
desembre de 2019.
3r.- Comunicar a l’empresa INMOBLES SHOPPING 2016, SL, l’obligació que executi les
tasques definides en el contracte d’obres del Projecte de construcció de carril bici a l’av.
Doctor Fleming entre c/ Magí Morera i c/ Alcalde Pujol, Fase 1, d’acord amb l’informe de
data 12 de maig de 2020 de la Tècnica de Mobilitat i Via Pública, 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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