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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 de data 6 d’octubre de 2000, es va aprovar el Plec de clàusules
tècniques, jurídiques i econòmic administratives que regeixen la concessió del servei
d’aparcament regulat, dipòsit de vehicles i arrossegament de vehicles de l’Ajuntament de
Lleida.
Segons acord de Ple de data 23 de febrer de 2001 es va adjudicar a l’empresa
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS,SA, la concessió dels serveis d’aparcament regulat de
vehicles, del servei de dipòsit municipal, arrossegament i immobilització de vehicles a la via
pública i servei d’aparcament superfície al pati de l’antiga escola de Magisteri, d’acord amb
les bases del concurs i l’oferta presentada per l’empresa, fent constar que pel que fa al servei
de dipòsit municipal s’adjudica d’acord amb l’oferta bàsica, rebutjant-se la variant.
En data 26 de març de 2001 es va formalitzar el contracte de referència entre l’AJUNTAMEN
DE LLEIDA i l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS,SA (EYSA) amb CIF núm.
A28385458.
Segons acord de la Junta de Govern Local de data 22 de març de 2016, es va (i) donar per
finalitzat el termini ordinari del contracte de concessió dels serveis d’aparcament regulat de
vehicles, del servei de dipòsit municipal, arrossegament i immobilització de vehicles a la via
publica, adjudicat a l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS,SA (EYSSA), amb CIF
núm. A28385458, segons acord de Ple de data 23 de febrer de 2001, amb efecte de data 26
de març de 2016, i (ii) de conformitat amb allò establert a l’art. 235.a) “Obligacions del
contractista” del ament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret de la
Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny, l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS,SA (EYSSA), amb CIF núm. A28385458, haurà de continuar prestant el servei
fins que l’Ajuntament decideixi una nova forma de gestió.
Vistes les mesures preventives i de contenció adoptades per part del Departamentde 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-d’alcaldia de data de data 4,12 i 27de març, 9 i 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).
Vist el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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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
Vist el Decret-Alcalde de data 20 de març de 2020, en el qual s’aprova la suspensió parcial
del contracte de concessió dels serveis d’aparcament regulat de vehicles, del servei de dipòsit
municipal, arrossegament i immobilització de vehicles a la via pública i servei d’aparcament
superfície al pati de l’antiga escola de Magisteri, adjudicat a l’empresa ESTACIONAMIENTOS
Y SERVICIOS,SA (EYSA) amb CIF núm. A28385458 segons acord de Ple de data 23 de
febrer de 2001, en els termes establerts en l’informe de data 20 de març de 2020 del Cap de
Servei d’Obra Pública de l’Ajuntament de Lleida i del Gerent d’EYSA José Luis Gonzalo
Álvarez; i concretament pel que fa a l’estabilitat i manteniment dels llocs de treball, l’empresa
ha de comunicar a aquest Ajuntament qualsevol decisió que pugui afectar les condicions de
treball dels seus empleats mentre perduri aquesta suspensió parcial del contracte.
Vist l’informe de data 14 de maig de 2020, de la Cap de Servei d’obra pública, que literalment
diu:
“[...]
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[...].
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 del Cap de Servei d’Obra Pública de data 14 de maig de 2020, en relació
a l’aixecament de la suspensió en l’execució del contracte del servei d’estacionament regulat
amb zona blava a la ciutat de Lleida, acordada per Decret-Alcalde de data 20 de març de
2020, amb efectes a partir del dia 18 de maig de 2020.
2n.- Aixecar la suspensió del servei d’estacionament regulat amb zona blava a la ciutat de
Lleida, en els termes establerts en l’informe del Cap de Servei d’Obra Pública de data 14 de
maig de 2020, amb execució de les tasques definides en el PCAP, d’acord amb contracte
formalitzat en data 26 de març de 2001, amb efectes a partir del dia 18 de maig de 2020.
3r.- Comunicar a l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS,SA (EYSA) amb CIF núm.
A28385458, l’obligació que executi les tasques definides en el PCAP del contracte de servei
d’estacionament regulat amb zona blava a la ciutat de Lleida, d’acord amb l’informe del Cap
de Servei d’Obra Pública de data 14 de maig de 2020, amb efectes a partir del dia 18 de maig
de 2020.
4t.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient.
EL PAER EN CAP
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