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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 26 d’octubre de 2001 es va aprovar el Plec de condicions
administratives, tècniques i econòmiques que regeix el contracte de gestió del servei de
transport urbà de viatgers a Lleida .
Segons acord de Ple de data 26 d’abril de 2002 es va adjudicar a l’empresa SARBUS,SA, el
contracte de gestió del servei de transport urbà de viatgers a Lleida, Autobusos de Lleida
SA.
Segons acord de Ple de data 27 de juliol de 2012, es va aprovar la modificació i pròrroga del
contracte de gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Lleida.
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.
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”.
Vista 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, del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Vista la Resolució SLT/747/2020 de 17 de març, per la qual s'adopten mesures
complementàries en l'àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2, del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que en el punt 2.1 estableix:
“Amb la finalitat d'adequar la capacitat dels mitjans de transport públic a la demanda
previsible, els serveis públics de transport de viatgers per carretera i els serveis ferroviaris
que transcorren íntegrament pel territori de Catalunya, tant interurbans com urbans, inclosos
els prestats en l'Àrea Metropolitana de Barcelona, aplicaran una reducció de la freqüència
horària de servei en dia feiner d'entre un 33% i un 67% depenent de les necessitats
específiques de cada operador i atenent especialment als moments de demanda màxima,
en què l'oferta es podrà reforçar respecte dels percentatges esmentats.”
Vist el Decret-alcalde de data 19 de març de 2020, en que es va resoldre aprovar la
suspensió parcial del contracte de gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de
viatgers de Lleida, complementat mitjançant Decrets-alcalde de data 7 i 15 d’abril de 2020.
Vist el Decret-alcalde de data 15 d’abril de 2020, en que es va resoldre aprovar la
incorporació de noves mesures de suspensió parcial del contracte de gestió del servei públic
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de transport col·lectiu urbà de viatgers a Lleida, en els termes establerts en l’informe de data
15 d’abril de 2020 del Cap de Servei d’Obra Pública de l’Ajuntament de Lleida
Vist el Decret-alcalde de 12 de maig de 2020, en que es va resoldre aprovar la incorporació
de noves mesures de suspensió parcial del contracte de gestió del servei públic de transport
col·lectiu urbà de viatgers a Lleida, en els termes establerts en l’informe de data 8 de maig
de 2020 del Cap de Servei d’Obra Pública de l’Ajuntament de Lleida

Vist l’informe del Cap de Servei d’obra pública de data 15 de maig de 2020, que literalment
diu:
“[...]

ASSUMPTE:

INTERESSAT:

INFORME DE MODIFICACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC D’AUTOBUSOS
DE LLEIDA PER LES INDICACIONS EN LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA
DEL REIAL DECRET 463/2020 DE 14 DE MARÇ I EN APLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
SLT/747/2020 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’ENTRADA A LA FASE 1 DE
DESCONFINAMENT
SECCIÓ DE CONCESSIONS
MOVENTIS – AUTOBUSOS DE LLEIDA.

INFORME
En aplicació del Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, de la resolució SLT/737/2020, de 13 de març, de la
Generalitat de Catalunya i llur afectació al servei d’Autobusos de Lleida, i de tots els Reials Decrets i Resolucions
successives d’aplicació al transport públic durant l’estat d’alarma, des del dia 23 de març de 2020 es va
determinar per Decret d’Alcaldia reduir el servei de transport públic amb autobús a la ciutat de Lleida.
A partir del dia 18 de maig la ciutat de Lleida entra en la Fase 1 de desconfinament, i s’espera un increment
progressiu del passatge, tot i que, com romandran tancats els centres educatius i algunes centres d’activitat
esportiva, culturals... es preveu que el passatge sigui inferior a l’habitual.
És per això es proposa que a partir del proper dilluns 18 de maig el servei d’Autobusos funcioni amb els següents
horaris:

L1
L2
L3
L4
L5

Interior
Ronda – Hospitals
Exterior – Hospitals
Pardinyes – Mariola
Dra. Castells – Arnau
Mercat Bordeta –

L6

FEINERS
HORARI DISSABTE

DISSABTES
HORARI FESTIU
SERVEI REGULAR
SENSE SERVEI
SERVEI REGULAR
HORARI DE FESTIU

HORARI DISSABTE

HORARI FESTIU

FESTIUS
SENSE SERVEI

SENSE SERVEI
SENSE SERVEI
SENSE SERVEI

Arnau de Vilanova
Costa Magraners/
L7
L8
L9
L10
L11
L20

SERVEI REGULAR
Av Sant Pere Secà
Av Alcalde Porqueres Ricard Vinyes
Poligons
Llivia
Centre Històric
Ronda

SERVEI REGULAR
SERVEI REGULAR
SERVEI DE DISSABTES
SENSE SERVEI
SENSE SERVEI

SENSE SERVEI
SENSE SERVEI
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Per tant:
• Les línies L2, L7 i L9 restableixen el servei normal
• Les línies L4 i L8 restableixen el servei normal els feiners i dissabtes, mentre que els diumenges i festius
romanen sense servei.
• Les línies L1 i L6 els feiners funcionen amb horari de dissabte; els dissabtes amb horari de festius; els
diumenges i festius romanen sense servei.
• La línia L10 que romandrà els dies feiners i dissabte amb horari i recorregut de dissabte.
• La línia L5 funcionarà feiners i dissabtes amb horari de festiu, i els diumenges i festius no tindrà servei.
• Les línies L3, L11 i L20 que romandran sense servei.
• No es realitzaran reforços de les línies L7 i L10.
Aquests serveis suposaran que s’ofereixi el 61% del servei habitual a la ciutat.

[...].
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 15 de maig de 2020, en
relació a l’aixecament de la suspensió parcial en l’execució del contracte servei de transport
urbà de viatgers a Lleida, acordada per Decrets-Alcalde de data 19 de març, 15 d’abril i 12
de maig de 2020, amb efectes a partir del dia 18 de maig de 2020.
2n.- Aixecar la suspensió parcial del contracte, en els termes establerts en l’informe del Cap
de Servei d’obra pública de data 15 de maig de 2020, amb efectes a partir del dia 18 de
maig de 2020.
3r.- Comunicar a l’empresa SARBUS, SA, l’obligació que executi les tasques definides al
PPT del contracte de Servei de transport urbà de viatgers a Lleida, en els termes establerts
en l’informe del Cap de Servei d’Obra Pública de data 15 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.
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