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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.

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 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-d’alcaldia de data 4 i 12 de març 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, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de situaciones de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19”, 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’hosteleria i
restauración i altres addicionals.
Vist que la declaració de l’estat d’alarma i les recomanacions del CECAT, determinen que la
presencia de persones a la via publica 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”.
Vist l’informe de data 20 de març de 2020 del Cap de Servei d’Obra Pública de l’Ajuntament
de Lleida Sergi Gimeno Aribau, que literalment diu:

“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:
- Article 7:
Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas.
1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular
por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional
o empresarial.
d) Retorno al lugar de residencia habitual.
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e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse
individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra
causa justificada.
- Article 10 del R.D.
Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial,
equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de
hostelería y restauración, y otras adicionales.
1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos
minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de
alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad,
establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos,
productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la
automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones,
alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o
correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra
actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda
suponer un riesgo de contagio.
- Al RD s’estableix, per tot espai on hi hagi diverses persones, l’obligatorietat de
mantenir una distància de seguretat de, al menys, un metre entre aquestes.
Donat això, es considera que no es possible seguir executant obres en la via pública,
degut a que les treballadors de les empreses no poden circular lliurement per la via
pública on estan executant les obres, no poden adquirir material per seguir executant
les obres al estar els subministradors tancats, i no podent mantenir la distància
mínima d’un metre per treballs que requereixen l’actuació de dos persones o
respecte a vianants del carrer.
Per tant es proposa que durant el període de vigència d’aquestes mesures del Reial
Decret, aturar les següents obres de l’Ajuntament de Lleida que s’estan executant en
la via pública:
1.- PROJECTE DE CONSTRUCCIO DEL CARRIL BICI A L'AV. DOCTOR FLEMING
ENTRE C. MAGI MORERA I C. ALCALDE PUJOL. FASE 1 (EXP.
OBR_OBE_2019_0002) – Empresa: INMOBLES SHOPPING 2016, SL – CIF:
B25809930
2.- PROJECTE D'EXECUCIÓ D'UNA RAMBLA VERDE A CORREGIDOR ESCOFET
(EXP.OBR_MENP_2019_0001-CONTRACTACIÓ) – Empresa: GLAUCA GESTIÓN
DEL PAISAJE SL – CIF: B25488255
3.- MEMÒRIA VALORADA PER LA CREACIÓ D’UN PARC AMB JOCS INFANTILS
AL PARC JOAN ORÓ DE LLEIDA (Exp.OBR-MENP-2019-0006-CONTRACTACIÓ) Empresa: EPID SL (Empleo Para la Integración de Discapacitados, SL) CIF: B63934418.
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4.- OBRES DEL PROJECTE D'ENJARDINAMENT DELS MIRADORS DEL SECÀ
(EXP.OBR_MENP_2019_0003-CONTRACTACIÓ) – Empresa: EPID SL (Empleo Para la
Integración de Discapacitados, SL) CIF: B-63934418.”
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.
Considerant l’article 208.1 LCSP que preveu que en el cas que l’Administració acordi la
suspensió de l’execució del contracte, caldrà formalitzar una acta en la qual s’hauran de fer
constar les circumstàncies que han motivat la suspensió i la situació de fet en l’execució del
contracte.
Considerant l’article 103 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que estableix
que l’acta de suspensió de l’execució del contracte ha de ser signada pel representant de
l’òrgan de contractació, pel contractista i pel director de l’obra, i s’ha d’estendre en el termini
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
Vist que l’esmentat article 103, disposa que a l’acta de suspensió s’hi ha d’adjuntar com a
annex, en relació amb la part o les parts suspeses, el mesurament de l’obra executada i els
materials proveïts a peu d’obra utilitzables exclusivament en aquestes. L’annex esmentat
s’ha d’incorporar en el termini màxim de deu dies hàbils d’acord amb la regla de còmput que
estableix al paràgraf anterior, prorrogable excepcionalment fins a un mes, tenint en compte
la complexitat de les tasques que inclou.
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 20 de març de 2020 del Cap de Servei d’Obra Pública Sergi
Gimeno Aribau.
2n.- Aprovar la suspensió de l’execució dels contractes d’obres que a continuació es
relacionen, pels motius abans esmentats:
- PROJECTE DE CONSTRUCCIO DEL CARRIL BICI A L'AV. DOCTOR FLEMING
ENTRE C. MAGI MORERA I C. ALCALDE PUJOL. FASE 1 (EXP.
OBR_OBE_2019_0002) – Empresa: INMOBLES SHOPPING 2016, SL – CIF:
B25809930
- PROJECTE D'EXECUCIÓ D'UNA RAMBLA VERDE A CORREGIDOR ESCOFET
(EXP.OBR_MENP_2019_0001-CONTRACTACIÓ) – Empresa: GLAUCA GESTIÓN
DEL PAISAJE SL – CIF: B25488255
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- MEMÒRIA VALORADA PER LA CREACIÓ D’UN PARC AMB JOCS INFANTILS AL
PARC JOAN ORÓ DE LLEIDA (Exp.OBR-MENP-2019-0006-CONTRACTACIÓ) Empresa: EPID SL (Empleo Para la Integración de Discapacitados, SL) CIF: B63934418.
- OBRES DEL PROJECTE D'ENJARDINAMENT DELS MIRADORS DEL SECÀ
(EXP.OBR_MENP_2019_0003-CONTRACTACIÓ) – Empresa: EPID SL (Empleo
Para la Integración de Discapacitados, SL) CIF: B-63934418.
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.
3r.- Requerir a les empreses que executen les obres esmentades en el punt primer d’aquest
Decret, per tal que en el termini de 2 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de
signatura del present decret, formalitzin la pertinent acta de suspensió de l’execució dels
contractes d’obres.
4rt.- Requerir a les empreses que executen les obres esmentades en el punt segon d’aquest
Decret, per tal que adoptin les mesures que resultin pertinents en matèria de seguretat i
salut, tant en relació a les obres com a les persones. Les empreses hauran de revisar que
aquestes mesures es mantenen en perfecte estat per la funció que han de complir.
5è.- Notificar el present Decret a les empreses adjudicatàries que executen les obres i als
directors d’obra de les mateixes.
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