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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 la Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2018 en el que es va
aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques
que regeix la contractació del servei del Pla de manteniment, conservació i millora de
voreres i Brigada d’Acció Immediata, mitjançant procediment obert amb diversos criteris
d’adjudicació, sotmès a regulació harmonitzada, amb un pressupost màxim de 446.281,00 €
+ 93.719,00 € d’IVA (Total: 540.000,00 €) que correspon a una (1) anualitat.
Segons Decret-Alcalde de data 11 de juliol de 2018 es va adjudicar a B.BIOSCA, SL, amb
CIF B25250598 el contracte del servei del Pla de manteniment, conservació i millora de
voreres i Brigada Acció Immediata, per un import de 446.281,00 € + 93.719,00 d’IVA (Total:
540.000,00 €), i amb una baixa sobre els preus unitaris del 16,55 %, d’acord amb la seva
oferta.
El contracte de referència es va formalitzar, entre les parts en data 9 d’agost de 2018 i
segons consta a la seva clàusula tercera de l’apartat III-CLAUSULES DEL CONTRACTE, la
seva durada serà d’un (1) any prorrogable per un (1) més d’acord amb la clàusula 1.6 del
PCAP aprovat segons acord de la Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2018.
Segons Decret-Alcalde de data 14 de juny de 2019 es va aprovar la pròrroga del contracte
de servei del Pla de manteniment, conservació i millora de voreres i Brigada d’Acció
Immediata, adjudicat a l’empresa a B.BIOSCA, SL, amb CIF B25250598, pel període del 10
d’agost de 2019 al 9 d’agost de 2020, per un import total de 443.281,00 € + 93.179,00 €
(Total: 540.000,00 €).
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-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 marzo, 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’hosteleria 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 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”.
Segons Decret-Alcalde de data 23 de març de 2020 es va resoldre:
“1r.- Aprovar l’informe de data 20 de març de 2020 del Cap de Servei de Serveis Urbans de l’Ajuntament
de Lleida en relació a la suspensió parcial del servei del pla de manteniment, conservació i millora de
voreres i brigada d'acció immediata pel que fa referència a les actuacions programades mentre estigui
vigent l’estat d’alarma i mantenir operativa la disponibilitat 24h de la Brigada d’Acció Immediata per
poder actuar davant de situacions de perill a la via pública.
2n.- Aprovar la suspensió parcial del contracte servei del pla de manteniment, conservació i millora de
voreres i brigada d'acció immediata pel que fa referència a les actuacions programades mentre estigui
vigent l’estat d’alarma i mantenir operativa la disponibilitat 24h de la Brigada d’Acció Immediata, per
poder actuar davant de situacions de perill a la via pública, adjudicat a l’empresa B.BIOSCA,SL amb CIF
núm. B25250598 segons Decret-Alcalde de data 11 de juliol de 2018, en els termes establerts en
l’informe de data 20 de març de 2020 del Cap de Servei de Serveis Urbans de l’Ajuntament de Lleida; 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.
3r.- Requerir a l’empresa, per tal que en el termini de 2 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
data de signatura del present decret, formalitzi la pertinent acta de suspensió de l’execució del servei.
4t.- Les mesures acordades podran ser objecte de revisió mitjançant la corresponent resolució, per
adaptar-les a les necessitats de cada moment i a les modificacions normatives que es publiquin.
5è.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient.”.

Vista l’Acta de suspensió del contracte de servei del Pla de manteniment, conservació i
millora de voreres i Brigada d’Acció Immediata, any 2018, signada per l’empresa
adjudicatària B.BIOSCA,SL, en data 27 de març de 2020, en la qual manifesta:
“.../...
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Vist el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries, modificat pel
Decret Llei 8/2020, de 24 de març, i en concret:
L’article 1.2, preveu que atès que en el marc de les mesures per fer front a la
pandèmia del COVID-19, la Instrucció de la Secretaria d'Administració i Funció Pública,
3/2020 de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al
personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del
coronavirus SARS-CoV-2, els departaments de la Generalitat i el sector públic han establert
plans de contingència per restringir la prestació presencial de serveis als serveis bàsics o
estratègics quan aquestes mesures comporten la impossibilitat de prestació de determinats
contractes de prestació successiva vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments públics,
com els de jardineria o altres, l'administració o entitat contractant podrà declarar la
suspensió d'aquests contractes des del moment en què resulti impossible la seva execució
mitjançant l'aixecament de l'acta corresponent o a instància del contractista. Si a causa de
les mesures adoptades es produeix una reducció de les prestacions objecte del contracte,
l'òrgan de contractació podrà determinar les prestacions que es continuen realitzant (...).
L’article 1.3, preveu els efectes de la suspensió dels contractes, amb l'abonament al
contractista de la indemnització dels danys i perjudicis efectivament soferts per aquest
durant el període de suspensió, d'acord amb el que estableix l'article 34.1 del Reial decret
llei 8/2020.
L’article 1.4, que estableix que “Per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball
adscrits als contractes esmentats, (...) per resolució de l'òrgan competent en la resta de
casos, es garanteix la continuïtat en el pagament dels contractes que queden suspesos des
de la data de la seva suspensió i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte
s'estableixi en els corresponents plecs o documents contractuals, en concepte de bestreta a
compte del pagament dels danys i perjudicis en els termes de l'apartat 3, i produint-se la
regularització definitiva dels pagaments, si escau, a la finalització del període de suspensió.”
L’article 1.5, preveu que en supòsits de necessitats concretes dels edificis,
instal·lacions i equipaments públics els contractes dels quals haguessin quedat suspesos,
requereixin l'execució d'actuacions puntuals de les prestacions suspeses, els contractistes
estaran obligats a atendre els requeriments de l'Administració o entitat del sector públic
contractant i garantir la prestació del servei requerit.
L’article 2, estableix que “Els òrgans competents de les entitats locals de Catalunya
podran dictar normes o actes administratius de suspensió de l'execució de contractes, en els
mateixos termes i amb els mateixos efectes que s'estableixen en l'article anterior.”
L’article 3 preveu en relació al manteniment de llocs de treball afectat, que “La
suspensió de l'execució dels contractes total o parcial i l'aplicació del règim establert als
articles 1.4 i 6.2 d'aquest Decret llei en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar
expedients de regulació d'ocupació en relació amb els llocs de treball adscrits als contractes
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suspesos, llevat del supòsit previst a l'apartat 6 de l'article 1. En el cas que l'empresa o
entitat afectada per la suspensió sol·liciti l'aplicació d'un expedient de regulació d'ocupació
que afecti els llocs de treball adscrits als contractes suspesos, ho haurà de comunicar
immediatament a l'òrgan contractant que acordarà la suspensió del pagament a compte
previst en aquest Decret llei.”
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.
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:
Complementar, en la part resolutiva del Decret-Alcalde de data 23 de març de 2020 pel qual
es resolia l’aprovació de la suspensió parcial del contracte Servei del Pla de manteniment,
conservació i millora de voreres i brigada d'acció immediata pel que fa referència a les
actuacions programades mentre estigui vigent l’estat d’alarma i mantenir operativa la
disponibilitat 24h de la Brigada d’Acció Immediata, per poder actuar davant de situacions de
perill a la via pública, adjudicat a l’empresa B.BIOSCA,SL amb CIF núm. B25250598,
incorporant els apartats 4rt a 9è següents:
4rt.- Abonar a l’empresa contractista la indemnització dels danys i perjudicis,
efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, d'acord amb l'article
34.1 del Reial decret llei 8/2020. A tal efecte, els abonaments es faran en forma de
bestreta a compte del pagament dels danys i perjudicis de l’art. 1.3 del Decret Llei
7/2020, de 17 de març condicionada a que l’empresa no iniciï cap procediment de
regulació d’ocupació.
5è.- Requerir a l’empresa per tal que en cas d'aplicació d'un expedient de regulació
d'ocupació que afecti els llocs de treball adscrits al contracte suspès, ho comuniqui
de forma immediata a l’Ajuntament. En cas que no ho comuniqui de forma
immediata, s’aplicaran les penalitats que corresponguin.
6è.- Requerir a l’empresa per tal que un cop aixecada la suspensió parcial del
contracte, acrediti de forma documental fefaent, la realitat, efectivitat i quantia de les
despeses que aquesta suspensió li hagi generat, dins dels conceptes indemnitzables
que assenyala l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020. La quantia en cap cas podrà
ser superior al cost mensual del contracte sense benefici industrial, ni IVA. Igualment
haurà d’acreditar estar al corrent de les seves obligacions laborals i socials i de
pagament a subcontractistes i proveïdors.
7è.- Comunicar a l’empresa que en el seu cas, vindrà obligada a atendre els
requeriments efectuats per l’Ajuntament respecte a l’execució d’actuacions puntuals
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en les prestacions suspeses, garantint la prestació del servei requerit, d’acord amb
l’establert en l’article 1.5 del Decret Llei 7/2020 de 17 de març.
8è.- Les mesures acordades podran ser objecte de revisió mitjançant la corresponent
resolució, per adaptar-les a les necessitats de cada moment i a les modificacions
normatives que es publiquin.
9è.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient.
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