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Departament: Medi ambient
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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 23 de gener de 2018 es va aprovar el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques relatiu a la
contractació del serveis de manteniment i conservació de la jardineria urbana de la ciutat de
Lleida, LOT 1: Sector 2 i LOT 2: Sector 3, mitjançant procediment obert amb diversos criteris
d’adjudicació, sotmès a regulació harmonitzada i reservat a Centres Especials de Treballs
amb un pressupost màxim de 2.230,610,36 € que correspon a quatre (4) anualitats i amb el
següent desglossament per lots:
➢ LOT 1: SECTOR 2 per un import total d’1.104.494,92 €
➢ LOT 2: SECTOR 3 per un import total d’1.575.437,16 €
Segons Decret-Alcalde de data 31 de desembre de 2018 es va adjudicar a la FUNDACIO
PRIVADA ASPROS, amb CIF núm. G43604628, el contracte del Servei de manteniment i
conservació de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida. Lot 2: Sector 3.
En data 25 de gener de 2019 es va formalitzar el contracte de referència entre
l’AJUNTAMENT DE LLEIDA i la FUNDACIO PRIVADA ASPROS, amb CIF núm.
G43604628, en el qual, segons la clàusula tercera del contracte, s’estableix que la vigència
del mateix serà de quatre (4) anys a partir de la data de formalització del mateix i es podrà
prorrogar per dos (2) anys més.
Vist els Decret-Alcalde 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 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.
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
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”.

1
Servei de Contractació
 Plaça Paeria, 11 Edifici Pal.les (1a planta) 25007 LLEIDA  973700307 - Fax 973700473 -  contractacio@paeria.es

SERVEI DE CONTRACTACIO
Regidoria d’habitatge i transició ecològica
Departament: Medi ambient
Exp SER_OBE_2018_0001_LOT 2

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, pel que fa referència a la impossibilitat de
prestació de determinats contractes de prestació successiva entre els que s ‘inclouen els de
jardineria, en els que es podrà declarar la seva suspensió.
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.
Vist el Decret-Alcalde de data 1 d’abril de 2020 en el que es resolia aprovar la suspensió
parcial, amb efectes del passat 14 de març, mentre estigui vigent l’estat d’alarma o d’altres
resolucions que impossibilitin l’execució del mateix, del contracte del servei de manteniment
i conservació de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida (Sector 3), adjudicat a la
FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS (CIF G43604628), segons acord de Ple de data 31 de
desembre de 2018, en els termes establerts a l’informe de data 27 de març de 2020 de la
Coordinadora de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida.
Vist l’informe de data 29 d’abril de 2020, per la Cap de secció de parcs i jardins i la
Coordinadora de sostenibilitat, 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 de data 29 d’abril de 2020 per la Cap de Secció de Parcs i Jardins i per
la Coordinadora de sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida, en relació a l’aixecament de la
suspensió en l’execució del contracte del servei de manteniment i conservació de la
jardineria urbana de la ciutat de Lleida Lot 2 (Sector 3), acordada per Decret-Alcalde de data
1 d’abril de 2020.
2n.- Aixecar la suspensió parcial del contracte, amb efectes del passat 27 d’abril de 2020, en
els termes establerts en l’informe de data 29 d’abril de 2020 de la Cap de Secció de Parcs i
Jardins i per la Coordinadora de sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida, amb execució de les
tasques de jardineria definides en el PPT, d’acord amb el contracte formalitzat en data 25 de
gener de 2019.
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3r.- Comunicar a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS, l’obligació que executi les
tasques de jardineria definides al PPT del contracte de servei de manteniment i conservació
de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida, Lot 2 (Sector 3) amb normalitat i atenent les
consideracions i propostes de l’informe de data 29 d’abril de 2020 per la Cap de Secció de
Parcs i Jardins i per la Coordinadora de sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida, amb efectes
del passat 27 d‘abril de 2020.
4t.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient.
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