SERVEI DE CONTRACTACIO
Regidoria d’Educació
Regidoria de Joventut
Regidoria de ciutat i cultura
Regidoria de Polítiques per als drets socials
Departament: Diversos

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 Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya davant la situació actual d’epidèmia declarada pel SARSCoV-2:
- 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.
- Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten mesures addicionals
per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, en que s’adopta el
tancament de tots els centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya, en
qualsevol dels ensenyaments que l'integren d'acord amb l'article 51 de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d'educació.
- Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
- 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.
- Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual s’adopten mesures de distància
entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals
s'interactua en els centres de treball.
Vist el Decret-Alcalde de data 12 de març de 2020 pels que es van adoptar mesures davant
la situació generada per la problemàtica creada pel conegut popularment coronavirus Covid19 (SARS-CoV-2), i en concret la suspensió de les activitats següents:
•
Tots els espectacles culturals en equipaments municipals.
•
Totalitat de les activitats extraescolars organitzades per l’Ajuntament de
Lleida.
•
Totalitat de les activitats públiques organitzades per l’Ajuntament a les
ludoteques, llars de jubilats, Joventut, Centres Cívics, Escola d’Art Municipal,
Conservatori Municipal de Música, Aula Municipal de Teatre, Casal de la Dona i resta
de sales municipals.
•
Tancament de la totalitat de les llars de jubilats.
•
Tancament de totes les instal·lacions esportives municipals.
•
Biblioteca de Pardinyes.
•
Qualsevol activitat pública organitzada per l’Ajuntament de Lleida o en els
seus equipaments o instal·lacions inferior a 1.000 persones, quan no es pugui
garantir la restricció de l’aforament a un terç.
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Vist el Decret-Alcalde de data 27 de març pel que es prorroga la totalitat de les mesures
acordades mitjançant Decret d’alcalde de data 12 de març de suspensió temporal de les
activitats i actes tant públics com privats, organitzats a la ciutat de Lleida, fins a l’11 d’abril.
Vistes les disposicions del “Real Decreto 463/2020, de 14 de març, 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
l’article 9 que es refereix a les mesusres de contenció en l’àmbit educatiu i de la
formació, suspenent l’activitat educativa presencial a tots els centres i etapes, cicles,
graus, cursos i nivells d’ensenyament contemplats a l’article 3 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitària
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, que en l’apartat 3 es refereix a la
suspensió de l’obertura al públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així
com locals i establiments en els que es desenvolupin espectacles públics, les
activitats esportives i d’oci.

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”, i en concret, l’apartat 1 que es refereix a la suspensió dels contractes de serveis
de prestació successiva, establint que en aquests casos el contractista tindrà dret a ser
indemnitzat per:
• Les despeses salarials que hagués abonat al personal adscrit al contracte durant el
període de suspensió.
• Les despeses de manteniment de la garantia definitiva durant el període de
suspensió del contracte.
• Les despeses de lloguer o manteniment de maquinària, instal·lacions i equips
adscrits directament al contracte, durant el temps de suspensió i sempre que no
s’utilitzin per a altres finalitats.
• Les despeses corresponents a les assegurances previstes als plecs, vinculades al
contracte efectivament subscrites i vigents.
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:
-

Art. 1.1, en el sentit que declara la suspensió de l’execució de determinats contractes
dels centres educatius donada la impossibilitat d'executar les prestacions de
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determinats contractes de prestació successiva subscrits pels òrgans de contractació
competents del Departament d'Educació, dels consells comarcals i de les entitats
locals, amb efectes a partir del dia 14 de març i fins que s'acordi l'aixecament del
tancament dels centres escolars.
-

Art. 1.2, en el sentit que davant la impossibilitat de prestació de determinats
contractes de prestació successiva vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments
públics, com els de neteja, seguretat i vigilància, manteniment, consergeria, jardineria
o altres, així com en els contractes de centres i establiments competència del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 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 (...).

-

Art. 1.3, en el sentit que la suspensió dels contractes previstos en l’art. 1.1 i 1.2 de
referit Decret comportarà en tots els casos l'abonament al contractista, per part de
l'Administració o entitat contractant, 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.

-

Art. 1.4 en el sentit que per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball
adscrits als contractes esmentats i amb l'objectiu de no afectar, amb caràcter
general, l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball, 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.

-

Art. 1.5, en el sentit que quan les 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.”
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-

Art. 3, en el sentit 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 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.

Vist que s’estan executant els següents serveis, i es considera convenient la suspensió de
l’execució dels mateixos, pels motius abans esmentats:
➢ Exp. 29/2016
Servei de Bucs d’assaig “El Mercat”, adjudicatari REPLAY IMATGE I TELEVISIÓ S.L,
amb CIF B25728536.
➢ Exp. SER_OBE_2017_0009
Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS):
o Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 1 REMOLINS,
adjudicatari Associació PROSEC, amb CIF G25228792.
o Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 2 COMPANYIA,
adjudicatari Associació PROSEC, amb CIF G25228792.
o Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 3 PAS A PAS,
adjudicatari FUNCACIO CHAMPAGNAT, amb CIF G59816991.
o Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 4 MERCADET,
adjudicatari SALESIANS SANT JORDI, amb CIF G25322603.
o Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 5 GINYOL, adjudicatari
ASPID, amb CIF G25322603.
➢ Exp. SER_OBE_2017_0012
Serveis de dinamització del programa de desenvolupament comunitari (PDC) de la
ciutat de Lleida:
o Serveis de dinamització del programa de desenvolupament comunitari (PDC)
de la ciutat de Lleida, Lot 1: Blocs Mariola, adjudicatari FUNDACIO
CHAMPAGNAT, amb CIF G59816991..
o Serveis de dinamització del programa de desenvolupament comunitari (PDC)
de la ciutat de Lleida. Lot 2: Pius XII-Escorxador, adjudicatari FUNDACIO
CHAMPAGNAT, amb CIF .
o Serveis de dinamització del programa de desenvolupament comunitari (PDC)
de la ciutat de Lleida. Lot 3: Barri Antic, adjudicatari ASSOCIACIO PROSSEC
(PROMOTORA SOCIAL), amb CIF G25228792.
➢ Exp. SER_OBE_2019_0016
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Serveis d'activitats esportives aquàtiques (AQUAGYM) per la gent gran de la ciutat
de Lleida, adjudicatari COL·LEGI EPISCOPAL, amb CIF R2500042C.
➢ Exp. SER_OBE_2019_0020
Servei de tallers d’estimulació neurocognitiva per a persones grans a les llars de
jubilats de la ciutat de Lleida, adjudicatari ASPID amb CIF G25322603.
➢ Exp. SER_OBE_2019_0022
Servei Educaesport, adjudicatari GRUP ITA GESTIÓ ESPORTIVA SL amb CIF
B67343509.
➢ Exp. SER_OBE_2017_0016
Servei per a la col·locació i subministrament de personal d’atenció al públic, per a
tasques complementàries de diferents activitats i programes culturals, adjudicatari JP
SILCOM amb CIF B60610995.
➢ Exp. SER_OBE_2019_0034
Servei de bar i menjador a les llars de jubilats de Lleida, adjudicatari ASPROS amb
CIF G43604628.
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, i d’acord amb l’establert en 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.
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 i el contractista 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.
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
5
Servei de Contractació
 Plaça Paeria, 11 Edifici Pal.les (1a planta) 25007 LLEIDA  973700307 - Fax 973700473 -  contractacio@paeria.es

SERVEI DE CONTRACTACIO
Regidoria d’Educació
Regidoria de Joventut
Regidoria de ciutat i cultura
Regidoria de Polítiques per als drets socials
Departament: Diversos

RESOLC:
1r.- Aprovar la suspensió de l’execució dels contractes de servei que a continuació es
relacionen, amb efectes del passat 14 de març, mentre estigui vigent l’estat d’alarma o
d’altres resolucions que impossibilitin l’execució dels mateixos, pels motius abans
esmentats:
➢ Exp. 29/2016
Servei de Bucs d’assaig “El Mercat”, adjudicatari REPLAY IMATGE I TELEVISIÓ S.L,
amb CIF B25728536.
➢ Exp. SER_OBE_2017_0009
Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS):
o Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 1 REMOLINS,
adjudicatari Associació PROSEC, amb CIF G25228792.
o Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 2 COMPANYIA,
adjudicatari Associació PROSEC, amb CIF G25228792.
o Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 3 PAS A PAS,
adjudicatari FUNCACIO CHAMPAGNAT, amb CIF G59816991.
o Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 4 MERCADET,
adjudicatari SALESIANS SANT JORDI, amb CIF G25322603.
o Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 5 GINYOL, adjudicatari
ASPID, amb CIF G25322603.
➢ Exp. SER_OBE_2017_0012
Serveis de dinamització del programa de desenvolupament comunitari (PDC) de la
ciutat de Lleida:
o Serveis de dinamització del programa de desenvolupament comunitari (PDC)
de la ciutat de Lleida, Lot 1: Blocs Mariola, adjudicatari FUNDACIO
CHAMPAGNAT, amb CIF G59816991..
o Serveis de dinamització del programa de desenvolupament comunitari (PDC)
de la ciutat de Lleida. Lot 2: Pius XII-Escorxador, adjudicatari FUNDACIO
CHAMPAGNAT, amb CIF .
o Serveis de dinamització del programa de desenvolupament comunitari (PDC)
de la ciutat de Lleida. Lot 3: Barri Antic, adjudicatari ASSOCIACIO PROSSEC
(PROMOTORA SOCIAL), amb CIF G25228792.
➢ Exp. SER_OBE_2019_0016
Serveis d'activitats esportives aquàtiques (AQUAGYM) per la gent gran de la ciutat
de Lleida, adjudicatari COL·LEGI EPISCOPAL, amb CIF R2500042C.
➢ Exp. SER_OBE_2019_0020
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Servei de tallers d’estimulació neurocognitiva per a persones grans a les llars de
jubilats de la ciutat de Lleida, adjudicatari ASPID amb CIF G25322603.
➢ Exp. SER_OBE_2019_0022
Servei Educaesport, adjudicatari GRUP ITA GESTIÓ ESPORTIVA SL amb CIF
B67343509.
➢ Exp. SER_OBE_2017_0016
Servei per a la col·locació i subministrament de personal d’atenció al públic, per a
tasques complementàries de diferents activitats i programes culturals, adjudicatari JP
SILCOM amb CIF B60610995.
➢ Exp. SER_OBE_2019_0034
Servei de bar i menjador a les llars de jubilats de Lleida, adjudicatari ASPROS amb
CIF G43604628.
2n.- Requerir a les empreses, 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 del servei, on s’especifiqui i es motivi quines prestacions queden
vigents i en quines condicions.
3r.- Abonar a cada empresa contractista la indemnització dels danys i perjudicis,
efectivament soferts 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.
4t.- 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.
5è.- Requerir a l’empresa per tal que un cop aixecada la suspensió 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.
6è.- 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 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.
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7è.- 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.
8è.- Notificar el present Decret a les empreses adjudicatàries dels contractes de serveis
referenciats en el punt 1r d’aquesta resolució i a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.
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