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C-14/2019 
 
ACORD DE 2a PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I DEPOSICIÓ A 
L’ABOCADOR AUTORITZAT DELS RESIDUS DE L’EMPRESA MIXTA AIGÜES DE BLANES, S.A. 
 
El Conseller Delegat d’AIGÜES DE BLANES, S.A. adjudicà, en data 5 de febrer de 2020 el contracte del 
servei de “RECOLLIDA, TRANSPORT I DEPOSICIÓ A L’ABOCADOR AUTORITZAT DELS RESIDUS DE L’EMPRESA 
MIXTA AIGÜES DE BLANES, S.A.”, a l’empresa CONTENIDORS COSTA BRAVA, S.L. El termini inicial del 
contracte és de 1 any, havent-se iniciat el dia 1 de març de 2020 i podrà esser prorrogat de forma expressa 
per un període d’1 any més, sempre i quan ambdues parts estiguin d’acord. 

 
En data 10 de febrer de 2021 es va aprovar el primer acord de pròrroga del contracte del servei de recollida, 
transport i deposició a l’abocador autoritzat dels residus de l’empresa mixta Aigües de Blanes, S.A. , el qual 
va començar a comptar a partir de l’1 de març de 2021. 

 
Vist que per part del Cap d’Explotació,  encarregat de la gestió d’aquest contracte, s’emet informe, 
en data 23 de febrer de 2022,  en què es considera convenient la seva pròrroga pel termini d’ un 
any més. 
 
Vista la conformitat del contractista a la pròrroga proposada, presentada en data 23 de febrer de 
2022. 
 
Vist el que es disposa a l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, pel que fa a les pròrrogues del contracte, i que aquesta ha de ser acordada per l’òrgan de 
contractació. 
 
En virtut dels poders que m’han estat conferits per la Junta General del 24 d’octubre del 2019, i 
elevats a públics el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 24 
de gener de 2020. 
 
ACORDO 
 
PRIMER.- Prorrogar el contracte del SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I DEPOSICIÓ A L’ABOCADOR 
AUTORITZAT DELS RESIDUS DE L’EMPRESA MIXTA AIGÜES DE BLANES, S.A. a l’empresa CONTENIDORS 
COSTA BRAVA, SL  pel termini d’un any, a partir del dia 1 de març de 2022.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al contractista, i publicar-ho al perfil del contractant d’AIGÜES DE 
BLANES, S.A. 
  
Blanes, a la data de la firma digital. 

 
 
 
 
 
 

 
 
NARCÍS PIFERRER i REIXACH 
Conseller Delegat d’Aigües de Blanes, S.A. 
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