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C-15/2019 

 

APROVACIÓ CONTRACTE PONT DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA 

TENSIÓ A TOTES LES INSTAL·LACIONS D’AIGÜES DE BLANES, S.A  

 

El Conseller Delegat d’AIGÜES DE BLANES, SA adjudicà, en data 04 de febrer de 2020  el 

contracte de “SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ A TOTES LES 

INSTAL·LACIONS D’AIGÜES DE BLANES, S.A.” a l’empresa ENDESA ENERGIA S.A.U. 

 

En Data 10 de febrer de 2021 el Conseller Delegat d’AIGÜES DE BLANES, SA  aprovà 

prorrogar el contracte de SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ A TOTES 

LES INSTAL·LACIONS D’AIGÜES DE BLANES, S.A a l’empresa ENDESA ENERGIA S.A.U. pel termini 

d’un any, a comptar a partir del dia 1 de març de 2021. 

 

És voluntat d’aquesta empresa aprovar l’adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc 

de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

adjudicat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya. 

 

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya ens comunica que havent 

esgotat el pressupost disponible no poden atendre la nostra petició fins a principis de juliol 

del 2022, moment en què s’acordarà la 1a pròrroga amb l’empresa adjudicatària prèvia la 

revisió de preus corresponent. 

 

Havent finalitzat el termini de vigència del contracte subscrit amb l’empresa ENDESA 

ENERGIA, S.A.U i donat que es un servei essencial i imprescindible, que no es pot 

interrompre, és necessari signar un contracte que cobreixi aquest període de temps fins 

formalitzar contracte amb l’ACM. 

 

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.- Aprovar el contracte pont de SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA 

TENSIÓ A TOTES LES INSTAL·LACIONS D’AIGÜES DE BLANES, S.A presentat per l’empresa ENDESA 

ENERGIA S.A.U. fins a l’adhesió d’Aigües de Blanes, SA al sistema de compra agregada de l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya o bé fins la seva adjudicació a un contractista, 

prèvia licitació pública, i com a màxim pel termini d’1 any, amb un pre-avís a l’empresa ENDESA 

ENERGIA, S.A.U d’ 1 mes d’antelació. 
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SEGON.- Notificar aquest acord al contractista, i publicar-ho al perfil del contractant 

d’AIGÜES DE BLANES, SA. 

  

 

 

  
Blanes, a la data de la firma digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NARCÍS PIFERRER REIXACH 
Conseller Delegat d’Aigües de Blanes, SA 
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