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Exp: C-15/2019 

 

ACORD DEL CONSELLER DELEGAT D’AIGÜES DE BLANES, SA 

 

Vist que per acord del Conseller Delegat d’Aigües de Blanes, SA,  de data 4 de febrer de 2019, es va 

adjudicar a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU, el contracte de subministrament d’ENERGIA ELÈCTRICA 

EN BAIXA TENSIÓ A TOTES LES INSTAL·LACIONS D’AIGÜES DE BLANES, SA. 

 

Vist que a partir de l'1 de juny de 2021, està previst que es comenci a aplicar el nou sistema de tarifes 

d'electricitat segons la circular 3/2020 publicada en el BOE el 24 de gener de 2020. 

 

Vist el què es disposa a l’article 205.2b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, sobre les modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives particulars: 

“ 2. Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre que 

aquesta compleixi tots els requisits que recull l'apartat primer d'aquest article, són els següents: 

..... 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies sobrevingudes i 

que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del contracte, sempre que 

es compleixin les tres condicions següents: 

1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració 

diligent no hauria pogut preveure. 

2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 

3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 

excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de 

conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.” 

 

Vist que d’acord amb el comunicat enviat per ENDESA, en data 22 de juliol en el que posen de manifest 

que en aplicació de la Circular 3/2020 de la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència, a partir 

de l’1 de juny de 2021 introdueixen canvis als peatges d’electricitat, en l’estructura tarifària i en els 

valors de components regulats. I que la conversió de preus proposada s’ha fet d’acord amb els criteris 

publicats pel regulador i el procés ha estat aprovat per la mateixa CNMC. 
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Vist l’informe emès pel Cap de Planta i Manteniment, en data 4 d’agost de 2021, mitjançant el qual es 

justifica que es compleix amb els requisits legals per poder modificar el contracte subscrit amb ENDESA 

ENERGIA SAU. 

 

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 els nous valors dels preus adjudicats, adaptats a la regulació de la nova tarifa i que 

seran d’aplicació a partir del dia 1 de juny de 2021 i que son: 

 

 

 

Segon,. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i publicar a la web del perfil del contractant d’Aigües de 

Blanes, SA. 

 

Blanes, a la data de la signatura digital 

 

 

 

 

 

Narcís, Piferrer Reixach 

Conseller Delegat. Aigües de Blanes, SA 
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