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C-2/2019 

 

ACORD DE 2a PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS “TREBALLS DE SERRALLERIA, CALDERERIA I 

ACTUACIONS A OBRA DE LES XARXES D’AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER 

AIGÜES DE BLANES, S.A 

 

El Conseller Delegat d’AIGÜES DE BLANES, SA adjudicà, en data 3 d’abril de 2019, el contracte dels  

“TREBALLS DE SERRALLERIA, CALDERERIA I ACTUACIONS A OBRA DE LES XARXES D’AIGUA 

POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE BLANES, S.A, a l’empresa TALLERS 

COMAS, SA per un import màxim de 75.000€/any (IVA exclòs). El termini inicial del contracte és 

d’ UN any, havent-se iniciat el dia 2 de maig de 2019. 

 

D’acord amb la clàusula 1.5 del Plec de condicions administratives que regula aquest contracte, 

es preveu que el contracte podrà ser prorrogable, amb caràcter anual, fins un màxim de 5 anys. 

 

El termini inicial del contracte que es va iniciar el dia 2 de maig de 2019, va ésser prorrogat de 

forma exprés per un període de 1 any més fins el 02 de maig del 2020. 

 

Vist que per part del Cap de planta i manteniment,  encarregat de la gestió d’aquest contracte, 

s’emet informe, en data 20 d’abril de 2021, 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 6 d’abril de 

2021. 

 

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  “TREBALLS DE SERRALLERIA, CALDERERIA I ACTUACIONS A 

OBRA DE LES XARXES D’AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE BLANES, 

S.A, a l’empresa TALLERS COMAS, SA, d’acord amb la clàusula 1.5 del plec de condicions 

administratives, pel termini d’un any, a comptar a partir del dia 2 de maig de 2021 per un import 

màxim de 75.000€/any (IVA exclòs).  
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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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