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Ref: C-8/2020 

 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE L’OBRA DE “REFORMA DE 

LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L’AV. CATALUNYA 36-58 DE BLANES 

 

El dia 23 de juliol de 2020 es varen aprovar els plecs de Clàusules Tècniques i Administratives particulars 

reguladores del contracte administratiu per adjudicar, mitjançant el procediment obert i tramitació 

ordinària el contracte de subministrament DE MATERIAL DE L’OBRA DE “REFORMA DE LA XARXA 

D’AIGUA POTABLE DE L’AV. CATALUNYA 36-58 DE BLANES i es va convocar licitació pública per a la seva 

adjudicació. 

 

Durant el termini de presentació d’ofertes, concorren al present concurs les següents empreses: 

 

 

 

 

El dia 9 de setembre de 2020 es constitueix la mesa de contractació per a l’obertura del SOBRE A, que 

conté la documentació administrativa i comprovada la documentació presentada, pels licitadors,  

JOSEP PRUNELL EGEA (PLÀSTICS BLANES) es conclou que aporta correctament la documentació exigida 

en el plec de condicions particulars.  

 

A continuació i en acta públic, es passa a l’obertura dels SOBRE  B de les proposicions presentades, que 

contenen les propostes a valorar mitjançant fórmula automàtica i el senyor JOSEP PRUNELL EGEA 

presenta la següent proposta: 

➢ Ofereix com a oferta econòmica un 11,16% global de baixa sobre els preus unitaris que consten 

a l’ANNEX adjunt a aquesta acta. 

➢ Ofereix una millora del termini de lliurament de material de 0 dies hàbils. 

 

Aplicant els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, la mesa de contractació proposa 

l’adjudicació d’aquest contracte al senyor JOSEP PRUNELL EGEA. 

 

Requerida a l’empresa esmentada perquè presenti la documentació a que fa referència la clàusula 1.20 

del plec de condicions administratives, la presenten correctament dins de termini.  

 

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. 

 

 

 

ORDRE NOM LICITADOR 

1 JOSEP PRUNELL EGEA-PLÀSTICS BLANES 
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ACORDO: 

 

Primer.- ADJUDICAR  el contracte de SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE L’OBRA DE “REFORMA DE 

LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L’AV. CATALUNYA 36-58 DE BLANES al senyor JOSEP BRUNELL EGEA 

(Plàstics Blanes) d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques particulars i l’oferta 

presentada, pels preus unitaris que figuren a l’oferta presentada i que representen  un 11,16% global 

de baixa sobre els preus unitaris de licitació. 

 

Segon.- REQUERIR al senyor JOSEP PRUNELL EGEA, que dins el termini dels 5 dies següents al 

requeriment efectuat per ABSA, el representant de dita empresa haurà de formalitzar el contracte.. 

 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les empreses licitadores i publicar l’adjudicació al perfil del 

contractant de la web de la societat 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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