Ref: C-17/2021
CONTRACTE D’OBRA CIVIL DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE PLUVIALS I
CLAVEGUERAM PEL CAMÍ SANT PERE DEL BOSC I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ PER PROCEDIMENT
OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.
REUNITS
D’UNA PART el senyor NARCÍS PIFERRER REIXACH, amb DNI 40.266.881-E, com a Conseller delegat de
la societat AIGÜES DE BLANES, SA, en exercici 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.
DE L’ALTRA PART, el senyor ESTEVE AYATS DOMÈNECH amb NIF, núm. 40266441-L, en representació
de l’empresa AGLOMERATS GIRONA, S.A. amb CIF: A17207168 i amb domicili social a Santa Cristina
D’Aro, carrer Paratge Bufaganyes, s/n.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I.- El conseller delegat de la societat Aigües de Blanes, el dia 15 de setembre de 2021 va aprovar els
plecs de Clàusules Tècniques i Administratives particulars reguladores del contracte administratiu per
adjudicar, mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària el contracte D’OBRA CIVIL DEL LES
OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE PLUVIALS I CLAVEGUERAM PEL CAMÍ SANT PERE DEL BOSC I
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ i es va convocar licitació pública per a la seva adjudicació.
II.- El dia 13 d’octubre de 2021 es constitueix la mesa de contractació per a l’obertura del SOBRE A,
que conté la documentació administrativa i comprovada la documentació presentada es conclou que
l’empresa AGLOMERATS GIRONA,SA aporta correctament la documentació assenyalada en el plec de
condicions.
III.- El mateix dia, en acte públic es procedeix a l’obertura dels SOBRES B de les proposicions
presentades, que contenen la documentació tècnica acreditativa dels criteris a valorar mitjançant
fórmula automàtica i la Mesa de contractació proposa l’adjudicació del contracte a AGLOMERATS
GIRONA, SA Requerida dita l’empresa perquè presenti la documentació a que fa referència la clàusula
1.18 del plec de condicions esmentat, la presenta correctament dins de termini.
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IV. El dia 25 d’octubre 2021, el Conseller Delegat d’aigües de Blanes adjudica el contracte dels treballs
D’OBRA CIVIL DEL LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE PLUVIALS I CLAVEGUERAM PEL CAMÍ
SANT PERE DEL BOSC I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- El senyor ESTEVE AYATS DOMÈNECH, en representació de l’empresa AGLOMERATS
GIRONA, S.A. es compromet a la prestació dels treballs objecte d’aquest contracte, amb estricta
subjecció al plec de clàusules administratives particulars, així com a l’oferta presentada, documents
que es declaren incorporats i formen part d’aquest contracte, que accepten plenament i de la qual
cosa deixa constància, signant en aquest acte la seva conformitat.
Segona.- El preu d’adjudicació d’aquest contracte és de 352.649,14€ (IVA exclòs).
Tercera.- El termini del contracte es de 3 mesos a comptar des de la data de l’Acta de comprovació del
replanteig.
Quarta.- Aquest contracte se celebra sense revisió de preus.
Cinquena.- Aquest contracte té naturalesa privada sent la jurisdicció civil la competent per conèixer
les incidències i/o reclamacions que sorgeixin de la seva preparació, adjudicació, efectes, compliment
i extinció.
Per la deguda constància de tot el què s’ha convingut, es signa aquest contracte a la data de la firma
digital.
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