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Ref: C-22/2021 

 

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE, 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, I TRAMITACIÓ URGENT,  DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN 

MUR DE CONTENCIÓ AL CARRER JOAN BENEJAM 

 

 

FETS 

Aigües de Blanes, SA té la necessitat de contractar les OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN MUR DE 

CONTENCIÓ AL CARRER JOAN BENEJAM, per la qual cosa ha procedit a l’elaboració del Plec de clàusules 

administratives i tècniques particulars que ha de regir aquesta  contractació.  

 

FONAMENTS DE DRET 

1.- D’acord amb el que estableix l’article 3.1 h) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del 

Sector Públic (en endavant LCSP), a l’ésser Aigües de Blanes, SA una societat mercantil d’economia 

mixta, amb majoria de capital social de titularitat municipal, constitueix poder adjudicador. 

 

2.- Pel fet de constituir poder adjudicador està sotmesa, per a contractar, en la forma i termes que es 

prevegin als articles 316 a 320 de la LCSP., en quan a la preparació i adjudicació i per les normes de 

dret privat en quant als seus efectes i extinció (article 26.2 de la LCSP). 

 

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 plec de Clàusules Administratives particulars reguladores del contracte 

administratiu per adjudicar, mitjançant el procediment obert i tramitació urgent LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ D’UN MUR DE CONTENCIÓ AL CARRER JOAN BENEJAM,  i convocar licitació pública per 

a la seva adjudicació. 
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Segon.- Simultàniament s’anuncia licitació, durant el termini de 13  DIES NATURALS a comptar a partir 

del dia següent de la publicació de la convocatòria en el perfil de contractant d’AIGÜES DE BLANES, SA. 

 

Tercer.- Publicar l’esmentada licitació en el “perfil del contractant” a la pàgina web de la societat Aigües 

de Blanes, SA (www.aiguesdeblanes.cat). 

 

 

Blanes, a la data de la signatura digital 

 

 

 

 

 

 

 

Narcís Piferrer i Reixach 

Conseller Delegat 

 

 

 

http://www.aiguesdeblanes.cat/
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