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Ref. C-24/2021 

 

 

ACORD AMPLIACIÓ TERMINI DE LLIURAMENT  

 

 

Vist el  contracte adjudicat en data 24 de novembre de 2021, per a la compra D’UN VEHICLE CAMIÓ-

CUBA a l’empresa CAMION GRUP, S.A.U., que fixa un termini màxim de lliurament del vehicle amb 

l’equipament addicional, homologacions realitzades i en condicions de circular en 360 dies naturals a 

comptar a partir de la signatura del contracte (20 de desembre de 2021), que ha estat millorat per 

l’oferta presentada en 4 setmanes,  per tant la data de lliurament del vehicle és com a màxim el 17 de 

novembre de 2022. 

 

Vist que en data 17 de maig de 2022 l’empresa CAMION GRUP, S.A.U. manifesta que: 

 
“Pel que fa a la unitat demanada adjudicada el 24 de novembre del 2020. Tenim la informació 

de la nostra fàbrica, que lamentablement no es podran lliurar en el termini comunicat 

inicialment per causes de força major. 

És ben sabut, i comunicat a xarxes, que moltes indústries, inclosa la d'automoció, estan patint 

per mantenir la cadena de subministrament i la capacitat de producció a causa de molts factors. 

Un dels principals és l’escassetat de semiconductors a nivell global, i també la manca de 

capacitat de subministrament d’altres matèries primeres. A més, noves restriccions degudes al 

COVID 19 i altres situacions globals no esperades, han afectat d'una manera molt forta els 

proveïdors, agreujant el flux de subministrament de material. 

 

Tot això ha provocat una tempesta perfecta, en la qual Scania està treballant de valent buscant 

solucions innovadores per reduir al màxim l'impacte en els nostres clients. Tanmateix, ens estem 

trobant que el subministrament de materials s'està tornant cada cop més crític, forçant-nos a 

reduir la nostra capacitat de producció. El nivell tan gran d'incertesa fa extremadament difícil 

predir quan la situació es pot estabilitzar. Això fa que el lliurament dels nostres camions continuï 

endarrerint-se. 

 

Com comentàvem a la nostra visita de dies passats, anirem informant de les dates estimades 

que ens comuniqui fàbrica, sense tenir la certesa que siguin definitives. En aquests moments, la 

data estimada del vehicle és el gener del 2023.” 

 

Vist el Plec de Condicions Administratives que regula aquesta contractació, en el seu article 2.6.2)  

s’estableix que la demora en el compliment del contracte pot suposar la resolució del mateix o bé la 

imposició de penalitats. 
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Vist el que es disposa a l’article 211. 1 d) de la Llei 9/2017de 8 de novembre de contractes del sector 

públic, en el sentit que el retard injustificat dels terminis per part del contractista pot donar lloc a la 

resolució del contracte. 

 

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.- Ampliar el termini de lliurament del vehicle camió cuba, adjudicat a l’empresa CAMION GRUP, 

S.A.U., a data 31 de gener de 2023, entenent que el retard es produeix per causes alienes a l’empresa 

contractista. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 

 

Tercer.- Publicar el present acord en el perfil del contractant d’Aigües de Blanes, SA. 

 

 

Blanes, a la data de la signatura digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narcís Piferrer i Reixach 

Conseller Delegat d’Aigües de Blanes, SA 
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