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Ref. C-26/2021 

 

 

ACORD SEGONA AMPLIACIÓ TERMINI DE LLIURAMENT VEHICEL CAMIÓ-GRUA 

 

 

Vist el  contracte adjudicat en data 23 de desembre de 2021, per a la compra D’UN VEHICLE CAMIÓ-

GRUA  a l’empresa CAMPS MOTOR, SA que fixa un termini màxim de lliurament del vehicle amb 

l’equipament addicional, homologacions realitzades i en condicions de circular en 240 dies naturals a 

comptar a partir de la signatura del contracte (17 de gener de 2022), 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 d’agost de 

2022. 

 

Vist que per acord adoptat el dia 18 de maig de 2022 es va ampliar el termini de lliurament del vehicle 

camió grua adjudicat a l’empresa CAMPS MOTOR, SA, a data 30 de novembre de 2022, entenent que 

el retard es produeix per causes alienes a l’empresa contractista. 

 

Vist que en data 4 de novembre de 2022 l’empresa CAMPS MOTOR manifesta que: 

 
“Un cop contrastat amb el carrosser CYTECMA, es preveu una data d’entrega del vehicle 

finalitzat, el 12 de gener 2023, sota el compromís del carrosser  en intentar agilitzar al màxim el 

termini d’entrega.  

El retràs en el termini d’entrega es degut a causes alienes a Camps Motor, ja que donada  

l’afectació socioeconòmica que afecta a nivell mundial, per falta de subministre de components,  

afecta directament a la demora en l’entrega del vehicle.  

Ens comprometem en informar-vos en tot moment de l’evolució del camió”. 

 

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. 

 

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. 

Donat que l’empresa justifica que el retard en l’entrega del vehicle adjudicat es deu a causes alienes a 

la pròpia empresa. 
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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 grua adjudicat a l’empresa CAMPS MOTOR, 

SA, a data 12 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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