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Ref: C-4/2022 

 

ACORD DE DECLARAR DESERT EL CONCURS,  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ 

ORDINÀRIA DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE VEHICLES DE L’EMPRESA AIGÜES DE BLANES, SA 

 

El dia 17 de març de 2022 es varen aprovar els plecs de Clàusules Tècniques i Administratives particulars 

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

ordinària del servei d’ASSEGURANCES DE VEHICLES DE L’EMPRESA AIGÜES DE BLANES, S.A. i es va 

convocar licitació pública per a la seva adjudicació. 

 

Durant el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava el dia 06/04/2022, l’empresa COMARCAL 

GIRONINA D’ASSEGURANCES, SL, envia un mail, de data 06/04/2022 a les 13:33h de comprovant de la 

presentació de la seva oferta per correus. El segell de correus fa constar que la plica es va presentar el 

dia 06/04/2022 a les 13:32:30h. 

 

Vist el que es disposa a la clàusula 1.9 del plec de condicions administratives que regula aquesta 

adjudicació, que transcrit a continuació estableix que: 

 

“Les proposicions es presentaran  a les oficines de l’empresa AIGÜES DE BLANES, SA al carrer 

Canigó núm. 5-7 baixos (Blanes) de 9:00 hores a 13’30 hores.  

 

Els licitadors que enviïn les seves proposicions per correu, hauran de justificar la data d’imposició 

de l’enviament en l’oficina de correus i notificar-ho en el mateix dia al mail 

contractacio@aiguesdeblanes.cat. Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la 

proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data d’acabament del 

termini. Transcorreguts, no obstant, 10 dies naturals següents a la data indicada sense haver-se 

rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas.” 

 

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.- Excloure del concurs DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE VEHICLES DE L’EMPRESA AIGÜES DE 

BLANES, SA, a l’empresa COMARCAL GIRONINA D’ASSEGURANCES, SL per extemporània. 
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Segon.- Declarar desert el concurs de DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE VEHICLES DE L’EMPRESA 

AIGÜES DE BLANES, SA. 

 

Tercer.- Notificar el present acord a les empresa licitadora i publicar-lo al perfil del contractant de la 

web de la societat AIGÜES DE BLANES, SA. 

 

 

 

Blanes, a la data de la signatura digital, 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARCÍS PIFERRER REIXACH 

Conseller Delegat d’Aigües de Blanes, SA 
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