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CONTRACTE DE SERVEIS
EXPEDIENT 2021/15603/1448

REUNITS
D’una part, la Sra. Pilar Diaz, en qualitat d’Alcaldessa de l’ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, i en representació del mateix, assistida en aquest acte
pel Sr. Pedro Carmona Pérez, Secretari de l’Ajuntament, i
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D'altra part, la Sra. Edurne Portillo Zabalza, titular del DNI número 33.429.405D, en representació de la mercantil ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A., amb CIF número A-28007748, domiciliada a Madrid, Calle
Ramírez de Arellano, número 35.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència i capacitat per
formalitzar el present contracte.
MANIFESTEN
I.- Que per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de desembre de 2021
es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert subjecte
a regulació harmonitzada, i els plecs de condicions econòmic administratives i
tècniques relatius al contracte de les pòlisses d’assegurances “Danys a béns
mobles i immobles (danys materials)” i “Responsabilitat Civil i Patrimonial” de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, integrades en un únic Lot, amb un
pressupost de licitació màxim total de 136.666,67 euros, inclosos tots els
impostos i despeses, amb la següent distribució:
Any 2022
(Maig – Desembre)
Assegurances – Danys Materials
LOT Únic –
Danys Materials 21.92000.22400
+
Responsabilitat
civil i patrimonial
Assegurances – RC i patrimonial

Any 2023
(Gener –
Desembre)

32.000 €

48.000 €

22.666,67 €

34.000 €

21.92000.22400

II.- Que un cop instruït l’expedient, per acord de la Junta de Govern Local de data
25 de febrer de 2022 es va declarar la validesa de l’acte licitatori i es adjudicar a
la mercantil ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (NIF
A-28007748) el contracte de les pòlisses d’assegurances “Danys a béns mobles
i immobles (danys materials)” i “Responsabilitat Civil i Patrimonial” de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, integrades en un únic Lot, per un import
total anual de 77.111,35 euros, inclosos tots els impostos i despeses.
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En conseqüència, les parts contractants procedeixen a atorgar el present
contracte administratiu de serveis en base a les següents:
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del contracte
El present contracte té per objecte la contractació de les pòlisses d’assegurances
de “Danys materials” i de “Responsabilitat Civil” de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, de conformitat amb les condicions establertes al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques i a la oferta del
contractista.
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Segona.- Aplicació al contracte
2.1 El contractista declara, sense reserves, acceptar el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques, els quals formen part
del contingut d’aquest contracte. I com a prova de la seva conformitat, el
contractista es compromet –a traves d’aquest document- a portar a terme la
complerta execució del contracte, amb el compliment de tots els requisits tècnics
i legals establerts en els mateixos així com a respectar amb caràcter general tota
la legalitat vigent. La oferta tècnica i econòmica forma part també d’aquest
contracte.
2.2 El contracte s’executarà amb subjecció a les clàusules del mateix i d’acord
amb les instruccions que per a la seva interpretació doni l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat al contractista.
Tercera.- Preu
El contractista s’obliga a executar els treballs adjudicats per la quantitat total
anual de 77.111,35 euros, no merita IVA, quantitat que serà abonada en la forma
establerta en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen
aquesta contractació, i pels conceptes següents:
Any 2022
(Maig – Desembre)
Assegurances – Danys Materials
LOT Únic –
Danys Materials 21.92000.22400
+
Responsabilitat
civil i patrimonial
Assegurances – RC i patrimonial

Any 2023
(Gener –
Desembre)

29.407,57 €

44.111,35 €

22.000,00 €

33.000,00 €

21.92000.22400
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Quarta.- Durada del contracte
El contracte tindrà una durada inicial d’un any i vuit mesos (1 de maig de
2022 – 31 de desembre de 2023), sent susceptible de pròrroga per mutu acord
de les parts mitjançant declaració de voluntat expressa d’any en any, fins un
màxim total de durada, incloses les pròrrogues, fins el 31 de desembre de 2025.
L’inici del període de les pòlisses és l’1 de maig de 2022.
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Aquest termini de vigència inicial es podrà prorrogar per mutu acord de les parts
abans de la seva finalització per dos períodes de dotze mesos addicionals, com
a termini màxim cadascun d’ells, pel què la seva durada total serà, com a màxim,
de tres anys i vuit mesos.
El contracte el pot denunciar el contractista, com a mínim sis mesos abans de
cada venciment. A partir de la comunicació de la voluntat del contractista de
resoldre el contracte, l’Ajuntament d’Esplugues prepararà la nova licitació estant
obligada la companyia, si l’Ajuntament ho sol·licita, a mantenir el contracte durant
el període de 4 mesos més a partir de la data de venciment del contracte amb
les condicions actuals, per tal de poder tenir adjudicada aquesta nova licitació..
L’Ajuntament d’Esplugues, podrà denunciar-lo fins a dos mesos abans del
venciment.
Cinquena.- Garantia definitiva
Per garantir el compliment de les obligacions que es deriven del contracte, s’ha
constituït una garantia definitiva per import de 3.855,57 euros, que serà retornada
al contractista de conformitat amb el que preveu la legalitat vigent.
Sisena.- Revisió de preus
No procedeix en aquest contracte.
Setena.- Demora en l’execució
En cas d'incompliment del termini (total o parcial) per causes imputables al
contractista l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat podrà optar per resoldre el
contracte amb la pèrdua de la garantia dipositada.
Vuitena.- Pòlissa d’assegurança
El contractista es compromet a mantenir vigents, i en els mateixos termes, les
pòlisses d’assegurances acreditades en el moment de la licitació. L’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat es reserva el dret de sol·licitar, en qualsevol moment
durant l’execució del contracte, el corresponent rebut acreditatiu de la vigència
de la pòlissa. La no acreditació d’aquest terme serà causa de resolució del
contracte.

3

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

_Contracte: Contracte - 1448/2021/15603

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: XJPQQ-A9UB7-TILSX
Data d'emissió: 30 de Març de 2022 a les 13:45:50
Pàgina 4 de 4

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 29/03/2022 14:32
2.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 29/03/2022 19:20

SIGNAT
29/03/2022 19:20

Novena.- Protecció de dades personals
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L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades de caràcter personal
i garantia dels drets digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació amb
les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte.
L’adjudicatari formarà i conscienciarà en les bones pràctiques de seguretat i
cauteles a tenir en compte al personal que adscrigui a la prestació i, a tal fi,
inclourà als contractes que tingui signats amb el seus treballadors, col·laboradors
i subcontractistes que estiguin vinculats a la prestació objecte d’aquest plec, una
clàusula de confidencialitat mitjançant la qual aquests es comprometin a no
difondre ni utilitzar, en cap sentit, en interès propi o de tercers la informació que
arribin a conèixer segons la seva tasca durant el temps en que el seu contracte,
ja sigui laboral o de qualsevol altre tipus dels admesos en dret, inclòs després de
finalitzar la seva relació, així com al compliment de les mesures de seguretat
descrites en aquest clàusula.
L’obligació de confidencialitat es mantindrà vigent per temps indefinit.
Les mesures indicades son d’obligat compliment, sota penalitat de rescissió de
contracte per part de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, reservant-se, si cal,
la capacitat d’iniciar accions legals davant el incompliment de les mateixes pels
perjudicis que se’n poguessin derivar.
Desena.- Resolució d’incidències
Aquest contracte té caràcter privat, d’acord amb la previsió de l’article 26 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). En quant
a la seva preparació i adjudicació es regirà per la LCSP i altres disposicions que
el desenvolupin. En quant als seus efectes i extinció, aquest es regirà pel Dret
Privat.
I com a prova de conformitat, ambdues parts contractants signen el present
document.
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