PRORROGA DEL CONTRACTE EXP. SC-19-01015. LOT 1

REUNITS
D’una part, el Sr. Joan Romero i Circuns, conseller delegat de l’Agència per a la Competitivitat de
l’Empresa (en endavant, ACCIÓ) en virtut de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya
GOV/80/2017, de 13 de juny, de nomenament i actuant en ús de les atribucions que li confereix
l’article 15 dels seus estatuts, aprovats pel Decret 223/2015, de 6 d’octubre. Amb domicili al Passeig
de Gràcia, número 129, CP 08008 de Barcelona i proveïda de NIF número S-0800476-D.
I, de l’altra part, la senyora Ana Dueñas Viñuesa, actuant en nom i representació de ERGO Seguros
de Viaje, Sucursal en España, amb NIF núm. W0040918E i domicili social a Avenida Isla Graciosa
1, 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid). Ostenta capacitat necessària per a aquest acte en
virtut d’escriptura pública atorgada davant el Notari de Madrid, Sr. Segismundo Álvarez RoyoVillanova, en data 20 de juliol de 2017, i número de protocol 2456.
MANIFESTEN
1.- Que ACCIÓ va licitar els serveis d’assegurances d’ACCIÓ, mitjançant un procediment obert amb
expedient SC-19-01015 del qual i pel LOT 1 corresponent a la pòlissa d’assistència en viatges va
resultar adjudicatària l’empresa ERGO Seguros de Viaje, Sucursal en España per un import de SET
MIL DOS-CENTS EUROS (7.200,00 €) i amb vigència fins el 31 de desembre de 2020.
2.- Que l’apartat D del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives
que regeix aquest contracte preveu la possibilitat de prorrogar el servei per acord mutu d’ambdues
parts, de forma anual, fins un màxim de 3 anys.
3.- Que en data 18 de setembre de 2020 la Gerent de l’Àrea de Recursos Humans i Comunicació
Interna proposa que es prorrogui el contracte amb vigència des de l’1 de gener de 2021 fins el 31
de desembre de 2021 i amb els mateixos termes que el contracte inicial.
4.- Que en tractant-se d’una pròrroga de mutu acord, es va requerir a l’empresa ERGO Seguros de
Viaje, Sucursal en España la seva disposició per prorrogar el contracte vigent.
5.- Que en data 27 d’octubre de 2020 l’empresa ERGO Seguros de Viaje, Sucursal en España remet
escrit confirmant la seva voluntat d’executar la pròrroga prevista.
6.- Que l’expedient de pròrroga va ser aprovat per resolució de l’òrgan de contractació de 29
d’octubre de 2020.
En conseqüència, s’acorda formalitzar aquest contracte d’acord amb els següent

PACTES
Primer.- Prorrogar el contracte de la pòlissa d’assegurança 07631000414 d’ACCIÓ, en les
mateixes condicions previstes als plecs de clàusules administratives i tècniques del contracte
d’origen.
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Segon.- La vigència de la pròrroga tindrà efectes des de les 00:00 hores del dia 1 de gener de 2021
fins a les 24:00 hores del 31 de desembre de 2021, independent de la data d’abonament de la prima
corresponent

Tercer.- L’import màxim de la pròrroga per al període esmentat en el pacte anterior ascendeix a
SET MIL DOS-CENTS EUROS (7.200,00 €).

I per a que quedi constància i sigui efectiu, signen aquest document

Sr. Joan Romero i Circuns
Conseller delegat d’ACCIÓ

Sra. Ana Dueñas Viñuesa
Apoderada d’ERGO Seguros de Viaje, Sucursal
en España
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