PRORROGA DEL CONTRACTE EXP. SC-19-01015. LOT 2
REUNITS
D’una part, el Sr. Joan Romero i Circuns, actuant en nom i representació de l’Agència per a la
Competitivitat de l’Empresa (en endavant, ACCIÓ), en la seva qualitat de director executiu i en virtut
de les atribucions que li confereix la resolució d’autorització de signatura de la consellera delegada
d’ACCIÓ de 29 de setembre de 2021, d’acord amb el que determina l’article 11 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Amb
domicili al Passeig de Gràcia, número 129, CP 08008 de Barcelona i proveïda de NIF número S0800476-D.
I, de l’altra part, la Sra. Silvia Aragay Cabanillas, actuant en nom i representació de Zurich Insurance
PLC, Sucursal en España amb NIF núm. W-0072130-H. i domicili al carrer Agustín de Foxá, 27,
28036 de Madrid. Ostenta capacitat necessària per a aquest acte en virtut d’escriptura pública
atorgada davant el Notari de Barcelona, Sr. Valero Soler Martín-Javato, en data 3 d’agost de 2018,
i número de protocol 1.416..
MANIFESTEN
1.- Que ACCIÓ va licitar el contracte de serveis d’assegurances d’ACCIÓ, mitjançant un
procediment obert amb expedient SC-19-01015 del qual i pel LOT 2 corresponent a la pòlissa de
danys materials va resultar adjudicatària l’empresa Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, per
un import de SIS MIL SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO
(6.073,95 €) 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 amb data 28 de gener de 2021 es va executar la primera pròrroga del contracte amb vigència
des de l’1 de gener de 2021 i fins al 31 de desembre de 2021 amb les modificacions que obren en
l’expedient.
4.- Que en data 21 d’octubre de 2021 la Mànager de Serveis Generals i Coordinació del FEDER
proposa que es prorrogui el contracte amb vigència des de l’1 de gener de 2022 i amb l’actualització
dels conceptes i capitals assegurats, essent aquests:
Risc 1: Passeig de Gracia, 129
Continent
Contingut
Mobiliari
Instal·lacions
Programes Informàtics
Equips Informàtics
Xarxa Informàtica
TV i aparells

2.980.000,00
760.000,00
940.000,00
300.000,00
530.000,00
270.000,00
100.000,00
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Material
Muntacàrregues
Sanitaris

20.000,00
50.000,00
10.000,00

Risc 2: Lleida
Contingut
Equip Multifunció:

3.000,00
600,00

Risc 3: Girona
Contingut
Equip Multifunció:

2.000,00
600,00

Risc 4: Tarragona
Contingut
Equip Multifunció:

3.000,00
600,00

Risc 5: Ronda Can Fatjo, 213 A Cerdanyola del
Vallès
Continent:
Contingut:

771.200,00
0,00

Risc 6: Comarques Centrals
Contingut
Equip Multifunció:

2.000,00
600,00

Risc 7: Terres de l'ebre
Contingut
Equip Multifunció:

2.000,00
600,00

Risc 8: Alt Pirineu i Aran
Contingut
Equip Multifunció:

2.000,00
600,00

TOTAL Continent
TOTAL Contingut
TOTAL CONTINENT + CONTINGUT

771.200,00
2.997.600,00
3.768.800,00

5.- Que en tractant-se d’una pròrroga de mutu acord, es va requerir a l’empresa Zurich Insurance
PLC, Sucursal en España la seva disposició per prorrogar el contracte vigent.
6.- Que en data 20 d’octubre de 2021 l’empresa Zurich Insurance PLC, Sucursal en España tramet
a l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa escrit comunicant la seva voluntat de prorrogar el
contracte vigent, així com l’actualització dels imports d’acord als nous capitals assegurats.
7.- Que l’expedient de pròrroga va ser aprovat per resolució de l’òrgan de contractació de 26
d’octubre de 2022.
En conseqüència, s’acorda formalitzar aquest contracte d’acord amb els següent
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PACTES
Primer.- Prorrogar el contracte de la pòlissa d’assegurança de danys materials d’ACCIÓ, amb els
mateixos termes que la darrera pròrroga signada i amb la inclusió dels nous capitals assegurats
descrits anteriorment.
Segon.- La vigència de la pròrroga tindrà efectes des de les 00:00 hores del dia 1 de gener de 2022
fins a les 24:00 hores del 31 de desembre de 2022, independent de la data d’abonament de la prima
corresponent.
Tercer.- El preu del contracte per a l’any 2022 es fixa en la quantitat de SET MIL CENT TRENTAQUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (7.134,14 €).
I per a que quedi constància i sigui efectiu, signen aquest document

Per ACCIÓ
Per autorització de la consellera delegada
El director executiu
Resolució 4/2021 de 29 de setembre de 2021

Sr. Joan Romero i Circuns

Per Zurich Insurance PLC, Sucursal en
España

Sra. Silvia Aragay Cabanillas
Apoderada
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