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, el senyor Lluís López Frigola, actuant en nom i representació de AXA Seguros
Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, Sucursal en España amb NIF núm. A60917978 i domicili
social al carrer Monseñor Palmer, 1 de Palma de Mallorca. Ostenta capacitat necessària per a
aquest acte en virtut d’escriptura pública atorgada davant el Notari de Madrid, Sr. Segismundo
Álvarez Royo-Villanova, en data 13 de març de 2015, i número de protocol 755.
ANTECEDENTS
PRIMER.- Que en data 8 de novembre de 2019 el conseller delegat de l'Agència per a la
Competitivitat de l'Empresa va aprovar el Plec de clàusules particulars del contracte de serveis
d’assegurances d’ACCIÓ.
SEGON.- Que la mesa de contractació, en reunió de data 27 de novembre de 2019, formula
proposta d'adjudicació del LOT 2 corresponent a la pòlissa de responsabilitat patrimonial i civil en
favor de l'oferta presentada per l’empresa AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros,
Sucursal en España amb NIF núm. A60917978.
TERCER.- Que l’empresa AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros,
Sucursal en España presenta en temps i forma la documentació requerida.
QUART.- Que el compromís de la despesa l’ha fet la Directora de la Unitat de Gestió Interna
i Recursos amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent.
CINQUÈ.- Que la celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació foren acordades per la
resolució del conseller delegat d’ACCIÓ en data 18 de desembre de 2019.

CLÀUSULES
Primera.- L’objecte d’aquest contracte és la prestació per part del Contractista del servei
d’assegurança de responsabilitat patrimonial i civil.
Formen part del contracte i tenen caràcter contractual els següents documents:
1) El plec de clàusules administratives particulars.
2) El plec de prescripcions tècniques.
3) L’oferta presentada pel Contractista.
De la documentació que s’acaba d’indicar com a definitòria de l’objecte d’aquest contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta.
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà d’aplicació
preferent aquest contracte i després els documents esmentats per l’ordre de llur numeració.
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Segona.- El preu del contracte es fixa en la quantitat de DOTZE MIL EUROS (12.000,00€).
Tercera.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària D/7025/2240001/121 del vigent pressupost d’ACCIÓ.
Quarta.- El pagament es realitzarà mitjançant un pagament únic anual de la prima corresponent a
l’assegurança i el seu tràmit s’iniciarà contra la presentació de la corresponent factura per part de
l’adjudicatari.
La factura, que s’ha d’emetre en format electrònic d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, s’ha
de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i ha d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de
les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de
Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre).
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor, i l’oficina
comptable és A09019013 – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) – 08008
Barcelona (ESP) – Pg. de Gràcia 129.
El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del departament d’Economia i
Coneixement a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de factures i pagaments de
documents), a partir de l’endemà del registre de la factura.
Cinquena.- El contractista aportarà la pòlissa anual que tindrà efectes des de les 0:00 hores de l’1
de gener de 2020 fins a les 24:00 hores del 31 de desembre de 2020, independent de la data
d’abonament de la prima corresponent.
Aquest termini es podrà prorrogar, de mutu acord, per períodes anuals fins a un màxim de tres
pròrrogues, de forma que la durada total serà un màxim de quatre anys.
Sisena.- En el cas que es porti a terme una pròrroga del contracte, el cost de l’assegurança podrà
ser objecte d’actualització, en funció dels béns o persones assegurades al moment de la pròrroga.
Setena.- Qualsevol informació confidencial revelada per ACCIÓ a l’empresa que resulti
adjudicatària durant la vigència d’aquest contracte es mantindrà amb caràcter estrictament
confidencial per al receptor, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per a la
finalitat per a la qual li fou revelada per l’emissor, llevat d’imperatiu legal.
El contractista es compromet a guardar la màxima reserva i secret sobre la informació classificada
com a confidencial. Es considerarà informació confidencial qualsevol dada a la que el contractista
accedeixi en virtut de la present licitació i/o en l'acord general que regula els serveis a prestar per
part d'empresa, especialment la informació i dades pròpies d’ACCIÓ a les quals hagi accedit o
accedeixi durant l'execució del mateix. S’exceptuen de l’anterior concepte les dades que siguin
públiques.
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L'obligació de confidencialitat recollida en el contracte tindrà caràcter indefinit, mantenint-se en vigor
amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre les parts.
D'igual manera, la contractista serà responsable que el seu personal, col·laboradors, directius i en
general, totes les persones que tinguin accés a la informació confidencial i als fitxers d’ACCIÓ,
respectin la confidencialitat de la informació, així com les obligacions relatives al tractament
automatitzat de dades de caràcter personal. Per tant, l’adjudicatària realitzarà quants advertiments
i subscriurà quants documents siguin necessaris, amb aquestes persones, amb la finalitat
d'assegurar el compliment de tals obligacions.
No obstant l'anterior, ACCIÓ és, amb caràcter únic, qui decidirà sobre la finalitat, contingut i ús dels
fitxers de dades existents o que puguin ser creats i als quals pugui tenir accés la contractista, com
a resultat de les activitats realitzades per aquesta.
Vuitena.En el present contracte no es fixa termini de garantia, atesa la seva naturalesa i característiques.
Novena.El contractista s’obliga a prestar el servei amb estricta subjecció al plec de prescripcions tècniques
i al plec de clàusules administratives i, d’acord amb les millores ofertes en la seva proposta.
Desena.Es podrà modificar el contracte amb les condicions i límits establerts a l’apartat M.2 del quadre de
característiques del contracte del plec de clàusules administratives.
Onzena.La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposa la clàusula trentadosena del plec de clàusules administratives particulars.
Dotzena.Són causes de resolució del contracte les establertes a la clàusula trenta-quatrena del plec de
clàusules particulars.
Tretzena.El règim jurídic del contracte és el que s’estableix a la clàusula cinquena del plec de clàusules
administratives particulars.
Catorzena.L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació i l’adjudicació, d’aquest contracte.
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La jurisdicció civil és la competent per a la resolució dels litigis referents als efectes, el compliment
i l’extinció.
I per a que en quedi constància, ambdues parts signen el present contracte, digitalment i a un sol
efecte, a la data de la última.
PER ACCIÓ

PER L’EMPRESA CONTRACTISTA

Sr. Joan Romero i Circuns

Sr. Lluís López Frigola

Pàgina 4

