CONTRACTE DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES I GESTIÓ DE
RISCOS DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
D'una part el senyor Jordi San José Buenaventura en la seva qualitat d'Alcalde
President de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i en representació de l'esmentat
Ajuntament, i assistit pel senyor Agustín Recio Romero, Secretari
ri de la Corporació que
dóna fe de l'acte.
De l’altra part, el senyor Felipe Pujol-soliano
Pujol
Juanco, amb DNI núm. 35106341S i el
senyor Juan Ignacio Nicolau López, amb DNI núm. 35103637W,
35103637W ambdós en
representació de l’empresa
mpresa WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, amb CIF A28961639 i domicili a efectes de notificacions al Passeig de
Gràcia núm. 54, 1er de Barcelona 08007.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar
el present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
P
i el Plec de Prescripcions
PRIMER.- El Plec de Clàusules Administratives Particulars
Tècniques i la seva licitació per a la contractació dels serveis de mediació
d’assegurances i gestió de riscos de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,
Llobregat per
procediment obert, va ser aprovat per Decret d’Alcaldia núm. 3836 de data 19 de
desembre de 2018.
SEGON.- La contractació dels
de serveis es va adjudicar per acord de Junta de Govern
Local data 24 d’abril de 2019.
2019
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
PRIMERA.- Els compareixents formalitzen el present contracte dels serveis de mediació
d’assegurances i gestió de riscos de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
L’adjudicatari d’aquest contracte serà retribuït per l’entitat asseguradora que resulti
adjudicatària dels respectius contractes d’assegurances mitjançant el pagament de
comissions amb càrrec a les primes netes, segons el quadre que s’indica a continuació,
c
entenent-se
se per prima neta la total menys els impostos, recàrrecs i taxes del Consorci de
Compensació d’Assegurances,
RISCOS
Patrimonials
Responsabilitat civil
Accidents
Vehicles
Altres

% COMISSIONS
7
7
7
7
7

de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives Particular i el de Prescripcions
Tècniques, i amb la seva oferta per allò que no s’oposi als plecs.
SEGONA.- La durada del contracte de mediació serà de TRES (3) ANYS a comptar de la
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data de la seva formalització,
formalització però es podrà prorrogar anualment per mutu acord
d'ambdues parts comunicant-lo
comunicant lo amb una antelació mínima de dos mesos a la data de
terminació del contracte, fins a un màxim de dues pròrrogues.
TERCERA.- Per respondre del compliment d'aquest contracte, l'adjudicatària
l'adjudicat
ha constituït
a favor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, una garantia definitiva de
d 750,00 €.
QUARTA.- El contractista s'ha de fer responsable que els serveis i la implantació objecte
del contracte es realitzin d'acord amb la seva oferta i en els termes previstos en el Plec
de Clàusules Administratives Generals i Particulars i Tècniques.
CINQUENA.- Els drets i obligacions derivats del contracte no podran ser cedits a un
tercer, ni podrà concertar-se
se la realització parcial del mateix.
SISENA.- En cas d’incompliment en la prestació del contracte per part de
l’adjudicatària, s’aplicaran les penalitzacions contemplades en la clàusula 36 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars regulador del contracte.
SETENA.- El contractista presta la seva conformitat amb les clàusules dels Plecs de
Condicions Particulars i de Prescripcions Tècniques que regeixen per aquest contracte, i
en tot allò que no s’hi trobi establert, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, pel RD
1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes
ctes de les Administracions Públiques, en allò que estigui vigent; i en allò que no
sigui contrari a la Directiva 2014/24 UE aplicable de forma directa a partir del 18 d’agost
de 2016 fins que no estigui transportada al Dret Nacional, i pel Decret Llei 3/2016
3/2
de 31
de maig de mesures urgents en matèria de contractació pública en allò que resulti
aplicable,, així com pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya; pel Plec de Clàusules
Administratives Generals aplicable als contractes de
d serveis;; i la resta de normes de dret
administratiu i sectorial i, supletòriament, de dret privat aplicables en el seu cas.
cas
I perquè quedi constància i en prova de conformitat, signen aquest contracte
contracte en la data
de la signatura.

L'ALCALDE,
Jordi San Jose Signat digitalment per
Jordi San Jose
Buenaventura - Buenaventura - DNI
(SIG)
DNI 38058576Q 38058576Q
Data: 2019.05.17
(SIG)
14:34:36 +02'00'

L'ADJUDICATÀRIA (2),

Juan
Ignacio
Nicolau

Firmado digitalmente
por Juan Ignacio
Nicolau
Fecha: 2019.05.16
16:33:18 +02'00'

L'ADJUDICATÀRIA (1),
(1)

Felipe
Pujol

Firmado
digitalmente por
Felipe Pujol
Fecha: 2019.05.16
16:48:11 +02'00'

EL SECRETARI,

Agustin Recio
Romero - DNI
07781746H
(AUT)

Signat digitalment per
Agustin Recio Romero
- DNI 07781746H
(AUT)
Data: 2019.05.20
09:42:57 +02'00'
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