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Acord marc del servei de polisses d'assegurances amb destinació a les entltats locals de Catalunya: lot 6- Responsabllitat
de carrecs electes.
Formalització de la segona prorroga de l'Acord marc

FORMALITZACIÓ DE LA SEGONA PRORROGA DE L' ACORO MARC DEL SERVEI DE POLISSES
D'ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
Lot 6: Responsabilitat de carrecs electe

A Barcelona, el dia 19 de desembre de 2018

D'una part, el Sr. Albert Batalla i Siscart, proveH de DNI núm.
, Secretari General
de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb domicili al C/ Valencia, núrn. 231,
6a planta de Barcelona (CP 08007) i NIF núm. G-66436064, actuant en nom i representació de la
citada associació, d'acord amb les facultats de representació que li confereixen els Estatuts i el
Reglament de la Central de Contractació de l'entitat per, celebrar aquest contracte.
De l'altra, el Sr. Lluís Peix Masgoret, prove'it de DNI núm.
, qui actua en nom i
representació de la mercantil "AiG EUROPE LIMITED (SUCURSAL EN ESPAÑA)", domiciliada a la ciutat
de Madrid, al Passeig de la Castellana, núm. 216, amb NIF: W8262878, i inscrita al Registre Mercantil
de Madrid, Tom 30273, Foli 46, Full núm. M-544847, així com al Registre Especial Administratiu
d'Entitats Asseguradores de la Direcció General d'Assegurances del Ministeri d'Economia i Hisenda,
amb el numero E-207, d'acord amb el poder al eu favor conferit en virtut de l'escriptura atorgada el
dia 2 de man; de 2016, davant el Notari de Madrid Sr. Santiago Mora Valverde, amb el número de
protocol 217.
Els compareixents declaren tenir la capacitat legal necessaria per a l'atorgament del present
document.
la finalitat del present acte és la de procedir a la formalització de la segona prorroga de I'Acord marc
del servei de polisses d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.04), pel que fa al seu lot 6e (Responsabilitat de carrecs electes), licitat i adjudicat per part del
Consorci Catala pel Desenvolupament local a la mercantil "Segurcaixa Adeslas", i cedit,
respectivament, a l'ACM i a la mercantil "AiG".
la prorroga en qüestió va ser aprovada en virtut de la Resolució de la Central de Contractació de
I'ACM de data 28 de novembre de 2018, d'acord amb els següents,
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