INFORME TÈCNIC D’INICI D’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE
LES ASEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL, DANYS MATERIALS,
ACCIDENTS LABORALS I FLOTA DE VEHICLES

1.- ANTECEDENTS
En aquests moments, AGISSA té 38 pòlisses d’assegurances que es poden agrupar
de la següent forma :
-

29 pòlisses relacionades amb el parc mòbil de l’empresa
4 pòlisses relacionades amb danys Materials
1 pòlissa per responsabilitat mediambiental
1 pòlissa per defensa jurídica d’indústries i tallers
1 pòlissa per defensa jurídica en temes laborals
1 pòlissa per assegurança vida personal
1 pòlissa per responsabilitat civil

Cadascuna d’aquestes pòlisses té un venciment diferent.
El cost d’aquestes pòlisses va suposar en el 2016 un import de 76.898,01 EUR.

2.- JUSTIFICACIÓ I NECESSITAT
Analitzant les pòlisses existents, es conclou que es podrien agrupar en 6 blocs
principals:
-

Responsabilitat Civil
Danys Materials
Accidents Laborals
Flota de vehicles
Responsabilitat mediambiental
Defensa jurídica en qüestions laborals

El fet de tenir 38 venciments diferents dificulta la seva gestió. També cal tenir en
compte que la posada en competència a través d’un procediment obert permetrà
obtenir un millor preu i aprofundir en el procés de transparència de l’empresa mixta
AGISSA.

3.- CARACTERÍSTIQUES
L’objecte de la licitació és treure a concurs les 38 pòlisses agrupant-les en 6 blocs
principals:
-

Responsabilitat Civil
Danys Materials
Accidents Laborals
Flota de vehicles
Responsabilitat mediambiental
Defensa jurídica en qüestions laborals

S’estableix una durada d’un any amb un màxim de 1 pròrroga anual i també s’estableix
la possibilitat de la intermediació d’una corredoria.

4.- PROPOSTA D’ACTUACIÓ:
Es proposa organitzar la licitació en 6 lots diferents:
-

LOT 1: Responsabilitat Civil
LOT 2: Danys Materials
LOT 3: Accidents Laborals
LOT 4: Flota de vehicles
LOT 5: Responsabilitat Mediambiental
LOT 6: Defensa jurídica en qüestions laborals

Les empreses interessades podran presentar oferta a un o a més d’un lot i es pot
donar el cas que una mateixa empresa s’adjudiqui un o més d’un lot sempre que la
seva oferta sigui la més avantatjosa econòmicament.

5.- VALOR ESTIMAT
El valor estimat dels 6 lots seria el següent:

DESCRIPCIÓ DEL LOT
LOT 1: Responsabilitat Civil
LOT 2: Danys Materials
LOT 3: Accidents laborals
LOT 4: Flota de vehicles
LOT 5; Resp. Mediambiental
LOT 6: Defensa jurídica laboral
TOTAL ANUAL

Girona, abril de 2.017

El conseller delegat

Import anual
(I.P.S. exclòs)
34.089,49
13.612,47
3.057,16
10.562,87
2.590,00
1.196,67
65.108,66

