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CGG-21/ 135
ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES
(EXP.2018.07) I A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES PRIMERA PRÒRROGA (EXP.
2019.01): ACCIDENTS (LOT 1), VEHICLES TERRESTRES (LOT 2), RESPONSABILITAT DE CÀRRECS
ELECTES I PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ (LOT 3).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 605166 SWFZS-0R2GF-I1394 21D0A7D90B54FA4E6B534970A56AED314F8F5DFF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Antecedents
1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves
Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats
locals de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de
la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de
contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que
possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a
satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les
actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis
de l’entitat.
2.- Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i
justificat la licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances
d’accidents, de vehicles, de responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica
i reclamació de danys, així com la formulació del corresponent encàrrec al CCDL per
tal que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació. En aquest sentit,
mitjançant Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer, es resolgué aprovar
formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per
tal de portar a terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar, així
mateix, l’inici del corresponent expedient, amb número 2019.01.
En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha
aprovat definitivament l’adjudicació Lot 1
pòlissa d’accidents a Zurich Insurance
PLC, Sucursal en España, Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de
Seguros y Reaseguros, Lot 3 pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs
electes a AIG Europe SA, i Lot 4 pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys a
ARAG SE, Sucursal en España.
En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per
un període inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest
període podrà ésser prorrogat per dos períodes de dotze mesos addicionals, com a
termini màxim cadascun d’ells, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de
quaranta-vuit mesos com a màxim.
En data 27 de gener de 2020 el Comitè Executiu de l’ACM aprova acceptar formalment la
cessió de l’Acord de referència.
En data 19 de juliol de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova
definitivament la primera pròrroga de l’Acord marc del servei de pòlisses
d’assegurances (Exp.2019.01), per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1
de gener de 2022 fins a 31 de desembre de 2022.
3.- En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució
núm. 17/2020 va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació
d’assegurances (Exp. 2018.07) amb destinació a les entitats locals de Catalunya a
l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL.
En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vinti-quatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura.
En data 28 de setembre de 2020 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova la cessió
de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 2018.07)
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4.- Vista l’actualització de preus presentada per Ferrer & Ojeda Asociados,
Correduría de Seguros, S.L., per al període 1 de gener de 2022 a 31 de desembre de
2022.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 605166 SWFZS-0R2GF-I1394 21D0A7D90B54FA4E6B534970A56AED314F8F5DFF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Fonaments de dret
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en
vigor de la nova LCSP.
Articles 219 a 222
de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de
l’adjudicació de contractes basats en aquests.
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats
locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de
juliol i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Vist l’informe d’Intervenció.
Atès que l’adopció és competència d’aquesta junta de govern en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 398,
de data 18 de juny de 2019 (BOPB de data 28 de juny de 2019).
Per tot el que s'ha exposat, i a proposta de l’Alcalde, la Junta de Govern adopta els
següents
ACORDS
Primer.- Que
l’Ajuntament de Montmeló s’adhereix a
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació
Catalunya (Exp. 2018.07) adjudicat a Ferrer & Ojeda, i
Asociados, Correduría de Seguros, SL passa a tenir la
l’Ajuntament de Montmeló.

l’Acord marc del servei
a les entitats locals de
per tant, Ferrer & Ojeda
condició de mediador de

Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Montmeló a la primera pròrroga de
l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar les Pòlisses que a continuació s’indiquen:
-

Lot 1. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, per un import
de 5.505,50 €, i amb vigència des del 01/01/2022 al 31/12/2022.

-

Lot 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros, per un import de 2.343,57 €, amb vigència des del 01/01/2022 al
31/12/2022.

-

Lot 3. Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de
l’administració, a favor de la mercantil AIG Europe SA, per un import de
3.657,62 €, amb vigència des del 01/01/2022 al 31/12/2022.

Tercer.- Aprovar l'autorització i assumir el comprimís de consignar l’import de
11.506,69 €, dins del pressupost municipal de l'any 2022 a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents:
-

9200 224003 Assegurances personal, per un import de 5.505,50 €, en concepte del
Lot 1: Accidents.

-

9200 224000 Assegurances parc mòbil, per un import de 2.343,57 €, en concepte
del Lot 2: Vehicles Terrestres.
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9200 224003 Assegurances personal, per un import de 3.657,62 €, en concepte del
Lot 3: Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de
l’administració.
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Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i
a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també al mediador Ferrer & Ojeda, així com
a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que
siguin preceptius.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Signat: PERE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
(signat electrònicament)
COMPLEIXI'S
L'ALCALDE
(signat electrònicament)

APROVAT PER
JUNTA DE GOVERN LOCAL
23 de novembre de 2021
LA SECRETÀRIA
(signat electrònicament)

