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FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
ADHESIÓ A L'ACM PER A L'ACORD MARC D'ASSEGURANCES DE
VEHICLES

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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INFORME TÈCNIC
L’assegurança dels vehicles municipals és de vital importància per donar resposta als
possibles sinistres que es puguin produir mentre són utilitzats pel personal de
l’Ajuntament durant la jornada, i per cobrir les eventualitats que puguin sorgir, ja
siguin de caràcter ordinari, negligència o aspectes extraordinaris.
Atesa la importància d’aquesta cobertura, i atès que els ajuntaments han d’actuar dins
de les seves competències municipals, vetllant per la seguretat en els espais públics i
davant les eventualitats que sorgeixin, l’Ajuntament de Premià de Dalt té la voluntat
de disposar d’una pòlissa d’assegurances que cobreixi els danys dels vehicles de
titularitat municipal, així com els que puguin produir a tercers.
Actualment, la flota de parc mòbil de l’Ajuntament de Premià de Dalt compta amb 18
vehicles actius. No obstant això, està prevista la incorporació de dos nous vehicles, els
contractes d’adquisició dels quals es troben en tramitació.
Per altra banda, en data 30 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local va acordar
l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Dalt al sistema d’adquisició centralitzada del
Consorci Català pel Desenvolupament Local, juntament amb l’ACM, la qual cosa
permet que l’Ajuntament accedeixi als expedients de contractació de serveis i
subministraments que l’ACM posa a disposició dels Ajuntaments, mitjançant acords
marc.
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En concret, 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 es va
aprovar 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 van formalitzar 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.
Per altra banda, en data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant la
resolució núm. 17/2020 va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament
i mediació d’assegurances 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 va formalitzar el contracte per un període inicial de
vint-i-quatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, INFORMO favorablement sobre l’adhesió de l’Ajuntament
de Premià de Dalt a l’acord marc de l’ACM amb referència 2019.01, Lot 2, pòlissa de
vehicles terrestres, adjudicat a l’empresa FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
així com l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació
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d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.07)
adjudicat a l’empresa FERRER & OJEDA ASOCIADOS, CORREDURÍA DE SEGUROS, SL,
per tal que aquesta empresa sigui qui actuï com a empresa mediadora de les
assegurances municipals.
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.
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