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Assumpte

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Adhesió a l'Acord marc del servei d'assessorament i
mediació d'assegurances (Exp. 2018.07) i a l'Acord
marc de serveis d'assegurances de danys a edificis i
instal·lacions de l'ACM (Exp. 2020.01). CTR/42/2021

Localització de l'activitat

ASSUMPTA CROSAS I ARMENGOL, secretària de l’Ajuntament de Manlleu,
C E R T I F I C A:
Que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 21 de desembre de 2021, adoptà, per
unanimitat dels membres amb dret a vot assistents, entre d’altres, els acords següents:
“ADHESIÓ A L'ACORD MARC DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ
D'ASSEGURANCES (EXP. 2018.07) I A L'ACORD MARC DE SERVEIS
D'ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE L'ACM (EXP.
2020.01). CTR/42/2021
Part expositiva:
1. El 18.12.12, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar l’adhesió
d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens
locals de Catalunya es realitzi pel Consorci Català pel Desenvolupament Local de
Catalunya (CCDL).
2. 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.
3. Atès que el 31.12.20, va finalitzar la vigència de l’expedient 2017.06 i davant la
necessitat manifesta per part dels ens locals de seguir comptant amb els serveis de
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pòlisses d’assegurances de danys, l’ACM va considerar oportú i justificada la licitació d’un
nou Acord marc de serveis d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions.
4. Atenent a aquestes necessitats a satisfer el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc
del servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2020.01), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs
de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la
Comissió Executiva del CCDL de l’01.10.20 i publicats al perfil del contractant de la citada
entitat, en relació als articles concordants de la LCSP i resta de normativa concordant
aplicable.
5. El CCDL mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de
03.12.20, va aprovar adjudicar l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificis
i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.01), a
l’empresa SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE, SA, per un període de vint-i-quatre
mesos, formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant la signatura del
corresponent contracte el 30.12.20.
6. El 21.02.20, la presidència del CCDL, mitjançant 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.
7. El 27.03.20 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-quatre mesos, a
partir de la mateixa data de signatura.
8. El 12.03.21, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local, va
aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de l’Acord marc de serveis
d’assegurances de danys amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’ACM. El
31.03.21 es va formalitzar.
9. L’adhesió al sistema de compra centralitza agilitza el procés de compra i atès que el
proper 31.12.21 finalitza l’adhesió actual del servei d’assegurances i del servei de
mediació d’assegurances, es considera convenient utilitzar la contractació derivada de
l’Acord marc adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local del servei
d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 2018.07) i del servei d’assegurances de
danys a edificis i instal·lacions (Exp. 2020.01).
Fonaments de dret:
I.

D’acord amb el que determina l’article 25 i 26 de la LCSP, els contractes de serveis
d’assegurances tenen la consideració de contractes privats i es regeixen en quan als
seus efectes i extinció pel dret privat.

II.

L’article 28 de la LCSP determina que les entitats del sector públic no poden
subscriure altres contractes que aquells que siguin necessaris per al compliment i la
realització dels seus fins institucionals.

III.

Respecte la tramitació anticipada d’aquest expedient de contractació, l’article 117.2
de la LCSP disposa que els expedients de contractació podran ultimar-se fins i tot

Unitat / Àrea

Negociat adm SSGG - Àrea de Serveis generals
JEM
Codi de verificació

5Z5E0C653I0O2D0Y0WPG
Document

Expedient

ASG15I01T9

CTR/42/2021

amb l’adjudicació i formalització del corresponent contracte tot i que la seva execució,
tant si es realitza en una o en vàries anualitats, hagi d’iniciar-se en l’exercici següent.
En el mateix sentit, la Disposició addicional tercera, apartat 2n de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, que recull les normes específiques de
contractació pública en les entitats locals, disposa que es podran tramitar
anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en
l’exercici següent.
IV.

La Disposició addicional tercera, apartat 10è, de la LCSP estableix que les entitats
locals, sense perjudici de la possibilitat d'adherir-se al sistema estatal de contractació
centralitzada i a les centrals de contractació de les comunitats autònomes i d'altres
entitats locals, es podran adherir també a les centrals de contractació que creïn
conforme a aquesta Llei les associacions d'entitats locals a les quals es refereix la
disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, així com a les creades
per l'Administració General de l'Estat.

V.

L’article 219.1 de la LCSP preveu que els òrgans de contractació del sector públic
podran celebrar acords marc amb una o varies empreses amb la finalitat de fixar les
condicions a les que s’hauran d’ajustar els contractes que pretenguin adjudicar
durant un període determinat, sempre que el recurs a aquests instruments no
s’efectuï de forma abusiva o de manera que la competència es vegi obstaculitzada,
restringida o falsejada.

VI.

Articles 220 i 221 de la LCSP pel que fa al procediment de celebració d’acord marc i a
l’adjudicació de contractes basats en un acord marc, respectivament.

VII.

Articles 227 i ss. de la LCSP, quant a les centrals de contractació. En concret l’article
227 de la LCSP disposa que les entitats del sector públic podran centralitzar la
contractació d’obres, serveis i subministraments, atribuint-la a serveis especialitzats.
Afegeix que les centrals de contractació actuaran adquirint subministraments i serveis
per a altres entitats del sector públic, o adjudicant contractes o celebrant acords marc
i sistemes dinàmics d'adquisició per a la realització d’obres, subministraments o
serveis destinats als mateixos. I, a l’apartat 3r, que les centrals de contractació es
subjectaran, en l'adjudicació dels contractes, acords marc i sistemes dinàmics
d'adquisició que celebrin, a les disposicions de la pròpia Llei i a les seves normes de
desenvolupament.

VIII.

L’article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes en document
administratiu, article que, al final de l’apartat 1r, disposa que en els contractes basats
en un acord marc no resultarà necessària la formalització del contracte.

IX.

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc de serveis d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb
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destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per acord de la Comissió
Executiva del CCDL de l’01.10.20, i publicats al perfil del contractant de l’entitat.
Tenint en compte que la competència és de la Junta de Govern Local, per raó de les
delegacions municipals en favor d’aquest òrgan adoptades en acord de Ple de data
27/06/2019 o resolució d’Alcaldia de 21/06/2019, i publicats al BOPB de 13/08/2019, atenent
al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals, es redacta aquesta proposta per al seu sotmetiment a la Junta de Govern Local,
d’acord amb la part dispositiva que ha de respondre als següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la tramitació anticipada de l’adhesió a l’Acord marc del servei
d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 2018.07) i a l’Acord marc de serveis
d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions (Exp. 2020.01), de conformitat amb el que
preveu la Disposició addicional tercera, apartat 2n de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, en relació amb l’article 117.2 de la mateixa norma.
Segon. Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Manlleu a l’Acord marc del servei
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2018.07) adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría
de Seguros, SL passa a tenir la condició de mediador de l’Ajuntament de Manlleu.
Tercer. Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Manlleu a l’Acord marc de serveis
d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2020.01) i contractar la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions, a favor de
la mercantil Seguros Catalana Occidente, SA amb NIF A28119220 per un import de
15.961,40 euros, i amb vigència des de l’01.01.22 fins al 31.12.22.
Quart. Autoritzar i disposar que la despesa derivada d’aquesta contractació, per un import
de 15.961,40 € (exempts d’IVA), atès que no comporta despesa pel vigent exercici
pressupostari, s'imputarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 04 920 2240000 –
Assegurances, del pressupost municipal de l’exercici 2022.
Així mateix, acordar que la despesa resta supeditada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en l’exercici esmentat, en la partida corresponent del capítol II de l'estructura
pressupostària de despeses, tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març.
La Intervenció municipal podrà adequar l’autorització i disposició de crèdits en funció de
l’execució real de l’adhesió als acords marc esmentats, en l’exercici 2022.
Cinquè. Designar com a persona responsable per part d’aquest Ajuntament, als efectes
d’interlocució amb l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL per a la
realització de gestions i resolució d’incidències en l’execució del contracte, a la cap de la
unitat del Gabinet d’Alcaldia.
Sisè. Publicar aquests acords al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manlleu i al
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, en el termini d’un mes
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comptador des de l’aprovació de l’adjudicació, la informació relativa a la mateixa als efectes
previstos a l’article 346 de la LCSP i en compliment de les obligacions de publicitat
establertes per la Llei de transparència.
Setè. Notificar aquests acords al mediador Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros,
SL, així com a l’Associació Catalana de Municipis i comunicar-los a la secretària de
l’Ajuntament de Manlleu, com a persona responsable del contracte, a la cap de la unitat del
Gabinet d’Alcaldia i a la Intervenció municipal.”
I per tal que se’n prengui coneixement i tingui els efectes que li corresponguin s’estén
aquesta certificació d’ordre i amb el vistiplau de l’autoritat competent, en la data i hora que
queden registrades a la seva signatura electrònica.

Vist i plau
F_FIRMA_7

F_FIRMA_1
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