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Memòria justificativa del contracte basat
1. Objecte del contracte
Contractar el servei d’assegurances mitjançant contracte basat en l’acord Marc de
l’ACM (expedient 2019.01 ACM), dels serveis que s’indiquen a continuació:
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Assegurança col·lectiva d’accidents del personal funcionari i laboral, personal,
alts càrrecs i Regidors i qualsevol altra persona, dels ens públics adherits al
Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya, de l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú (lot 1).
Assegurança de la flota de vehicles terrestres, de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, dels seus organismes autònoms i de les empreses municipals (s’adjunta
Annex amb la flota de vehicles municipal) (lot 2).
Responsabilitat civil dels càrrecs electes i funcionaris de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú (lot 3).
Assegurança de defensa jurídica i reclamació de danys (lot 4).

2. Licitació per Lots
En tractar-se d’una adhesió a un Acord Marc, l’objecte del contracte està configurat en
quatre lots. En aquest sentit, doncs, la divisió en lots segueix la mateixa estructura de
l’Acord Marc d’acord amb les necessitats de l’administració així com també la millor
execució possible dels contracte.
3. Justificació de la necessitat del contracte
La contractació d’aquests servei ve condicionada per l’obligació legal de la Llei
50/1980, de 8 d’octubre, de donar cobertura als riscos esmentats en el primer punt
d’aquesta memòria. La part prenedora de l’assegurança serà l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú.
4. Justificació de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte
projectat, així com de la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les
El Consorci Català de Desenvolupament Local (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 pretén 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.
En data 2 de maig de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va prendre
l’acord (exp. Núm. 000338/2016-COM) d’adherir-se al sistema d’adquisició
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centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci
Català pel Desenvolupament Local CCDL, que entre d’altres, ofereix la contractació
dels diferents lots d’assegurances, així com els serveis d’intermediació de Corredoria
d’assegurances. Establint-se pel que fa a la contractació, no requerir altre tràmit de
preparació i d’adjudicació que el de la designació de l’asseguradora i els termes i
condicions del contracte d’assegurança.
El CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc dels serveis d’assegurances
d’accidents del personal funcionari i laboral, personal alts càrrecs i Regidors,
assegurança de la flota de vehicles terrestres, dels seus organismes autònoms i de les
empreses municipals i assegurança de defensa jurídica i reclamació de danys , entre
d’altres, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2019.01), mitjançant
procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL núm.
30/2019 de data 1 de juliol de 2019 i publicats al perfil del contractant de l’entitat,
l’esmentada Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 25 de novembre
de 2019, va acordar adjudicar el present Acord marc del servei de pòlisses
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2019.01),
d’acord amb el detallat a continuació:





Pòlissa d’assegurança col·lectiva d’accidents per als ens públics,
adjudicada a ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Pòlissa d’assegurances dels vehicles terrestres dels ens públics,
adjudicada a FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
Pòlissa d’assegurances de responsabilitat dels càrrecs electes, adjudicada
a AIG EUROPE LIMITED.
Pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys, a ARAG SE SUCURSAL
EN ESPAÑA.

Essent la formalització dels contractes de les assegurances relacionades, amb les
empreses adjudicatàries i el Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL) de
cadascun d’ells i el dia 23 de desembre de 2019 i la formalització de la cessió de
l’acord Marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals
de Catalunya amb les empreses adjudicatàries el 7 de febrer de 2020.
Queda justificada la necessitat de tenir les pòlisses de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, actualitzades i la conveniència de les condicions pactades per l’ACM en la
contractació de les pòlisses d`assegurança indicats.
5. Informar la insuficiència de mitjans tècnics i de personal per satisfer les
necessitats del contracte.
La prestació de serveis l’ha de dur a terme normalment la mateixa Administració pels
seus propis mitjans. No obstant això, tal i com preveu l’article 30.2 de la LCSP, queda
justificada la insuficiència de mitjans propis suficients i els condicions legals a nivell de
la llei 50/1980 per prestar el servei que és objecte d’aquest contracte per tractar-se
d’un servei específic, no produït per l’administració.
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5. Acord marc
En data 2 de maig de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va prendre
l’acord (exp. Núm. 000338/2016-COM) d’adherir-se al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci
Català pel Desenvolupament Local CCDL, que entre d’altres, ofereix la contractació
dels diferents lots d’assegurances, així com els serveis d’intermediació de Corredoria
d’assegurances. Establint-se pel que fa a la contractació, no requerir altre tràmit de
preparació i d’adjudicació que el de la designació de l’asseguradora i els termes i
condicions del contracte d’assegurança.
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.
El CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc dels serveis d’assegurances
d’accidents del personal funcionari i laboral, personal alts càrrecs i Regidors,
assegurança de la flota de vehicles terrestres, dels seus organismes autònoms i de les
empreses municipals i assegurança de defensa jurídica i reclamació de danys , entre
d’altres, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2019.01), mitjançant
procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL núm.
30/2019 de data 1 de juliol de 2019 i publicats al perfil del contractant de l’entitat,
l’esmentada Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 25 de novembre
de 2019, va acordar adjudicar el present Acord marc del servei de pòlisses
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2019.01),
d’acord amb el detallat a continuació:





Pòlissa d’assegurança col·lectiva d’accidents per als ens públics,
adjudicada a ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Pòlissa d’assegurances dels vehicles terrestres dels ens públics,
adjudicada a FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
Pòlissa d’assegurances de responsabilitat dels càrrecs electes, adjudicada
a AIG EUROPE LIMITED.
Pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys, a ARAG SE SUCURSAL
EN ESPAÑA.

Essent la formalització dels contractes de les assegurances relacionades, amb les
empreses adjudicatàries i el Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL) de
cadascun d’ells i el dia 23 de desembre de 2019 i la formalització de la cessió de
l’acord Marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals
de Catalunya amb les empreses adjudicatàries el 7 de febrer de 2020.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 14157770610707470175

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 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 vint-i-quatre mesos, a partir de la
mateixa data de signatura. En data 22 de novembre de 2021 la Comissió de
Presidència de l’ACM aprova definitivament la primera pròrroga de l’Acord marc del
servei d’assessorament i mediació d’assegurances, per un període addicional de 12
mesos, a comptar des del 27 de març de 2022.
6. Informar la insuficiència de mitjans tècnics i de personal per satisfer les
necessitats del contracte.
La prestació de serveis l’ha de dur a terme normalment la mateixa Administració pels
seus propis mitjans. No obstant això, tal i com preveu l’article 30.2 de la LCSP, queda
justificada la insuficiència de mitjans propis suficients per prestar el servei que és
objecte d’aquest contracte per tractar-se d’un servei específic, no produït per
l’administració. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no pot actuar com a companyia
d’assegurances del seu propi patrimoni.
7. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 58.288,64 euros d’acord amb l’article 20 de la Llei
37/1992 de l’Impost sobre el Valor Afegit. El pressupost de licitació es desglossa de la
manera següent:




Costos directes: 48.982,05€
Costos indirectes: 6.367,67€
Despeses eventuals: 2.938,92€

Per lots, la distribució és la que segueix:
 Lot 1: pòlissa de l’assegurança d’accidents del personal funcionari i laboral,
personal alts càrrecs i Regidors, qualsevol altra persona dels ens públics adherits al
Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya, 11.686,25 euros.
 Lot 2: pòlissa de l’assegurança de la flota de vehicles terrestres, 26.023,85 euros.
 Lot 3: pòlissa de responsabilitat dels càrrecs electes i funcionaris, 11.233,54 euros
 Lot 4 pòlissa de l’assegurança de defensa jurídica i reclamació de danys, 9.345
euros
8. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 58.288,64 euros. El mètode de càlcul per
determinar l’import del valor estimat del contracte és el següent:
a) Pressupost base de licitació: 58.288,64 euros
b) Pròrrogues: 0,00 euros
c) Modificacions previstes: 0,00 euros
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9. Durada
El contracte tindrà una durada d’un any, improrrogables. Els períodes de vigència de
les pòlisses seran:
 Lot 1: pòlissa de l’assegurança d’accidents del personal funcionari i laboral,
personal alts càrrecs i Regidors, qualsevol altra persona dels ens públics adherits
al Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya: 01/04/2022 a 31/03/2023.
 Lot 2: pòlissa de l’assegurança de la flota de vehicles terrestres, 01/04/2022 a
31/03/2023.
 Lot 3: pòlissa de responsabilitat dels càrrecs electes i funcionaris, 17/07/2022 a

16/07/2023


Lot 4 pòlissa de l’assegurança de defensa jurídica i reclamació de danys,
01/04/2022 a 31/03/2023.

10. Procediment d’adjudicació i criteris de valoració de les ofertes (art. 116.4
LCSP)
L’expedient de contractació es tramitarà mitjançant un contracte basat en regulen
l’Acord mar c del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (expedient (expedient 2019.01). D’acord amb els plecs de l’acord marc, i
la pròpia licitació i formalització del contracte, cadascun dels lots és d’únic adjudicatari i
és a aquest a qui s’adreçaran les entitats adherides per tal d’establir els contractes
basats en l’Acord.
11. Constitució de garantia definitiva
No és necessària d’acord amb les clàusules 23 i 44 del PCAP.
12. Responsabilitat i assegurança
El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a
tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant l’execució del contracte.
13. Seguiment del contracte
La persona responsable del seguiment del contracte serà la tècnica responsable del
Servei de Compres i Serveis Generals, Sra. Gemma Noya Espinazo.
14. Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a la partida pressupostària
02.9200.2240000 del pressupost 2021. L’autorització o realització del contracte es
subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit.
15. Règim de pagament
En atenció a la clàusula 51 del PCAP de l’acord marc, aquesta es realitzarà en un únic
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pagament contra factura emesa per Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros,
SL, adjudicatària de l’Acord marc del servei d'assessorament i mediació
d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (2018.7), i habilitada
a tal efecte per ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, FIATC MUTUA
DE SEGUROS Y REASEGUROS, AIG EUROPE LIMITED i ARAG SE SUCURSAL EN
ESPAÑA.

Tècnica Responsable de Serveis Generals i Compres

Gemma Noya Espinazo
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