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Núm. de Decret i Data:
2021DECR002016 30/12/2021

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera de data 27 de desembre de 2012
va acordar adherir-se al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als
ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en
l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.
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.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

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.
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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.
Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 2020DECR000628 de data 28/05/2020 es va
acordar aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera a l’Acord marc
del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient 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 Santa Maria de Palautordera.
Atès que L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera té la necessitat de cobrir els
accidents que puguin sorgir en les activitats que s’han programat de passejada de per a
la gent gran de Diputació de Barcelona, en la modalitat de marxa nòrdica municipals
d’intercanvi (grups de 4 municipis cada un), el guia és l’informador turístic del municipi i
el transport el posa l’ajuntament, i s’ha de procedir a la contractació de l’assegurança
corresponent.
A l’expedient consta l’informe favorable de Secretaria.
Atès allò que disposa la disposició addicional segona de la LCSP, correspon a l'alcalde
la competència com a òrgan de contractació respecte del contracte.
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Per tot això, he resolt:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera a l’Acord
marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2019.01) i contractar la pòlissa que a continuació s’indica:
Lot 1. Accidents a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC per un import de 159 euros
i amb una vigència des del 15 de desembre de 2021 al 22 d’abril de 2022.
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 159,00 €,
impostos inclosos, que s'imputarà, dins del vigent pressupost municipal, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 1.432.22400 “Assegurances”.
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Tercer.- 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 (c/.
Tamarit 155-159- 08015 Barcelona), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Ho mana i signa en Jordi Xena i Ibáñez, alcalde-president de l’ajuntament de Santa Maria
de Palautordera.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
Signat electrònicament,

