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DECRET D’ADHESIÓ DE L’ AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ A L’ACORD MARC DEL
SERVEI D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS (EXP.
2017.06), DE LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DEL SERVEI
D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04), DEL SERVEI DE MEDIACIÓ (EXP. 2015.01) I DE
LA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL (EXP. 2018.08)
Antecedents
1.- El secretari municipal ha emès informe proposta sobre l’adhesió als acords marcs del
servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions, del servei de mediació i de
la pòlissa de responsabilitat civil patrimonial.

Part dispositiva
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Constantí a la segona pròrroga del
contracte de l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer & Ojeda, passant
l’esmentada entitat a tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament.
Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Constantí a la segona pròrroga de l’Acord
marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.04) i contractar les pòlisses que a continuació s’indiquen:
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1. Vist el règim transitori definit a la Disposició transitòria 1a de la nova Llei 9/2017
de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP).
2. D’acord amb el que determina l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14
de novembre que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), els contractes de serveis d’assegurances tenen la consideració de
contractes privats i es regeixen quant als seus efectes i extinció pel dret privat.
3. Tal com disposen els articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la
Llei 7/1985 de Bases del Règim Local respecte a la creació i règim de centrals de
contractació i l’adhesió a aquestes, “Les associacions d'Entitats Locals podran
adherir-se al sistema de contractació centralitzada estatal regulat en l'article 206
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els mateixos termes que les Entitats
Locals”.
4. De conformitat amb els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels
Acords marc.
5. En virtut de la competència de l’Alcaldia establerta a la Disposició Addicional
Segona del TRLCSP.
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2.- L’interventor municipal ha emès certificat d’existència de crèdit per la despesa total
de les adhesions.

Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a
favor de la mercantil AIG Europe Limited Sucursal en España, per un import de
3.023,15€ IVA inclòs, amb vigència des del 28/10/2019 al 28/10/2020.
Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE
Sucursal en España, per un import de 1.889,47€ IVA inclòs, amb vigència des del
28/10/2019 al 28/10/2020.

Cinquè.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per
part de Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL.
Sisè.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa total derivada dels citats acords
marc, per import de 25.905,24€ IVA inclòs amb càrrec a l’ aplicació pressupostària
92001.224 del vigent estat de despeses del pressupost municipal.
Per tractar-se d'una tramitació anticipada, el compromís per a exercicis futurs queda
subordinat a l'existència de crèdit en els respectius estats de despeses dels
corresponents Pressupostos municipals.
Setè.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL [centraldecompres@acm.cat]
(c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de
Barcelona).
Vuitè.- Publicar el present acord d’adhesió al perfil del contractant.
Novè.-Per a dur a terme aquestes adhesions s’han d’anul·lar en temps i forma les
pòlisses actuals. A tal fi, s’autoritza expressament a Ferrer & Ojeda perquè pugui anul·lar
les pòlisses actuals amb les companyies asseguradores i perquè realitzi el canvi als nous
acords marc d’ assegurances d'accidents de personal laboral i no laboral i de cotxes que
estaran vigents a partir de gener de 2020, sempre que aquestes dues siguin més
beneficioses que les actuals.
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Lot 2. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance
PLC, Sucursal en España, per un import de 11.549,12€ IVA inclòs amb vigència des
del 30/11/2019 al 30/11/2020.

DECRET

Quart.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Constantí a l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i
contractar les pòlisses que a continuació s’indiquen:
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Tercer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Constantí a l’Acord marc del servei
d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2017.06) i contracte la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions a
Seguros Catalana Occidente, SA de Seguro y Reaseguros, Sociedad Unipersonal per un
import de 9.443,50€ IVA inclòs, i amb vigència des del 30/11/2019 al 30/11/2020.

Dècim.-Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333 del TRLCSP.

DECRET

DILIGÈNCIA, per a fer constar la
conformitat de l'òrgan interventor
quant
a
la
fiscalització
o
intervenció prèvia limitada, de
conformitat amb l'art. 11 del Reial
decret 424/2017, de 28 d'abril;
Tot això sense perjudici de les
actuacions de fiscalització plena
posterior mitjançant aplicació de
tècniques de mostreig.
A la data de la signatura
electrònica
L'Interventor

Així ho disposa i signa l’Alcalde, a la data de la signatura electrònica.
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-Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
recorregut, tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual correspondrà la
resolució a l’òrgan delegant, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de
la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició
sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
-O recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació
de l’anunci en el perfil del contractant.
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Onzè.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:

