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Secretaria General

ELISA ALMIRALL GAYO, secretària general de l’Ajuntament de Premià de Mar
CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 9 de febrer de 2022,
adoptà el següent acord:
2.2.1. EXP. C174-2022-272 REGULARITZACIÓ PER L'ACM DE LA PÒLISSA DE
CÀRRECS ELECTES, PATRIMONI I RESPONSABILITAT CIVIL
Vista la proposta presentada perla regidora delegada de Serveis Econòmics, Contractació
i Secretaria del contingut següent:
“Identificació de l'expedient

Antecedents
Per resolució de l’alcaldia número 2015/749, del 19 d’agots del 2015,l’Ajuntament de
Premià de Mar es va adherir al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens
locals de Catalunya que l’ACM té constituït.

Rafael Navarro Álvarez

Per resolució de l’alcaldia núm. 2021/2311, de data 20 de desembre del 2021,
l’Ajuntament de Premià de Mar, es va adherir a l’Acord marc del servei d’assessorament i
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (exp.
2018.07), adjudicada a la corredoria d’assegurances Ferrer & Ojeda Corredoria de
Seguros, SL, amb CIF B58265240, expedient intern C174-2021-9266.
Per resolució de l’alcaldia número 2021/2311, de data 20 de desembre del 2021,
l’Ajuntament de Premià de Mar també es va adherir a l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01). En
aquest Acord marc hi ha quatre lots (exp.2019.01), dels quals ja tenim un de contractat
a l’esmentada resolució, que és el lot número 1 d’Accidents.
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.

Elisa Almirall Gayo
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Exp. C174-2022-272 regularització pòlisses assegurances per adhesions ACM
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a) Assegurança de responsabilitat civil patrimonial (2018.08)
1.- Igualment el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc dels serveis d’assegurances
de Vida i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2018.08), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de
Presidència del CCDL núm. 1/2019 de data 9 de gener de 2019 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat. En data 5 d’abril de 2019, la Comissió Executiva del CCDL va
resoldre adjudicar l’Acord marc dels serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil
patrimonial (Exp. 2018.08), a les empreses adjudicatàries pel Lot 1 Vida Caixa Sau de
Seguros y Reaseguros i Lot 2 Zurich Insurance PLC, Sucursal en España.

En data 28 d’octubre de 2019, 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 vida i responsabilitat civil i patrimonial.

Rafael Navarro Álvarez

En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència acorda l’aprovació definitiva de
la primera pròrroga de l’Acord marc de serveis d’assegurances de vida i responsabilitat
civil i patrimonial (Exp. 2018.08), per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1
de maig de 2021 fins a l’1 de maig de 2022. La formalització es dur a terme el 5 de març
de 2021
b) Assegurança de responsabilitats càrrecs electes (exp. 2019.01)
1.- 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

Elisa Almirall Gayo

Signatura 1 de 2

09/02/2022 Secretari

Signatura 2 de 2

10/02/2022 Alcalde

En data 1 de maig de 2019, es va procedir a formalitzar el corresponent Acord marc amb
les empreses adjudicatàries.
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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.
En data 27 de gener de 2020 el Comitè Executiu de l’ACM aprova acceptar formalment la
cessió de l’Acord de referència.

Signatura 2 de 2

Rafael Navarro Álvarez
Elisa Almirall Gayo

3.- El 31 d’agost del 2021 es formalitza la primera pròrroga de l’acord marc del servei
de pòlisses d’assegurances, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb
l’empresa AIG EUROPE, SA.
c) Assegurança de danys a edificis i instal·lacions (exp. 2020.01)
1.- Atenent que amb data 31 de desembre de 2020, finalitza la vigència de l’expedient
2017.06 i davant la necessitat manifesta per part dels ens locals de seguir comptant amb
els serveis de 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. Atenent a aquestes necessitats a satisfer el CCDL va tramitar la licitació de
l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificacions 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’1 d’octubre de 2020
i publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en relació als articles concordants
de la LCSP i resta de normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant
l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 3 de desembre de
2020, 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 en data 30 de desembre de 2020.

09/02/2022 Secretari
Signatura 1 de 2

10/02/2022 Alcalde

En data 19 de juliol de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la
primera pròrroga de l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances (Exp.2019.01),
per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 2022 fins a 31 de
desembre de 2022.
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3.- En data 12 de març de 2021, 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. En data 31 de març és formalitza aquesta cessió a favor de l’ACM.
Fonaments jurídics i/o tècnics
1.) Pòlissa de responsabilitat civil patrimonial (2018.08)
S’haurà d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Mar a l’Acord marc del servei
d’assegurances (Exp. 2018.08)

Rafael Navarro Álvarez

La contractació de la pòlissa de responsabilitat civil patrimonial no suposa cap canvi de
companyia, sinó que estem realitzant una adhesió específica al contracte mitjançant
acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals i alhora
regularitzem la situació existent dins de la contractació del servei de pòlisses realitzada
per l’ACM. (exp. 2018.08)
Per un correu electrònic de la Corredoria del 14 de gener del 2022 disposem d’un
avançament de l’import de l’assegurança de responsabilitat civil patrimonial.
2) Pòlissa de responsabilitats càrrecs electes (exp. 2019.01)
Estem adherits a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (exp. 2019.01) el qual té diferents lots, entre els quals hem de
contractar el lot numero 3 Responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de
l’administració
Disposem d’un projecte presentat per Ferrer & Ojeda, amb CIF B58265240, per
contractar l’assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de
l’administració, lot número 3, a favor de la mercantil d’assegurances AIG EUROPE SA,
amb CIF número W-0186206I, per un import de 5.967,73 euros. Aquest pressupost és
del 31 d’agost del 2021 i té el número 164.673, però ens ho varen enviar per correu
electrònic l’1 de setembre del 2021
Qui facturarà el rebut de l’assegurança de la pòlissa de responsabilitat de càrrecs electes
serà Ferrer & Ojeda, amb CIF B58265240, mediadora del servei d’assessorament i
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (exp.
2018.07).

Elisa Almirall Gayo

Signatura 1 de 2

09/02/2022 Secretari

Signatura 2 de 2

10/02/2022 Alcalde

Qui facturarà el rebut de l’assegurança de la pòlissa de responsabilitat civil patrimonial
serà Ferrer & Ojeda, amb CIF B58265240, mediadora del servei d’assessorament i
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (exp.
2018.07).
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La contractació de la pòlissa de responsabilitat de càrrec electes i personal al servei de
l’administració no suposa cap canvi de companyia, sinó que estem realitzant una
regularització sota el marc de la contractació del servei de pòlisses d’assegurances amb
destinació a les entitats locals de Catalunya.
3.- Pòlissa patrimonial (danys a edificis i instal·lacions) (exp. 2020.01)
S’haurà d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Mar a 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)

Qui facturarà el rebut de l’assegurança de la pòlissa patrimonial (danys a edificis i
instal·lacions serà Ferrer & Ojeda, amb CIF B58265240, mediadora del servei
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, (exp. 2018.07).
La contractació de la pòlissa patrimonial no suposa cap canvi de companyia, sinó que
estem realitzant una regularització sota el marc de la contractació del servei de pòlisses
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Rafael Navarro Álvarez
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Disposem d’un projecte presentat per Ferrer & Ojeda, amb CIF B58265240, per
contractar l’assegurança patrimonial (danys a edificis i instal·lacions) exp. 2020.01, a
favor de la mercantil SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, amb CIF A-28119220, per un import de 26.611,83 euros. Aquest
pressupost ens ho varen enviar per correu electrònic l’1 de setembre del 2021

4) Fonaments jurídics generals
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP
en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de
l’adjudicació de contractes basats en aquests.

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
Els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc dels serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil Patrimonial amb

Elisa Almirall Gayo
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Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
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destinació a els entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència
núm. 1/2019, de 9 de gener i publicats al perfil del contractant de l’entitat.
Els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats
al perfil de contractant de l’entitat.
D’acord amb la disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic
(LCS) 9/2017, s’assenyala el següent

No obstant això, es fa necessari adherir-nos a l’acord Marc del servei d’assegurances
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, segons expedient 2018.08, així com
també adherir-nos a l'Acord Marc de Serveis d’assegurances de danys a edificis i
instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (2020.01).

Rafael Navarro Álvarez
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“Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a
òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis,
els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els
contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys,
incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.”

L’adhesió a centrals de compres i acords marcs es fa per la Junta de Govern Local, per
delegació de competència d’acord amb la resolució 2020/1645 de 21 de desembre del
2020.
Acords
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Mar a la primera pròrroga de
l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(exp. 2018.08)

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per la contractació de la pòlissa
de responsabilitat civil patrimonial (exp. 2018.08), amb destinació a les entitats locals de

Elisa Almirall Gayo
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Segon.- Contractar la pòlissa de responsabilitat civil patrimonial, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, lot 2, (exp. 2018.08) a favor de la mercantil d’assegurances
ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, amb CIF número W-0072130H per un
import de 35.255,01 euros, per al 2022.
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Catalunya, de nom de FERRER & OJEDA, amb CIF número B58265240 (exp. 2018.07),
per un import de 35.255,01 euros (trenta-cinc mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb
u, impostos i recàrrecs segons la legislació vigent) que s'imputarà dins del pressupost
municipal de l'any 2022, a càrrec de l'aplicació pressupostària 2002.92000.2240000
Assegurances edificis, vehicles i RC
Quart.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Mar a 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)

Rafael Navarro Álvarez

Sisè.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per la contractació de la pòlissa
d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals
(Exp. 2020.01) a nom de la mediadora FERRER & OJEDA, amb CIF número CIF
B58265240 (exp. 2018.07), per un import de 26.611,83 euros (vint-i-sis mil sis-cents
onze euros amb vuitanta-tres, impostos i recàrrecs segons la legislació vigent) que
s'imputarà dins del pressupost municipal de l'any 2022, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 2002.92000.2240000 Assegurances edificis, vehicles i RC
Setè.- Contractar la pòlissa de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de
l’administració, lot número 3, (exp. 2019.01) a favor de la mercantil d’assegurances AIG
EUROPE SA, amb CIF número W-0186206I, exp. 2019.01, per un import de 5.967,73
euros i per al 2022.
Vuitè.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per la contractació de la pòlissa
de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració, segons
expedient (2019.01) del lot 3, a nom de la mediadora FERRER & OJEDA, amb CIF
número CIF B58265240 (exp. 2018.07) per import de 5.967,73 euros (cinc mil nou-cents
seixanta-tres euros amb setanta-tres, impostos i recàrrecs segons la legislació vigent)
que s'imputarà dins del pressupost municipal de l'any 2022, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 2002.92000.2240000 Assegurances edificis, vehicles i RC
Novè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a AIG EUROPE SA, amb CIF número W0186206I, adjudicatària del lot número 3 de la contractació de la pòlissa de
responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració, (Exp. 2019.01).

Elisa Almirall Gayo
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Cinquè.- Contractar la pòlissa d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb
destinació a les entitats locals, a favor de la mercantil d’assegurances (Exp. 2020.01)
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD
UNIPERSONAL, amb CIF núm. A-28119220 i per al 2022.
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Secretaria General

Desè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa SEGUROS CATALANA OCCIDENTE,
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL, amb CIF núm. A28119220 (exp. 2020.01)
Onzè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa ZURICH INSURANCE PLC,
SUCURSAL EN ESPAÑA, amb CIF número W-0072130H (exp. 2018.08)
Dotzè.-Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (Associació Catalana de Municipis), així
com també CCDL (Consorci Català pel Desenvolupament Local).
Tretzè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a FERRER & OJEDA, amb CIF número CIF
B58265240 (exp. 2018.07).”

10/02/2022 Alcalde

La Junta de Govern Local ACORDA APROVAR, per assentiment dels membres presents, la
proposta precedent.
I perquè consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau del senyor alcalde,
amb la reserva de l’article 206 del ROF i RJ de les entitats locals.

Signatura 2 de 2

Rafael Navarro Álvarez
Elisa Almirall Gayo

09/02/2022 Secretari
Signatura 1 de 2

Document signat electrònicament
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