NÚRIA PALLARÉS MARTÍ, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA DELEGADA DEL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS
DE TARRAGONA,SA (EMTP,SA)
CERTIFICO: Que, el Consell d’Administració de l’EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SA (EMTP,SA), en la sessió ordinària
celebrada el dia 30 de desembre de 2021, amb el quòrum d’assistència establert a l’art.
247 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova la Llei de societats de capital i art.
22 dels estatuts de l’empresa, amb l’assistència de 14 dels seus 14 membres, aprovada
l’acta en la mateixa sessió, assumint la Presidència d’aquest Consell d’Administració el Sr.
Jordi Fortuny Guinart, va adoptar, entre d’altres, per unanimitat dels consellers concurrents
a la sessió (14 vots a favor), el següent ACORD:
5. Adhesió a l’acord marc de l’ACM corresponent a l’assegurança de defensa jurídica
de la flota, marquesines, pals i postes de parades
“ANTECEDENTS
1.- 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.
2.- 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.
En data 27 de gener de 2020 el Comitè Executiu de l’ACM aprova acceptar formalment la
cessió de l’Acord de referència.
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.
3.- 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 (Exp. 2018.07) 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 28 de setembre de 2020 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova la cessió
de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 2018.07)
4.- L’Ajuntament de Tarragona, té contractada una pòlissa de defensa i reclamacions que
cobreix el mateix Ajuntament com els seus ens dependents, la qual inclou l’Empresa
Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA, però aquesta assegurança no cobreix
els riscos derivats de la tramitació amistosa i judicial de sinistres, derivats dels danys
produïts pels autobusos que integren la flota de l’empresa, els pals de parada i les
marquesines de la xarxa.
Per cobrir aquest risc, l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA en
endavant EMT, té l’obligació de contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi els
riscos que no estan inclosos en la pòlissa de l’Ajuntament de Tarragona, per tant,
contractar una pòlissa de defensa jurídica que inclogui els riscos derivats dels danys a
tercers, que es provoquin des de l’EMT mitjançant els autobusos que integren la flota, els
pals de parada i les marquesines instal·lades a tota la xarxa urbana a la ciutat de
Tarragona i que són necessàries per a la realització del servei de transports de viatgers.
Actualment els riscos a cobrir de cara a l’exercici 2022, són els que es detallen en el quadre
adjunt:
RISC A ASSEGURAR

UNITATS

COST UNITARI

COST TOTAL

AUTOBUS

70

116,59

8.161,30 €

PALS DE PARADA

292

7,94

2.319,48 €

MARQUESINES

110

7,94

873,40 €
11.353,18 €

FONAMENTS DE DRET
Articles 227 i següents 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.
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.
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
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.
En conseqüència, el Consell d’Administració acorda:

Primer. Que l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA (EMT)
s’adhereix 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’EMT.
Segon. Aprovar l’adhesió de l’EMT a la primera pròrroga de l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i
contractar les Pòlisses que a continuació s’indiquen:
-

Lot 4. Defensa jurídica i reclamació de danys, a favor de la mercantil ARAG SE,
per un import de 11.353,18 euros, amb vigència des del 01/01/2022 al
31/12/2022.

Tercer. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 11.353,18 euros que
s'imputarà, dins del pressupost ordinari de l'any 2022.
Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també
al mediador Ferrer & Ojeda (pcladera@ferrerojeda.com), així com a la resta d’interessats
que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Cinquè. Autoritzar al Gerent de l’EMT per la signatura de quants documents siguin
necessaris per l’execució del present acord”.
I per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present Certificació d’ordre del president,
i amb el seu vistiplau, a Tarragona, a la data de la signatura electrònica.
El president,
Jordi Fortuny Guinart

La secretària delegada
Núria Pallarès Martí

