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Servei de Contractació

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS PER AL SERVEI D’ASSEGURANÇA
DE DANYS DELS IMMOBLES DE PROPIETAT O ARRENDATS PER
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
1. Objecte del contracte
Servei d’assegurança de danys dels immobles de propietat o arrendats per
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant contracte basat en l’acord marc de
l’Associació Catalana de Municipis, per als serveis d’assegurances de danys a edificis i
instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2020.01)
2. Licitació per Lots
En tractar-se d’un contracte basat en un acord marc, no es pot dividir en lots.
3. 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.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha de tenir assegurats tots els seus béns
immobles, per tenir coberts els riscos i protegir així el seu patrimoni. La contractació de
la pòlissa es fa d’acord amb la llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte
d’assegurança.
4. 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.
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
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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.En data 7 de juny de
2018, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local, va
aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de l’Acord marc del servei
d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions.
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 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-iquatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura.
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 tractar-se d’un servei específic,
no produït per l’administració ni assumible, ja que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
no pot actuar com a companyia d’assegurances del seu propi patrimoni.
6. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 77.295,66 euros, exempt d’IVA 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: 64.954,34€
Costos indirectes: 8.444,06€
Despeses eventuals: 3.897,26€
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7. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 77.295,66 €. El mètode de càlcul per determinar
l’import del valor estimat del contracte és el següent:
a) Pressupost base de licitació: 77.295,66 euros
b) Pròrrogues: 0,00 euros
c) Modificacions previstes: 0,00 euros
8. Durada
El contracte tindrà una durada d’un any, del 01/04/2022 a 31/03/2023.
No es preveuen pròrrogues.
9.

Procediment d’adjudicació del contracte basat

L’expedient de contractació es tramitarà mitjançant un contracte basat en l’Acord marc
de l’Associació Catalana de Municipis dels serveis d’assegurances de danys a
edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient
2020.01). D’acord amb els plecs de l’acord marc, i la pròpia licitació i formalització del
contracte, el mateix és d’únic adjudicatari i és aquesta a qui s’adreçaran les entitats
adherides per tal d’establir els contractes basats en l’Acord. D’acord amb la resolució
de la Comissió Executiva del CCDL va acordar adjudicar l’acord marc a SEGUROS
CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF
A28119220. El contracte es formalitzà entre les parts en data 30 de desembre de
2020.
10. Constitució de garantia definitiva
No és necessària d’acord amb les clàusules 23 i 43 del PCAP, atenent al fet que en
l’elaboració del propi Acord Marc s’ha optat per la constitució d’una garantia definitiva
general per l’Acord marc, i no independent per cada contracte basat.
11. 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.
12. 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.
13. Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a la partida pressupostària
02.9200.2240000 (Assegurança general) del pressupost vigent. L’autorització o
realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit.
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14. Règim de pagament
En atenció a la clàusula 49 del PCAP de l’acord marc, aquesta es realitzarà en un
únic 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 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS

Tècnica Responsable de Serveis Generals i Compres

Gemma Noya Espinazo
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