RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Barcelona, a la data de la signatura electrònica
ANTECEDENTS.1.- Actualment, amb el número d’expedient 2018.08, es troba vigent l’Acord marc de serveis
d’assegurances de vida i responsabilitat civil i patrimonial amb destinació a les entitats locals de
Catalunya. Aquest acord marc finalitzarà de manera definitiva el proper 1 de maig de 2023, havent-se
adherit més de cinc-cents ens locals al mateix.
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2.- L’esmentat Acord marc satisfà unes necessitats que són plenament vigents en el món local tant des
d’un punt de vista legal (veure article 106 CE), com de la satisfacció dels ens locals amb l’ús de
mecanismes de racionalització tècnica de la contractació com és l’acord marc. Aquesta satisfacció es
desprèn no només del nombre d’ens actualment adherits a l’expedient 2018.08, sinó també de la
informació recollida en la seva activitat per l’Oficina de Seguiment de Contractes.
3.- Els antecedents demostren que quan el CCDL i l’ACM han actuat a través del sistema d’adquisició
centralitzada, han tingut un grau d’adhesió molt important, essent un element demostratiu de com
cooperar i mancomunar esforços. Així, l’ACM i el CCDL ja tenen l’experiència d’haver gestionat diferents
Acords marc, com per exemple, de subministrament elèctric, de gas natural, de màquines d’impressió i
multifunció, de vehicles de serveis generals, de vehicles de serveis policials, d’arrendament de vehicles
amb opció o sense opció de compra, etc., tots ells, amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
4.- El CCDL, com a ens instrumental de l’ACM i d’acord amb els objectius i finalitats definits als seus
Estatuts, entre els que destaquen la promoció, millora, optimització i eficiència dels serveis i activitats
d’interès general d’acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’acord
amb les facultats per a la promoció de licitacions públiques amb destinació a les entitats locals de
Catalunya i suport a la Central de Contractació de l’ACM, que té atribuïdes, rep, periòdicament
encàrrecs per portar a terme licitacions d’Acords marc amb destinació a les entitats de Catalunya, per
part de l’ACM. D’aquesta manera, el CCDL porta a terme la licitació de contractes amb destinació a les
entitats locals de Catalunya mitjançant 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, que possibilita la contractació de forma agregada serveis i subministraments.
I tot això, d’acord amb el conveni de col·laboració que hi ha subscrit entre l’ACM i el CCDL.
5.- En definitiva, atesa la propera finalització de l’Acord marc relacionat, la continuïtat de la necessitat
que va motivar la seva aprovació, i la satisfacció assolida en el desenvolupament de l’actual acord marc
(expedient 2018.08), es considera procedent impulsar un nou acord marc que vingui a substituir l’encara
vigent.
6.- En data 25 d’abril d’enguany la Comissió de Presidència de l’ACM va adoptar, entre altres, l’acord
següent:
“Primer.- Encarregar al CCDL l’inici d’expedient de contractació i la posterior licitació de
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, d’un Acord
marc de serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil i patrimonial amb destinació als
ens locals de Catalunya.”
Aquest acord ha estat notificat en data 29 d’abril d’enguany, amb el registre d’entrada 2022/420.

Lluís Soler i Panisello
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Atès allò que disposa l‘article 10 dels vigents Estatuts del Consorci Català pel Desenvolupament
Local, relatiu a les atribucions de la Presidència.



Atès allò que disposen els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), sobre la l’exigència de tramitació prèvia d’un expedient de
contractació i la motivació de la necessitat i idoneïtat del contracte.



Atès que en la sessió extraordinària, de data de 28 d’octubre de 2019, la Comissió executiva del
CCDL va acordar aprovar la delegació al President del CCDL de certes actuacions d’agilització del
procediment, entre les quals es preveia la d’aprovació de l’inici d’expedient de contractació de
subministraments i serveis.

Atesos els antecedents manifestats, i a l’empara de les atribucions que tinc conferides com a President
del CCDL,

Maria de Aranzazu Casals
Roldan

Primer.- Acceptar l’encàrrec formulat al CCDL per la Comissió de Presidència de l’ACM, per acord
aprovat a la seva sessió ordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2022, relatiu a l’inici d’expedient de
contractació i la posterior licitació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, d’un Acord marc de serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil i patrimonial
amb destinació als ens locals de Catalunya.
Segon.- Aprovar l’inici d’expedient de contractació amb la denominació descrita en el punt anterior, tot
atorgant-li el número de referència 2022.06.
Tercer.- Disposar que es portin a terme les corresponents consultes de mercat, d’acord amb la
Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre el procediment i actuacions a realitzar amb motiu dels
estudis i consultes preliminars del mercat que es realitzin pel CCDL i la Central de contractació de l’ACM,
designant a tal efecte com a coordinadora de les mateixes la Sra. Jordina Moltó Bastardes, responsable
de l’àrea d’estudis i contractació de l’ACM; que s’elaborin els plecs de la licitació per part dels serveis
tècnics de l’ACM, per tal que siguin incorporats a l’expedient i es pugui procedir a la seva aprovació, i
que la Secretaria i Intervenció del Consorci portin a terme els informes que s’escaigui respecte al
procediment legal a seguir i la disponibilitat de crèdit pressupostari.
Quart.- Obrir un període que finalitzarà el dimecres 15 de juny de 2022 per tal que els operadors
econòmics interessats en participar en les consultes preliminars del mercat es posin en contacte amb
aquesta entitat mitjançant el correu gabinetestudis@acm.cat, amb la finalitat que el servei gestioni la
posterior enquesta o entrevista individualitzada.
Cinquè.- Donar a l’adopció del present acord els efectes de publicitat que siguin preceptius i, si s’escau,
d’altres a títol informatiu.
Sisè.- Donar compte de la present Resolució a la Comissió Executiva del CCDL, en la propera sessió que
se celebri des de la data de la seva adopció, per tal que si s’escau es procedeixi a la seva ratificació.
Així ho disposo,
El President del CCDL
Lluís Soler i Panisello
Vist i plau,
La Secretària del CCDL
Maria de Aránzazu Casals Roldan

Lluís Soler i Panisello
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