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 celebrada el dia
30 de juny de 2021, virtualment mitjançant la plataforma Microsoft Teams, 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 12 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 (14 vots a favor dels membres presents, dos d’ells emesos per delegació), el
següent ACORD:
5. Adhesió contracte assegurances i mediació ACM
“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.- 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.
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 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.
4.- L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA gestiona el servei de
transport de viatgers al municipi de Tarragona i té la necessitat de donar cobertura a

diferents situacions de risc d’immobles i/o instal·lacions en les quals es desenvolupen
tasques vinculades amb l’objecte social de l’empresa municipal.
FONAMENTS JURÍDICS
D’acord amb el que determina l’article 25 i 26 de la LCSP, els contractes de serveis
d’assegurances tenen la consideració de contractes privats i es regeixen en quan als seus
efectes i extinció pel dret privat.
Vist allò que disposen els articles 227 i ss. de la 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.
Vist allò que disposen els articles 220 i 221 de la LCSP en relació al règim dels Acord marc.
En conseqüència, el Consell d’Administració de l’EMT, SA acorda:
Primer. Que l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA s’adhereix a
l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07) adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant,
Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL passa a tenir la condició de mediador
d’aquesta empresa municipal.
Segon. Aprovar l’adhesió de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA,
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) i contractar la pòlissa de danys a edificis
i instal·lacions, a favor de la mercantil Seguros Catalana Occidente, SA per un import de
3.950,00 euros, i amb vigència des del 31/07/2021 al 30/07/2022.
Tercer. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 3.950,00 euros, que
s'imputarà, dins del pressupost ordinari de l’empresa.
Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a
l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també al mediador Ferrer & Ojeda (c/. Tamarit
155-159- 08015 Barcelona), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els
efectes de publicitat que siguin preceptius.
Cinquè. Facultar al Gerent d’EMT per tal signi quants documents siguin necessaris per
l’execució dels anteriors acords.”
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

