ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACORD_JGL

CONTRACTACIÓ

2021/000063/1403

Codi Segur de Verificació: 718e9877-64e4-4c72-902b-bc17553b63b0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6777667
Data d'impressió: 20/04/2021 11:32:10
Pàgina 1 de 3

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Ì718e9877-64e4-4c72-902b-bc17553b63b0;Î

DOCUMENT

1.- Mireia Boté Massagué (SIG) (Secretària General), 20/04/2021 11:26

ÒRGAN:
CARÀCTER:
DATA:
RESULTAT:

JUNTA DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA
19 D´ABRIL DE 2021
APROVAT

APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT A L'ACORD MARC
DE L'ACM, RELATIU AL LOT 2-ASSEGURANCES DE VEHICLES TERRESTRES
Per part del regidor de RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ, el Sr. Gines Marin Marin, es
presenta la següent proposta, la qual s’aprova per unanimitat.
“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 209.01
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.
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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-iquatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura.
4.- Per altra banda, en data 30 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local va acordar
l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Dalt al sistema d’adquisició centralitzada del
Consorci Català pel Desenvolupament Local, juntament amb l’ACM.
FONAMENTS DE DRET.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.
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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.
Vistos els antecedents i vistes les competències que em van ser conferides per l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament mitjançant el Decret de data 29 de gener de 2021, proposo a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
1. APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Dalt a l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i
contractar la pòlissa d’assegurances corresponents al Lot 2. Vehicles Terrestres, a
FAVOR DE LA MERCANTIL FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb
vigència des del mes d’abril de 2021 al mes d’abril de 2022.
2. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 5.200 € (IVA inclòs) que
s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2021, a càrrec de l'aplicació
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pressupostària 201-920-22401 assegurances parc mòbil, per a fer front a les
despeses que es derivin d’aquesta adhesió.
3. 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.”

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, en la data que hi figura.

