
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 12
.: Caràcter : Ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data :  15 de juny de 2017
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 19:30 hores
.: Hora d'acabament: 19:45 hores
.: Convocatòria: 1a. 

HI ASSISTEIXEN:
: Presideix:  Sra. Àstrid Desset Desset, alcaldessa
.: Secretària accidental: Sra. Eugènia Iglesias Berini
.: Assistents:  Sr. Josep Casadellà Turón, 1r tinent d'alcalde
                      Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n tinent d'alcalde

          Sr. Antoni Franco Caballé, 3r tinent d'alcalde

ORDRE DEL DIA:

Temes a tractar:
1.  Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2.  Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.       
3.  Contractació
4.  Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
5.  Assumptes econòmics.
6.  Assumptes de tràmit  
7.  Assumptes urgents.

1.1.- 

TEMA: Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Un cop llegida, s'aprova l'acta número 11 de data 1 de juny de 2017, per unanimitat dels assistents.

2.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.

- 

3-Contractació

3.1.-

TEMA: Adhesió a l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats
locals de Catalunya

«Antecedents de fet:

1. Vistos els pressupostos presentats: 
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Cobertures principals Ferrer-Ojeda
límit d'indemnització

APAP Protector
límit d'indemnització

Responsabilitat  davant  de  l'Administració  Pública
(Acció  de  repetició,  acció  directa,  acció  per
Responsabilitat Comptable)

 1.000.000,00€ 250.000,00€

Responsabilitat davant de tercers 1.000.000,00€ 250.000,00€

Responsabilitat per pràctiques laborals indegudes 1.000.000,00€ 250.000,00€

Extensions

Despeses de restitució d'imatge 200.000,00€ 100.000,00€

Pèrdua de documents 250.000,00€ 150.000,00€

Despeses d'Assistència psicològica 30.000,00€ 100.000,00€

Despesa de defensa inclòs inclòs

Representants d'entitats externes inclòs inclòs

Fiances inclòs inclòs

Data de retroactivitat il·limitada il·limitada

Franquícia Sense franquícia Sense franquícia

Límit màxim d'indemnització 1.000.000,00€ 1.000.000,00€

Prima total, impostos inclosos 2.645,26€ 2.875,00€

I que la millor oferta és la d'adhesió a l'acord marc del servei d'assegurances i del servei de mediació
d'assegurances del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM), amb  FERRER & OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS.

2.  Vista  la  proposta  d’acord  de  l'Ajuntament  d'Anglès  d’adhesió  als  acords  marc  del  servei
d’assegurances (exp. 2015.04) i del servei de mediació d’assegurances (exp. 2015.01) del Consorci
Català pel Desenvolupament local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM),
que a continuació es transcriu:

ATÈS
LICITACIÓ PÒLISSES D’ASSEGURANCES

Que per  resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici d’expedient de
servei  de  pòlisses  d’assegurances  per  les  entitats  locals  de  Catalunya,  amb  la  denominació
d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de Desenvolupament Local i co-
prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies del CCDL que s'hi adhereixin.
Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i el Butlletí oficial de
la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit contracte.
Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les proposicions de
les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la corresponent proposta a la Comissió
executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti  l’acord d’adjudicació,
segons:

Lot  1.  Danys a edificacions i  instal·lacions a favor de la Mercantil:  Segurcaixa Adeslas,  S.A.  de
Seguros y Reaseguros

Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros
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Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España
Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en

España
Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la mercantil

Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en España

La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els lots a les empreses
asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior.
Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és objecte de
contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre per
qual  s’aprova el  Text  Refós de la  Llei  de Contractes del  sector  públic  i  la  resta de normativa de
contractació .
Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han
complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre,
per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de
contractació.

LICITACIÓ SERVEIS DE MEDIACIÓ

Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local,  en sessió de 21 d’Abril de
2015 va decidir  convocar  un  concurs  per  a  la  contractació  i  prestació  del  Servei  de distribució  i
mediació de les assegurances, i la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya.
Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió
Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en dos
diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació d’aquest Consorci, a fi
que els interessants pogueren presentar les seves proposicions.
Que en data 25 de Juny va cloure el termini de presentació d’ofertes.
Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de contractació, va
aprovar  la  proposta  d’adjudicació  a  favor  de  l’empresa  FERRER  &  OJEDA  ASOCIADOS,
CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la corresponent proposta a la Comissió executiva del
Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació.
La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a l’empresa FERRER &
OJEDA ASOCIADOS,  CORREDURIA DE  SEGUROS  l’Acord  marc  del  servei  d’assessorament  i
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, en els termes que s’hi
relacionen  la  contractació  i  prestació  del  Servei  de  distribució  i  mediació  de  l’Assegurança  de
responsabilitat  civil,  i  la  mediació  i  assessorament  als  Municipis  i  ens  locals  de  Catalunya  a  la
mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L.
Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han
complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre,
per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de
contractació.
En conseqüència,  s’acorda formalitzar el  present  acord d’adhesió entre les parts  d’acord amb les
següents.

3. Vist que existeix consignació pressupostària suficient, a la partida 920.22400 Assegurances, del
pressupost municipal vigent, per import de 2.645,26€

D'acord als antecedents i fonaments de dret, s'adopta el següent

ACORD:

Primer.- Aprovar l'adhesió a l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les
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entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a
tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament.

Segon.- Aprovar l'adhesió a l’Acord marc del servei  d’assegurances amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contractar la pòlissa que a continuació s’indica:

Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la mercantil
Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros,

Tercer.-  Aquests  acords  d’adhesió  produiran  efectes  al  moment  de  la  seva  recepció  per  part  de
Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local.

Quart.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º,
08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona)

Cinquè.- Per a dur a terme aquestes adhesions a les pòlisses licitades, s’han d’anul·lar en temps i
forma les pòlisses actuals. A tal fi, s’autoritza expressament a Ferrer&Ojeda perquè pugui anul·lar els
contractes o pòlisses actuals amb les companyies asseguradores. 

Sisè.-   Autoritzar  la  despesa  corresponent  a  la  partida  920.22400  assegurances  per  import  de
2.645,26€, del pressupost vigent.»

4.-Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

-

5.- Assumptes econòmics

-

6. Assumptes de tràmit

-

7.- Assumptes urgents

-

I, no havent-hi més assumptes per a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió a l'hora esmentada a
l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària accidental, en dono fe.

L'alcaldessa,           La secretària accidental,

Àstrid Desset Desset           Eugènia Iglesias Berini
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