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Exp. 2015.04
Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya: Lot 2 – Assegurances de
vida
Formalització de la segona pròrroga de l’Acord marc

FORMALITZACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DEL SERVEI DE PÒLISSES
D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
Lot 2: Assegurances de vida

A Barcelona, el dia 19 de desembre de 2018

D’una part, el Sr. Albert Batalla i Siscart, proveït de DNI núm. 52.306.449X, Secretari General
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb domicili al C/ València, núm. 231, 6a
planta de Barcelona (CP 08007) i NIF núm. G-66436064, actuant en nom i representació de la citada
associació, d’acord amb les facultats de representació que li confereixen els Estatuts i el Reglament
de la Central de Contractació de l’entitat per, celebrar aquest contracte.
De l’altra, la Sra. María Asunción Sentías Viladrell, proveïda de DNI núm. 39323981F, qui actua en
nom i representació de la mercantil VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, domiciliada a la
ciutat de Barcelona, C/ Juan Gris, núms. 20-26, amb NIF: A58333261, i inscrita al Registre Mercantil
de Barcelona, Tom 42457, Foli 57, Full B-105688, inscripció 184a, al Registre Especial Administratiu
d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances del Ministeri d’Economia i Hisenda,
amb el numero C-0611 i al Registre Especial Administratiu d’Entitats Gestores de Fons de Pensions de
la mateixa Direcció General d’Assegurances del Ministeri d’Economia i Hisenda, amb el numero C0021, d’acord amb l’escriptura de poder atorgada en data 15 de desembre de 2014, davant el Notari
de Barcelona Sr. Enrique Viola Tarragona, amb número de protocol: 4247.
Els compareixents declaren tenir la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present
document.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització de la segona pròrroga de l’Acord marc
del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.04), pel que fa al seu lot 2n (Assegurances de vida), licitat per part del Consorci Català pel
Desenvolupament Local, adjudicat a la mercantil abans referenciada i cedit a l’ACM.
La pròrroga en qüestió van ser aprovada en virtut de la Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM de data 28 de novembre de 2018, d’acord amb els següents,
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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 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,
fórmula que possibilita la contractació de forma agregada per 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 detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat
i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
2.- Havent-se tramitat el corresponent procediment administratiu de licitació d’acord amb els plecs
de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per acord de la Comissió
Executiva del CCDL de 14 de juliol de 2015 i publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en
relació als articles concordants dels TRLCSP, en resultà que el CCDL mitjançant l’Acord adoptat en la
sessió de la seva Comissió Executiva de data 30 de novembre de 2015, va aprovar adjudicar el lot 2
de l’Acord marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 2015.04), relatiu a assegurances de vida, a l’entitat “VIDACAIXA, SA”, procedint-se a
subscriure el corresponent contracte, en data 30 de desembre de 2015.
3.- En data 10 de febrer de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a
tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió, com a modificació subjectiva
de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc, pel que fa a tots els seus lots, a favor de
l’ACM, per tal que aquesta última es subrogués, en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i
deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic,
formalitzant-se la dita cessió en data 28 de juny de 2016.
4.- En aquest context, i trobant-se l’Acord plenament vigent, per part dels òrgans competents de
l’ACM s’ha considerat adient en la mesura que aquesta opció és la més beneficiosa i adequada per a
totes les parts d’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència que regeixen l’actuació dels poders
públics en relació a les finalitats que es pretenen assolir, prorrogar l’Acord en qüestió, motiu pel
qual en data 12 de desembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte,
ha estat adoptada una Resolució en virtut de la qual s’ha disposat aprovar definitivament la seva
primera pròrroga, per un període addicional de 12 mesos més, en els mateixos termes i condicions
que es venia prestant el servei, i així mateix, aprovar definitivament la modificació prevista al PCAP
d’aplicació consistent en incrementar el límit del pressupost de licitació fins al 50% de pressupost de
licitació de l’Acord marc, en relació al seu lot 2 – “Vida”, com a conseqüència de l’increment
d’entitats destinatàries adherides d’acord amb el que estableixen les clàusules 62 i ss. en relació a la
7 dels mencionats Plecs de clàusules administratives particulars aprovats per acord de la Comissió
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Executiva del CCDL de data 14 de juliol de 2015 i publicats al perfil de contractant de la citada
entitat, que el regeixen.
5.- En aquest context, i trobant-se l’Acord, en conseqüència, plenament vigent, per part dels òrgans
competents de l’ACM es va considerar adient procedir a la segona pròrroga de l’Acord marc en la
mesura que aquesta opció es considerà la més beneficiosa i adequada d’acord amb els principis
d’eficàcia i eficiència que regeixen l’actuació dels poders públics en relació a les finalitats que es
pretenen assolir.
En data 28 de novembre de 2018 l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament la
segona pròrroga dels lots 3, 6 i 7 de l’Acord marc relatiu al servei de pòlisses d’assegurances amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) per un període de 12 mesos, a comptar
des de l’1 de gener de 2019; i del lot 2 de l’Acord marc per un període de 6 mesos, a comptar de l’1
de gener de 2019.
6.- Vist que en data 18 de desembre de 2018, l’empresa ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN
ESPAÑA va presentar un escrit en el qual comunicava que es retractava de la voluntat manifestada
anteriorment i feia avinent que acceptava prorrogar l’Acord marc per quatre mesos més, a comptar
des de l’1 de gener de 2019, si bé, amb la puntualització que les noves adhesions d’entitats locals
produïdes als mesos de març i abril de 2019, restarien condicionades a la conformitat de l’entitat
asseguradora. L’òrgan de contractació va resoldre en data 19 de desembre de 2018 prorrogar el lot 5
de l’Acord marc en qüestió per un període de 4 mesos, a comptar des de l’1 de gener de 2019, si bé,
les noves adhesions d’entitats locals produïdes als mesos de març i abril de 2019, restaran
condicionades a la conformitat de l’entitat asseguradora.
I convenint, així, a ambdues parts, la segona pròrroga de l’Acord marc del servei de pòlisses
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya: Lot 2 – Assegurances de vida (Exp.
2015.04), la formalitzen en aquest document, de conformitat amb les següents,
CLÀUSULES
Primera.- En virtut del present contracte l’empresa VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS,
com a adjudicatària del lot 2 (Vida) de l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i la seva pròrroga, es compromet a
prestar a les entitats destinatàries el servei objecte de contractació, en els mateixos termes i
condicions que es venia prestant, d’acord amb els plecs de clàusules i prescripcions tècniques
aprovats pel CCDL en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015, i publicats
al perfil de contractant de la citada entitat, així com d’acord amb la resta de normativa concordant
aplicable en matèria de contractació pública i règim local que resulti d’aplicació, i especialment,
d’acord amb el detall de condicions econòmiques que deriven de l’oferta presentada per part de
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l’adjudicatària, per un període màxim addicional de 6 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 fins a
les 24 hores del dia 30 de juny de 2019, sense que es produeixi actualització de preus, i sens perjudici
que si per part de l’ACM-CCDL es procedeix a licitar i adjudicar un nou Acord per al servei
d’assegurances de Vida, amb caràcter previ a aquesta última data (30 de juny de 2019), la pròrroga
de l’Acord perdrà la seva vigència.
Segona.- L ’Acord marc podrà ser prorrogat d’acord amb el règim de pròrrogues previst als plecs de
clàusules administratives que el regeixen, referenciats a la clàusula anterior.
Tercera.- Els contractes de les entitats locals que derivin del present Acord marc seran executats pel
contractista amb estricta subjecció a les seves estipulacions, a les clàusules establertes als plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que el regeixen, així com a les
instruccions que, si s’escau, li lliurés per escrit el responsable del contracte designat per l’òrgan de
contractació.
Quarta.- Les qüestions litigioses que sorgeixen en relació a la interpretació, modificació, resolució i
execució i efectes de l’Acord seran resolts per l’Òrgan de contractació de l’ACM, els acords del qual,
seran immediatament executius, i podran ésser recorreguts potestativament en la forma prevista al
Reglament de la central de contractació i resta de normativa concordant aplicable, davant la
jurisdicció competent que correspongui.
Cinquena.- L’adjudicatari haurà de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no essent
públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte de l’Acord i arribin al seu coneixement com a
conseqüència de la seva intervenció i participació en el mateix.
Sisena.- L’adjudicatari presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars i al
plec de prescripcions tècniques que regulen el present Acord marc, i ambdues parts es sotmeten, per
a tot allò que no estigui expressament previst en el present Acord pel Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i al
Reglament que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, al Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, a les demés disposicions reglamentàries de
desenvolupament i resta de normativa general i sectorial aplicable a la contractació administrativa
de les Corporacions Locals.
Setena.- L’adjudicatari reconeix de manera expressa l’obligatorietat de complir la legislació fiscal,
laboral, mercantil, estatal i autonòmica així com el dret de la UE, en tots els seus aspectes, inclosos
els de prevenció de riscos laborals i seguretat social.
El present contracte s’estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i data esmentats a
l’encapçalament.
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En representació de
El Secretari General de l’ACM,
Albert Batalla
Siscart - DNI
52306449X (AUT)
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