
 
 
 
 

 

OD-02 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 27 de gener de 2021 
CI, de 20 de gener de 2021 
 
Dictamen Adherir-nos a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació 
d’assegurances de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (2018.07). 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 12 de gener de 2021, el senyor Jordi Vendrell Ros, cap de l'Àrea Serveis Jurídics, ha 

emès l’informe següent: 
  
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de 

Municipis (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. El 18 de febrer de 2011, mitjançant Decret de Gerència número 93/2011, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental va adherir-se al servei de mediació i assessorament als municipis i ens locals de 
Catalunya adjudicat per part de l’ACM, a Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, SL. 
 

3. El 13 de desembre de 2019, mitjançant Decret de Gerència número 2019GER001839, es va acordar 
prorrogar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2015.01) adjudicat a Ferrer & Ojeda Asociados 
Corredoria de Seguros, SL, mentre no s’hagués formalitzat el nou acord marc del servei 
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya que 
està tramitant el CCDL, per encàrrec de la Central de contractació de l’ACM, amb número 
d’expedient 2018.07. 

 
4. El 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 va acordar 

adjudicar el nou 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, i 
el 27 de març de 2020, es va formalitzar el contracte per un període inicial de vint-i-quatre mesos, a 
partir de la mateixa data de signatura. 

 
5. Es voluntat del Consell Comarcal adherir-se al nou Acord marc del servei d’assessorament i mediació 

d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat a l’empresa Ferrer & 
Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en endavant LCSP, 

defineix els contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el 



 
 
 
 

 

desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o 
subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els serveis que impliquin 
exercici de l’autoritat inherent als poders públics.  
 

2. L’article 25.1 a) de la LCSP, d’acord amb el qual tenen caràcter privat, entre d’altres, els contractes 
de serveis que tinguin per objecte serveis financers amb número de referència CPV de 66100000-1 a 
66720000-3.  
 

3. El Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el 
Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari 
comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu 
i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del 
CPV, assigna als contractes d’assegurances els CPV compresos entre 66000000-0 i el 66720000-3.  
 

4. L’article 26.2 de la LCSP estableix que els contractes privats que subscriguin les administracions 
públiques es regeixen, quant a la seva preparació i adjudicació, si no hi ha normes específiques, per 
les seccions 1a i 2a del capítol I del títol I del llibre segon d’aquesta Llei amb caràcter general, i per 
les seves disposicions de desplegament, i s’aplica supletòriament la resta de normes de dret 
administratiu o, si s’escau, les normes de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o 
entitat contractant. Pel que fa als seus efectes, modificació i extinció, aquests contractes es regeixen 
pel dret privat.  
 

5. Els articles 227 i seguents de la LCSP, en relació amb la Disposició Addicional 5a de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), en la redacció donada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), 
respecte a la creació i règim de centrals de contractació i adhesió a aquestes.  
 

6. Els articles 220 i 222 de la LCSP en relació al règim jurídic dels Acords marc.  
 

7. La disposició addicional tercera de la LCSP, estableix normes específiques de contractació pública a 
les entitats locals. 

 
8. Els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc 

del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya Expedient 2018.07 
 

9. L’article 15 de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya, pel que fa la 
competència del Ple.  

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Adherir-nos a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07) de l’Associació Catalana de Municipis. 
 

2. Notificar l’adopció del present acord al CCDL (preferentment per e-Notum al NIF P0800222B i correu 
electrònic centraldecompres@acm.cat  o per correu postal al c/.  València 231, 6º, 08007 de 
Barcelona), també al mediador Ferrer & Ojeda (c/Tamarit 155 – 159 08015 Barcelona), així com a  la 
resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.” 

 

2. El 20 de gener de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 



 
 
 
 

 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en 
endavant LCSP, defineix els contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció 
d’un resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari 
s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu unitari. No poden ser 
objecte d’aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als 
poders públics.  
 

2. L’article 25.1 a) de la LCSP, d’acord amb el qual tenen caràcter privat, entre d’altres, els 
contractes de serveis que tinguin per objecte serveis financers amb número de referència 
CPV de 66100000-1 a 66720000-3.  
 

3. El Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que 
modifica el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual 
s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 
2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes 
públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, assigna als contractes d’assegurances 
els CPV compresos entre 66000000-0 i el 66720000-3.  
 

4. L’article 26.2 de la LCSP estableix que els contractes privats que subscriguin les 
administracions públiques es regeixen, quant a la seva preparació i adjudicació, si no hi ha 
normes específiques, per les seccions 1a i 2a del capítol I del títol I del llibre segon 
d’aquesta Llei amb caràcter general, i per les seves disposicions de desplegament, i s’aplica 
supletòriament la resta de normes de dret administratiu o, si s’escau, les normes de dret 
privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. Pel que fa als seus 
efectes, modificació i extinció, aquests contractes es regeixen pel dret privat.  
 

5. Els articles 227 i seguents de la LCSP, en relació amb la Disposició Addicional 5a de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), en la redacció donada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL), respecte a la creació i règim de centrals de contractació i adhesió a 
aquestes.  
 

6. Els articles 220 i 222 de la LCSP en relació al règim jurídic dels Acords marc.  
 

7. La disposició addicional tercera de la LCSP, estableix normes específiques de contractació 
pública a les entitats locals. 

 

8. Els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya Expedient 2018.07 
 

9. L’article 15 de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya, pel que 
fa la competència del Ple. 

 
Per això, 



 
 
 
 

 

 
PROPOSO: 
 
1. Adherir-nos a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07) de l’Associació Catalana 
de Municipis. 
 

2. Notificar l’adopció del present acord al CCDL (preferentment per e-Notum al NIF 
P0800222B i correu electrònic centraldecompres@acm.cat  o per correu postal al c/.  
València 231, 6º, 08007 de Barcelona), també al mediador Ferrer & Ojeda (c/Tamarit 155 – 
159 08015 Barcelona), així com a  la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes 
de publicitat que siguin preceptius. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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