
 

DECRET D’ALCALDIA
EXPEDIENT: 110/2019
ASSUMPTE:  Aprovar  que  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  sigui  el  prenedor  de 
l’assegurança col·lectiva de salut d’ Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, S.A.

DECRET D’ALCALDIA

APROVAR QUE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS SIGUI EL PRENEDOR DE 
L’ASSEGURANÇA COL·LECTIVA DE SALUT D’AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I 
REASSEGURANCES, S.A - Exp. 110/2019

Vist que durant el mes de desembre varies mútues de salut, han ofert els seus productes als 
treballadors de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Atès que les ofertes de salut presentades son assegurances a nivell de col·lectiu ja que l’oferta  
es  més avantatjosa en la quota i la no aplicació de carències en referencia a una assegurança 
a nivell de particular. 

Vista  la  necessitat  de  que  el  prenedor  de  la  pòlissa  sigui  l’Ajuntament  de  Banyeres  del 
Penedès, per tal que els treballadors es beneficien d’unes condicions més avantatjoses.

Vist les ofertes presentades per les assegurances de Salut Adeslas, Sanitas i Agrupació AMCI 
d’Assegurances  i  Reassegurances,  S.A,  i  un  cop  valorat  les  tres  ofertes,  el  conjunt  de 
treballadors  per  majoria,  decideix  la  contractació  de  l’assegurança  amb  Agrupació  AMCI 
d’Assegurances i Reassegurances, S.A, amb la següent oferta econòmica

Assegurança de Salutmedic

Prima neta mensual per assegurat 40 €/mes

Assegurança de Dentalmedic

Prima neta mensual per assegurat 8 €/mes

 Atès que els treballadors adherits a l’assegurança col·lectiva, han comunicat al departament de 
RRHH els  familiars  que  volen  adherir-se a  la  assegurança  de  salut  i  atès  que  des  de  la  
companyia es demana que  la quota de l’assegurança de salut es descompti mensualment en 
la nòmina dels treballadors.

Atès que la contractació de la pòlissa es realitza per part dels treballadors, i per tant, no esta 
subjecte a la llei de contractes, ja que no suposa cap obligació econòmica a l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès.

Per tot això, es procedeix a la formalització  del contracte amb les següents condicions:

Entitat Asseguradora: Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, S.A

Prenedor de l’Assegurança: Ajuntament de Banyeres del Penedès

Assegurats: Relació de treballadors i familiars que s’adhereixen a la assegurança de salut:
 

NIF FAMILIARS TOTAL DENTAL

IMPORT A 
DESCOMPTAR 
A CADA 
TREBALLADOR 
EN LA NÒMINA

504P 1 2  80

 



 
102G 0 1  40
377V 2 3  128
512P  1 1 48
192Y 2 3 1 128
832X 1 2 1 88
058A 1 1  40
986B  1  40
653D  1 1 48
805V 1 1  80
741B 1 2  80
319S 2 3 1 128
374B 3 4 4 192
196H 2 3  120

Període de vigència: 1 de febrer de 2019 a 1 de febrer de 2020.

RESOLC: 

PRIMER.- Aprovar que el prenedor de l’assegurança de salut col·lectiva dels treballadors sigui 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

SEGON.- Significar que la contractació de la pòlissa es realitza per part dels treballadors i per  
tant,  no esta subjecte a la llei  de contractes ja que no suposa cap obligació econòmica a 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

TERCER.- Aprovar descomptar als treballadors adherits a la assegurança de salut, la quota 
mensual amb els imports que a continuació es relacionen: 

NIF FAMILIARS TOTAL DENTAL

IMPORT A 
DESCOMPTAR 
A CADA 
TREBALLADOR 
EN LA NÒMINA

504P 1 2  80
102G 0 1  40
377V 2 3  128
512P  1 1 48
192Y 2 3 1 128
832X 1 2 1 88
058A 1 1  40
986B  1  40
653D  1 1 48
805V 1 1  80
741B 1 2  80
319S 2 3 1 128
374B 3 4 4 192
196H 2 3  120

Significar que els treballadors assumeixen  fer front de la quota de l’assegurança, així com la  
resta d’obligacions que derivin del contracte.

En el cas que, el treballador deixi de formar part de l’Ajuntament, es procedirà a donar-li de 
baixa de l’assegurança col·lectiva, per formar part d’una pòlissa individual amb les mateixes 

 



 
condicions que l’assegurança col·lectiva, que  es mantindran fins el venciment de la pòlissa. El  
treballador haurà de comunicar al departament de RRHH, el número de compte bancari, per tal 
que l’Ajuntament li proporcioni a l’entitat asseguradora per efectuar la baixa de l’assegurança 
col·lectiva i la formalització de la nova pòlissa individual.

QUART.- Notificar el present decret als treballadors adherits a la assegurança de salut.
 

CINQUÈ.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local i  al Ple de la Corporació  
en la propera sessió. 

En dono fe.
L’Alcalde Secretari Interventor Tresorer
Amadeu Benach i Miquel José Félix Velasco Martínez

Banyeres del Penedès,

document signat electrònicament al marge
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