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CN-39-18
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: 39/2018
TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT
TÍTOL: CONTRACTE PRIVAT D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT
CIVIL, PATRIMONIAL, PATRONAL I PROFESSIONAL DE L’AJUNTAMENT
D’ALCÚDIA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS DEPENDENTS I
DEL PERSONAL QUE ELS INTEGREN, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,
MILLOR
QUALITAT-PREU
DE
L’OFERTA,
DIVERSOS
CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ, VIA ORDINÀRIA
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: REGIDORA DELEGADA D’HISENDA,
CONTRACTACIÓ I ESTADÍSTICA

Signatura 2 de 2

Joana Maria Bennasar Serra
Joan Seguí Serra

En data 16 de juliol de 2018 s’adopta proposta de contractació subscrita per la regidora
delegada de contractació i el TAG Sr. Amengual del contracte privat d’assegurança de
responsabilitat civil, patrimonial, patronal i professional de l’Ajuntament d’Alcúdia i
dels seus organismes autònoms i ens dependents i del personal que els integren.
En data 16 de juliol de 2018, s’emet l’informe justificatiu de la necessitat de contractar
l’assegurança de referència, subscrit conjuntament per la regidora delegada de
contractació i pel TAG Sr. Amengual, en la qual es justifica la necessitat de la
contractació: “Disposar de l’oportuna assegurança de responsabilitat civil que cobreixi
la responsabilitat derivada dels actes que en puguin derivar responsabilitat d’aquest
tipus tant de l’Ajuntament d’Alcúdia, com dels seus organismes autònoms i ens
dependents i del personal que els integren, ja que la vigència del contracte vigent (cn20-16) finalitza el proper 31-7-18”.
En data 6 de setembre de 2018, s’incorpora a l’expedient resolució de la regidora
delegada de contractació per la qual es procedeix a resoldre l’inici de l’expedient de
contractació, amb una resolució que s’expressa en els següents termes:
“Primer.- Considerar justificada la necessitat de dur a terme el CONTRACTE PRIVAT
D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL, PATRIMONIAL, PATRONAL I
PROFESSIONAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA I DELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS I ENS DEPENDENTS I DEL PERSONAL QUE ELS INTEGREN,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, MILLOR QUALITAT-PREU DE L’OFERTA,
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ,VIA ORDINÀRIA, expedient CN-39-18, i una
durada de dos anys, prorrogables fins un màxim de dos anys més (2 + 1 + 1), de
conformitat amb el dispost a l’article 29.2 de la LCSP 2017. El tipus de licitació del
contracte serà de 80.000 Euros/pels dos anys de vigència del contracte, IVA exempt
(aquest import no està subjecte a IVA en virtut de l’establert a l’article 20.1.16 de la
Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit), essent el valor estimat del contracte
(pròrrogues incloses) de 160.000 Euros, IVA exempt.
Així mateix atès que es tracta d’un expedient de despesa plurianual, l’autorització de la
despesa en cada exercici quedarà en tot cas condicionada a l’existència de crèdit
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adequat i suficient en el pressupost de despeses de l’Ajuntament per tal de finançar les
obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent.
Segon.- Que pels respectius serveis competents es redactin i s’incorporin a l’expedient
el Plec de Clàusules Administratives degudament informat per la dependència de
contractació que tramita l’expedient, i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de
regir el contracte.
Tercer.- Que un cop incorporats els plecs s’emetin el corresponent Informe
d’intervenció envers el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, així com l’informe de fiscalització prèvia de la
Intervenció municipal, i es remetin a la Secretaria per que informi l’expedient, i el
remeti a aquesta Regidoria Delegada per a la seva resolució, si així procedeix, o per
elevar-ho a l’òrgan competent.
Quart.- Publicar la present resolució al perfil del contractant d’aquest òrgan de
contractació, allotjat a la plataforma de contractació del sector públic”.
Consta a l’expedient que en data 8 i 9 d’agost de 2018, s’incorporaren a l’expedient el
corresponent Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de clàusules administratives,
respectivament, redactats pel TAG de contractació Sr. Bartomeu Amengual Barceló.
Vist l’informe favorable de contractació-secretaria-intervenció de data 6 de setembre de
2018, envers l’expedient de contractació de referència i els plecs que han de regir
l’adjudicació, i d’existència de crèdit i fiscalització prèvia,
És per això que en ús de les facultats legalment conferides d’acord amb l’establert a la
Disposició Addicional 2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, en relació a l’establert a l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, i a les atribucions que m’han estat conferides per
delegació de la Batlia per resolució número 871/2015, de 16 de juny de 2015,
RESOLC
Primer.- Considerar justificada la necessitat de dur a terme el CONTRACTE PRIVAT
D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL, PATRIMONIAL, PATRONAL
I PROFESSIONAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA I DELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS DEPENDENTS I DEL PERSONAL QUE ELS
INTEGREN, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, MILLOR QUALITAT-PREU
DE L’OFERTA, DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, VIA ORDINÀRIA (cn39-18), amb un import de licitació del contracte de 80.000 Euros/pels dos anys de
vigència del contracte, IVA exempt (de conformitat amb el dispost a l’article 20.1.16
Llei 37/1992). La durada del contracte és de DOS ANYS, prorrogables fins un màxim
de DOS ANYS més (2 + 1 +1) de conformitat amb el previst a l’article 29.2 de la
LCSP.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, els Plecs de clàusules administratives
particulars i els plecs de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del
CONTRACTE PRIVAT D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL,
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PATRIMONIAL, PATRONAL I PROFESSIONAL DE L’AJUNTAMENT
D’ALCÚDIA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS DEPENDENTS I
DEL PERSONAL QUE ELS INTEGREN, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,
MILLOR
QUALITAT-PREU
DE
L’OFERTA,
DIVERSOS
CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ, VIA ORDINÀRIA (cn-39-18).
Tercer.- Autoritzar la despesa, amb càrrec a partida pressupostària 2018/ AG
920224000 del vigent pressupost de l’Ajuntament d’Alcúdia per a 2018, pels imports
que es detallen a continuació:
Any

Total IVA exempt
(article 20.1.16 Llei
37/1992).
2018
40.000 €
2019
40.000 €
2020
40.000 €
2021
40.000 €
Total:
160.000 €

Aplicació
Pressupostària
AG920224000
AG920224000
AG920224000
AG920224000

Quart.- Designar als membres de la Mesa de contractació per a l’adjudicació del
contracte, d’acord amb la composició que figura a la lletra Q del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars, convocant-la per a la
seva constitució en la data indicada en el plec de clàusules administratives particulars i a
l’anunci de licitació del contracte. La composició de la Mesa serà objecte de publicació
al perfil del contractant, juntament amb el plec de clàusules administratives.
La mesa de contractació està formada pels següents membres:
Presidenta: Joana Maria Bennàsar Serra (regidora)
Suplent Presidenta: Joaquín Cantalapiedra Aloy (regidor)
Vocal 1: Joan Seguí Serra (Secretari de la Corporació)
Suplent Vocal 1: Maria Suau Juan (TAG, Secretària accidental)
Vocal 2: Belén Lloret García (TAG)
Suplent Vocal 2: Sebastià Gallardo de Arriba (TAG)
Vocal 3: Caterina Crespí Serra (Interventora de la Corporació)
Suplent Vocal 3: Gorka Muntaner de Diego (TAE d’Intervenció).
Secretaria: Bartomeu Amengual Barceló (TAG)
Suplent Secretari: Joan Josep Palou Femenia.
Tots els components de la Mesa actuaran amb veu i vot excepte el funcionari que actui
com a Secretari que només tindrà veu. El seu règim de funcionament i acords s’ajustarà
a l’establert a l’article 326 i a la Disposició Addicional Segona de la LCSP, i en allò no
previst per la llei de contractes, a l’establert al Reglament General de la Llei de
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Contractes (aprovat per Reial Decret 1098/2001) i al Reial Decret 817/2009, en aquelles
parts de dites normes que mantinguin la seva vigència i no hagin estat derogades per la
Llei 9/2017. De forma supletòria s’aplicarà allò establert per a les normes sobre
formació de la voluntat dels òrgans col·legiats a la Llei 40/2.015.
Cinquè.- Publicar al Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alcúdia i al perfil del
contractant d’aquest òrgan de contractació Regidoria Delegada d’Hisenda, contractació i
Estadística d’Alcúdia (Illes Balears) allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector
Públic, facultant els serveis de contractació a l’efecte, l’anunci de convocatòria de la
licitació, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, així com
demés documentació complementària, al perfil del contractant de la pàgina web
municipal (http://www.alcudia.net), concedint un termini de SETZE (16) dies naturals
per a presentar proposicions, que seran comptadors a partir del dia següent al de la
publicació de l’anunci de licitació al perfil, finalitzant dit termini a les 14:00 hores del
darrer dia per presentar ofertes, amb independència del registre o oficina en que es
presentin. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix
s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del primer dia hàbil següent.
Sisè.- Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l’adjudicació i
formalització de l’esmentat contracte.
Alcúdia, en la data de la signatura,
La regidora Delegada d’Hisenda,
Contractació i Estadística,
Sgt: Joana M. Bennàsar Serra.

Vist i conforme,
El Secretari,
Sgt: Joan Seguí Serra.

