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Assumpte: Resolució de la 2ª Tinent de Batle, Regidora delegada d’Hisenda,
Contractació i Estadística, d’inici d’expedient de contractació.

Joana Maria Bennasar Serra

Vista la Proposta de Contractació que formula la regidora delegada de contractació de
l’Ajuntament d’Alcúdia de data 16 de juliol de 2018, per a la contractació de
l’assegurança de responsabilitat civil, 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 (exp. Cn-39-2018), 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, essent el valor estimat del contracte
(pròrrogues incloses) de 160.000 Euros, IVA exempt.
Vist l’informe justificatiu de la necessitat de contractar signat conjuntament pel TAG de
contractació i la regidora delegada de contractació en data 16 de juliol de 2018, el qual
diu així:
“Disposar de l’oportuna assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la
responsabilitat derivada dels actes que en pugui 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 (cn-20-16)
finalitza el proper 31-7-18.”
Vist que l’informe esmentat acompanya justificació de la no divisió en lots del
contracte, la qual es transcriu a continuació:
“No hi ha lloc a la divisió per Lots, donat que l’objecte del contracte és específicament
l’assegurança de responsabilitat civil (patrimonial, patronal i professional) i no una
pluralitat d’assegurances susceptibles de ser licitades per Lots.”

Joan Seguí Serra
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06/09/2018 SECRETARI
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06/09/2018 REGIDOR CONTRACTACIÓ

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM: 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 DE CONTRACTACIÓ
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Vista així mateix l’informe sobre adequació al mercat del preu del contracte signat
conjuntament pel TAG de contractació i la regidora delegada de contractació en data 16
de juliol de 2018,
Vist que es tracta d’un contracte plurianual, en que la distribució de la despesa màxima
total del contracte per anualitats a suportar per l’Ajuntament d’Alcúdia amb càrrec a
l’aplicació pressupostària AG920224000, pròrrogues incloses, és la següent:
DESPESA PER ANUALITATS

ANUALITAT
2018
2019
2020
2021
TOTALS

IVA Exempt
(art. 20.1.16
Aplicació
Llei 37/1992) Pressupostària
- AG920224000
- AG920224000
- AG920224000
- AG920224000
- AG920224000

IMPORT (€)
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
160.000 €

Vist que en data 7 d’agost de 2.018 s’ha practicat dins l’expedient la reserva de crèdit
núm: 5423/2018, acreditativa de l’existència i suficiència del crèdit proposat.
Atès el disposat als articles 28, 116 i 119 en relació a la Disposició Addicional 2ª, tots
dits preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en
exercici de les competències que em corresponen com a òrgan de contractació, per
delegació de la Batlia, de conformitat amb 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 la Resolució de la Batlia núm.
871/2015, de 16 de juny de 2015 (BOIB 121/2015, d’11 d’agost),
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,
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.
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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
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
Alcúdia, en data de la signatura
La regidora delegada d’hisenda,
contractació i estadística
Joana Maria Bennàsar Serra

N’he pres raó,
El Secretari.,
Joan Seguí Serra.
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