JUNTA DE GOVERN
Sessió: ORDINÀRIA
Data: 17 de desembre de 2018
Àrea: ALCALDIA I SERVEIS GENERALS
Expedient núm. 2018/012175

Francisco Muñoz Cameo, secretari general de l'Ajuntament de Roses (Girona)

CERTIFICO:

Que a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 17 de
desembre de 2018 hi consta que per unanimitat dels membres presents, es va aprovar l'acord
del tenor literal següent:

“23.- ACORD D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I LICITACIÓ DEL «SERVEI
D'ASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES DE L’AJUNTAMENT DE ROSES». EXP.
2018/012175

Identificació de l’expedient

Contractació del «Servei d'assegurança de la flota de vehicles de l’Ajuntament de Roses».
Aprovació de l’expedient de contractació i de la seva licitació.

Antecedents

1. Proposta de contractació de data 13.12.18 per a la contractació del «Servei d'assegurança de
la flota de vehicles de l’Ajuntament de Roses ».

2. El contracte té un pressupost base de licitació de 49.200 € exempts d’IVA (d’acord amb
l’article 20, primer punt, apartat 16 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre
Valor Afegit), una durada de tres anys amb la possibilitat de pròrroga.

3. El valor estimat del contracte és de 91.840,00 €.
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4. A l’expedient hi consta, entre altres documents, juntament amb el Plec de clàusules
administratives i el Plec de prescripcions tècniques, la memòria justificativa del contracte que
conté la justificació del preu, per ser aprovada per l’òrgan de contractació i l’informe de
justificació d’insuficiència de mitjans propis que obliguen a acudir a l’externalització del servei.

5. Consta la pre-proposta de l’alcaldessa presidenta, regidora de l’Àrea, en els mateixos termes
d’aquesta proposta.

6. S'ha emès un informe jurídic favorable en relació a l'assumpte identificat a l'encapçalament, i
l'informe de conformitat del secretari general previst a la disposició addicional 3a de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i a l’article 3.3 del Real decret
128/2018, de 16 de març.

7. S'ha emès un informe favorable d’Intervenció.

Fonaments

Primer. El contracte es regirà per la normativa següent:
En quant a la preparació i adjudicació del contracte: es regirà pel plec de clàusules
administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques i per la següent normativa:
- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.
- Reglament d’Execució (UE) 2016/07 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual
s’estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (d’ara endavant LCSP).
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (d’ara endavant
RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/01, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
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- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la protecció de les persones
físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests
dades.
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
- Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, o normativa que la
substitueixi.
- La resta de normes de dret administratiu i, en defecte d’aquestes, la normativa de dret privat.

En quant als efectes i extinció del contracte: es regiran per les normes de dret privat
Segon. El contracte té caràcter de contracte privat, de conformitat amb l’article 25.1.a) de la
LCSP. reguladores de l’assegurança de vehicles: la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte
d’assegurança el Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, sobre responsabilitat civil i
assegurança en la circulació de vehicles a motor i el Reial Decret 1507/2008, de 12 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en
la circulació de vehicles a motor i les restants normatives de desenvolupament

Segon. El contracte té caràcter de contracte privat de serveis d’assegurança, de conformitat
amb l’article 17, 25.1.a)i 26 de la LCSP.

Tercer. El contracte no està subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’article 22.c de la
LCSP. Per a l’adjudicació del contracte i a tenor de les seves característiques i del seu valor
estimat, s’ha optat pel procediment obert simplificat amb tramitació de despesa anticipada,
d’acord amb l’article 159 de la LCSP.

En aquest procediment de conformitat amb l'article 159.4 a) i 96 de la LCSP, tots els licitadors
que es presentin hauran d'estar inscrits en el RELI o en el ROLECE, en la data final de
presentació d'ofertes, sempre que no resulti limitada la concurrència, i és precisament en virtut
del principi consagrat a l’article 1 de la LCSP com essencial de llibertat d’accés a les licitacions i
en consideració a la Recomanació de la JCCMEH amb respecte a la no exigència ara del
requisit d’inscripció en els registres oficials de licitadors, en la que argumenta “que en la situació
actual es troba compromès el principi de concurrència i mentre que es trobi compromès per
aquesta situació conjuntural no cal entendre que el requisit d'inscripció sigui exigible, havent
d'acudir-se a les condicions d'acreditació dels requisits d'aptitud per contractar que estableix la
llei amb caràcter general. Al moment en què la JCC tingui coneixement que aquesta situació
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provisional que afecta al funcionament del ROLECE ha quedat solucionada oportunament,
donarà trasllat a les entitats del sector públic”. Per tot això en aquesta licitació no es requereix
aquest requisit d’inscripció prèvia.

Quart. La prestació del servei s’iniciarà a l’any 2019, tal i com està previst en el Plec de
clàusules administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques i la tramitació de
l’expedient és el de licitació anticipada, d’acord amb l’article 117.2 de la LCSP, que estableix
que els expedients de contractació es poden ultimar fins i tot amb l’adjudicació i formalització
del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s’efectua en una com en
diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes, es poden
comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de
les diferents administracions públiques subjectes a aquesta Llei.

Cinquè. El contingut del Plec de clàusules administratives particulars redactat per a la
contractació del servei s’ajusta al requeriment de l’article 122 de la LCSP i, per tant, el seu
clausulat formarà part integrant del contracte que en el seu dia es formalitzi.

La valoració de les ofertes correspondrà a la Mesa de contractació, que podrà ser assistida pels
tècnics que consideri.

Tot el procediment de contractació es realitzarà de forma electrònica amb la utilització de l’eina
de Sobre digital per a la presentació d’ofertes.

Sisè. L’anunci de licitació del contracte es publicarà en el Perfil del contractant de l’Ajuntament,
juntament amb els plecs, la memòria justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de
mitjans i l’acord de l’òrgan de contractació d’aprovació de l’expedient de contractació.

En la fase de selecció del contractista es publicarà en el Perfil del contractant el número i la
identitat dels licitadors, totes les actes de la Mesa de Contractació relatives al procediment
d’adjudicació i, en el seu cas, els informes sobre les ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat i l’acord d’adjudicació del contracte o de desistiment del procediment, de
declaració de desert, així com la interposició de recursos i l’eventual suspensió del contracte
com a conseqüència del recurs.
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Setè. Atès l’import del valor estimat del contracte, la contractació NO està subjecta a recurs
especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 i següents de la LCSP.

Vuitè. L’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern Local, d’acord amb les
delegacions d’atribucions efectuades per l’alcaldessa a favor de la Junta de Govern Local.

Acord

1. Aprovar la justificació de la contractació del «Servei d'assegurança de la flota de vehicles de
l’Ajuntament de Roses» en els termes establerts a la Memòria justificativa del contracte que
consta a l’expedient.

2. Declarar la tramitació, mitjançant procediment obert simplificat amb tramitació de despesa
anticipada, per a la contractació de l’esmentat servei, amb un pressupost base de licitació de de
49.200 € exempts d’IVA i un termini d’execució de tres anys amb la possibilitat de pròrroga, fins
a un màxim de dos anys més.

3. Aprovar el caràcter pluriennal d'aquesta contractació amb la següent distribució de la
despesa:

2019

16.400 €

2020

16.400 €

2021

16.400 €

L’eficàcia del contracte per a l’anualitat 2019 i següents queda condicionada suspensivament a
la prèvia existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost respectiu.

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que consten a l’expedient pels quals es regirà el contracte.

5. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del contractant per tal que, en el termini de 15 dies
naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del
contractant de l’Ajuntament, les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.
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Així mateix, es donarà publicitat de l’adjudicació i de la formalització del contracte en el Perfil del
contractant.

6. Comunicar el present acord als Departaments d'Intervenció, Tresoreria i Premsa d'aquesta
corporació.

7. Els plecs aprovats que regiran la licitació, i els que estableixin les característiques de la
prestació així com els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que
aquests últims decideixin directament o indirectament l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o a interessos
legítims, l’acord d’adjudicació del contracte i les modificacions del contracte basades en
l’incompliment d’allò establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la
modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació i , els acords que adopti l’òrgan
de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració, són susceptibles del recurs
administratiu de reposició que té caràcter potestatiu, d’acord amb el que estableix la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, directament, de conformitat
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Exp. núm. 2018/0012175.

I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta, a la data
de la signatura electrònica.

Document signat electrònicament.
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