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Codi: C123 E U
Ref.: MSL

Roses, a la data de la signatura electrònica
(Document signat electrònicament)

Dades de les parts contractants
Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta, que actua en representació de l'Ajuntament
de Roses.

M.ª Àngels Sellés Aulet, amb DNI ****4193S, que actua en nom de l'empresa CATALANA
OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb CIF A28119220 i domicili al Paseo de
la

Castellana,

4

de

28046

Madrid,

i

amb

l'adreça

electrònica

angels.selles@catalanaoccidente.com a efectes de notificacions.

Finalitat
La formalització en document administratiu del contracte del “Servei d'assegurança de la flota
de vehicles de l’Ajuntament de Roses”.

Antecedents

1. Objecte
L’objecte del present contracte és la contractació del servei de pòlisses d’assegurances de
tots els vehicles de la flota de l’Ajuntament de Roses.

2. Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de desembre de 2018, es van aprovar els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen el
contracte.

3. Adjudicació
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Per acord de la Junta de Govern Local, de data 28 de gener de 2019, s’ha adjudicat el
contracte a favor de l'empresa CATALANA OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
amb CIF A28119220, amb el preu amb caràcter de despesa màxima de 49.200 €, exempts
d’IVA, per un termini d'execució de tres anys, d’acord amb la seva oferta econòmica i d’acord
amb la seva oferta de millora d’incloure les garanties de robatori i d’incendi en tots els vehicles
inclosos en la flota de la modalitat d’assegurança de tercers, per ser la millor oferta d’acord
amb els criteris d’adjudicació, i per haver quedat acreditat que reuneix tots els requisits
establerts per a la licitació.

El preu del contracte s’estableix amb caràcter de despesa màxima d’acord amb el preus
unitaris següents als quals s’ha aplicat ja el 12% de descompte ofertat pel licitador:

PREUS UNITARIS
TIPUS VEHICLE
Ús general

Ús policia

Furgoneta

440

484

Camió

704

-

Vehicle Dúmper

220

-

Vehicle carretó

220

-

Monovolum

396

484

Tot Terreny

440

528

Turisme

308

396

Motocicleta

132

220

Complement assegurança danys propis (tot risc sense franquícia)

PREU COMPLEMENT
TIPUS VEHICLE
Ús general

Ús policia

Monovolum

396

484

Tot Terreny

396

484

Turisme

396

484
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4. Garantia
Atesa la naturalesa d’aquest contracte i l’habilitació exigida a l’entitat que resulti adjudicatària,
no s’exigeix la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb allò que preveu l’article
107.1 de la LCSP.

Pactes

Primer. Objecte
M.ª Àngels Sellés Aulet, en representació de l'empresa CATALANA OCCIDENTE, SA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, amb CIF A28119220, s’obliga a executar el contracte del “Servei
d'assegurança de la flota de vehicles de l’Ajuntament de Roses» d’acord amb els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques descrits en els antecedents 1
i 2 d’aquest document, d’acord amb la seva oferta econòmica i d’acord amb la seva oferta de
millora d’incloure les garanties de robatori i d’incendi en tots els vehicles inclosos en la flota de
la modalitat d’assegurança de tercers, els quals constitueixen llei del contracte, a més a més
de les disposicions legals vigents i les que en endavant es dictin.

Segon. Capacitat de les parts
Sota la seva responsabilitat, l’adjudicatari declara tenir capacitat per contractar conforme als
articles 65 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, contractes del sector públic (LCSP).
Així mateix declara no estar inclòs en cap de les prohibicions de contractar recollides en
l’article 71 de l’esmentada llei.

Tercer. Preu del contracte
El preu del contracte amb caràcter de despesa màxima és de 49.200 €, exempts d’IVA, per un
termini d'execució de tres anys.

La distribució del preu del contracte (que s’estableix amb caràcter de despesa màxima) per
anualitats és la següent:

- anualitat 2019: 16.400,00 €, exempts d’IVA, prevista al pressupost per a l’exercici 2019 i
consignada a les aplicacions pressupostàries:
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19-20-9201-2240000 ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS ,
amb un crèdit màxim anual de 937,00 €
19-40-3332-2240000 ASSEGURANCES ESPAIS CULTURALS,
amb un crèdit màxim anual de 728,00 €
19-50-1501-2240000 ASSEGURANCES VEHICLES URBANISME,
amb un crèdit màxim anual de 1.200,00 €
19-51-1701-2240000 ASSEGURANCES SERVEIS PÚBLICS
amb un crèdit màxim anual de 6.935,00 €
19-62-3401-2240000 ASSEGURANCES ESPORTS,
amb un crèdit màxim anual de 600,00 €
19-80-1321-2240000 ASSEGURANCES POLICIA LOCAL,
amb un crèdit màxim anual de 6.000,00 €

- anualitat 2020: 16.400,00 €, exempts d’IVA
- anualitat 2021: 16.400,00 €, exempts d’IVA

L’anualitat 2020 i següents quedaran condicionades suspensivament a la prèvia existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos respectius.

Quart. Revisió de preus
En el contracte no procedeix la revisió de preus del servei.

Cinquè. Termini d’execució
El termini d’execució del contracte serà de tres anys amb la possibilitat de pròrroga del
contracte per anualitats, fins a un màxim de dos anys més.

La data prevista d’inici del contracte és el dia 1 de febrer de 2019.

Sisè. Execució del contracte i condicions especials d’execució

1. Execució del contracte:
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El contractista està obligat a complir el contracte amb estricta subjecció als plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per l’òrgan de contractació,
en el termini total fixat per a la seva execució, així com en els terminis parcials que s’haguessin
aprovat i a adscriure el personal i els mitjans necessaris per al bon compliment del contracte.

La gestió de la pòlissa es realitzarà en la forma descrita en la clàusula 11a. del PPT.

2. Condicions especials d’execució:
En l’execució del contracte s’estableixen com a obligacions especials contractuals les
següents:

1. Condició especial d’execució mediambiental: L’obligació per part de l’empresa que resulti
adjudicatària que aquella documentació que lliuri a l’Ajuntament de Roses en format paper
durant la vigència del contracte haurà de ser en paper reciclat. El paper ha de ser 100%
reciclat i incloure un 65% de fibres reciclades postconsum. El licitador que resulti adjudicatari
del contracte haurà d’acreditar el compliment d’aquesta condició mitjançant la presentació de
les fitxes tècniques del paper que utilitzaran al llarg de la prestació del servei. La certificació
d’aquests requisits podrà realitzar-se a través de qualsevol programa d’ecoetiquetat.

2. El compliment de les millores ofertades pel contractistes i valorades per a l’execució del
contracte: tots els vehicles de la flota tenen la garantia de robatori i d’incendi,
independentment de la modalitat d’assegurança.

Setè. Forma de pagament
El primer any del contracte, la forma de pagament serà fraccionada mitjançant abonaments
corresponents a les tarifes dels vehicles que es vagin incorporant al contracte al finalitzar la
cobertura anterior a la pòlissa objecte del contracte, segons el quadre dels diferents
venciments i es facturarà per l’import que resulti d’aplicar al preu unitari que li correspongui
per la modalitat de vehicle (segon tipus de vehicle i ús) la baixa ofertada i en proporció als dies
de cobertura que resultin des de la data de la nova alta fins al final del primer any de contracte.

El segon i successius anys del contracte, el pagament del preu anual es realitzarà mitjançant
un únic abonament durant el primer mes de anualitat del contracte que correspongui, per
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l’import que resulti d’aplicar els preus unitaris de les tarifes de l’assegurança, deduïda la baixa
ofertada, de tots els vehicles inclosos en la pòlissa.

Tots els pagaments es realitzaran prèvia presentació de la factura electrònica corresponent.

Les factures es presentaran desglossades identificant els vehicles: model, marca i matrícula,
tipus d’assegurança, així com el preu unitari aplicat.

El contractista haurà de consignar a la factura les referències comptables

ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS

22019000101

ASSEGURANCES ESPAIS CULTURALS

22019000102

ASSEGURANCES VEHICLES URBANISME

22019000103

ASSEGURANCES POLICIA LOCAL

22019000104

ASSEGURANCES ESPORTS

22019000105

ASSEGURANCES SERVEIS PÚBLICS

22019000106

i els codis DIR3 següents:

Òrgan gestor:

L01171523

Oficina comptable:

L01171523

Unitat tramitadora:

L01171523

Les factures es presentaran dins del termini de 30 dies a comptar des de la data objecte de
facturació. La demora en la presentació de la factura interromprà el termini de pagament fins a
la seva presentació.

Presentada la corresponent factura, aquesta haurà d'aprovar-se per l'òrgan competent, prèvia
comprovació de l'efectivitat i conformitat de la prestació del servei del responsable del
contracte, i s’abonarà al contractista dins el termini establert a l’article 198.4 de la LCSP.

Les factures que es presentin sense complir les condicions establertes en la normativa
reguladora de les obligacions de facturació, o que continguin preus per serveis o treballs no
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contractats, o sense incloure la referència comptable esmentada, es retornaran al contractista
amb l’advertiment que s’interromp el còmput a efectes de pagament.

Vuitè. Modificació del contracte

Sí que es preveu la modificació, amb les condicions següents:

• Supòsits de modificacions:
1. Augment del número de vehicles de la flota, per inclusió de nou vehicles sempre que no es
tracte d’un supòsit de regularització per superar-se la despesa màxima del contracte.

2. Inclusió de nous vehicles a la flota de modalitat diferenta a les previstes en les tarifes de
preus del contracte.

• Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: El 20 %.

Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per als
contractistes i s'han de formalitzar conforme al que disposa l'article 153 de la LCSP.

D’acord amb l’article 309 de la LCSP, i atenent al fet que en aquesta licitació es determina el
preu del contracte mitjançant unitats d’execució, en aquest contracte no tindrà la consideració
de modificació i d’acord amb el PPT els supòsits de regularització de la pòlissa: Les baixes de
vehicles, les substitucions (baixa d’un vehicle que es substitueix per altre que causa alta) i les
altes de nous vehicles, sempre i quan no es superi la despesa màxima del contracte i
correspongui a una modalitat de tarifa ja prevista en el contracte per tipologia de vehicle i ús.

Novè. Cessió del contracte, transformació i successió de l’empresa contractista
En estar admesa la cessió del contracte conforme a l’establert en el Quadre de
característiques i en el PCAP, aquesta es tramitarà com una modificació del contracte i estarà
sotmesa al compliment dels requisits que s’estableix a l’article 214 de la LCSP.

Exp.: 2018/012175

Així mateix, es tramitarà com una modificació del contracte la transformació de l’empresa
adjudicatària d’acord amb l’establert en el PCAP.

D’altra banda, l’eventual successió total o parcial en la persona de l’empresa contractista a
causa d’una reestructuració empresarial per absorció, fusió, escissió, aportació o transmissió
d’empresa o branca d’activitat també es considera i es tramitarà com una modificació del
contracte, d’acord amb l’establert en el PCAP.

Desè. Subcontractació
No s’admet la subcontractació, a causa de la naturalesa i les condicions d’aquesta licitació.

Onzè. Resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen als articles 211, 212 i
313 de la LCSP, així com per l’incompliment de les obligacions declarades essencials.

La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista mitjançant el procediment establert a l’article 191 de la LCSP i a l’article 109 del
RGLCAP en què es garanteixi l’audiència a aquest i amb els efectes previstos als articles 213 i
313 de la LCSP i 110 a 113 i 172 del RGLCAP.

Dotzè. Termini de garantia
El termini de garantia serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització del contracte

Tretzè. Notificacions i utilització dels mitjans electrònics
D’acord amb la LCSP, la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya i la Llei 39/2005, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant
la vigència d’aquest contracte entre les empreses licitadores i contractistes i l’Ajuntament de
Roses, es realitzaran amb mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, amb els licitadors i
contractistes que tinguin la condició de persona jurídica.

Catorzè. Jurisdicció competent
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L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i
l’extinció d’aquest contracte.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, totes les parts el signen
electrònicament.
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