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Us NOTIFICO que, en data 27 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord
següent:
ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA COL·LECTIVA D’ACCIDENTS DE
L’A JUNTAMENT D’AMPOSTA ANYS 2022 I 2023
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 3 de novembre de 2021, va aprovar l'expedient de
contractació de l’assegurança col·lectiva d’accidents de l’Ajuntament d’Amposta – anys 2022 i 2023
mitjançant procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb un únic criteri de valoració
i tramitació ordinària.
En data 19 de novembre de 2021, a les 11.30 hores, mitjançant la plataforma de contractació
pública, reunida la Unitat Tècnica del responsable del contracte, s’ha procedit a l’obertura de les
ofertes per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat sumari el contracte de
l’assegurança col·lectiva d’accidents de l’Ajuntament d’Amposta
S’han presentat sis ofertes amb els imports següents:
1. Markel Insurance SE, preu total: 6.064,97 €/any inclòs la totalitat dels tributs que són
d’aplicació al contracte.
2. Caser Seguros SA preu total: 6.834,83 €/any inclòs la totalitat dels tributs que són
d’aplicació al contracte.
3. AXA Seguros Generales SA preu total: 8.073,16 €/any inclòs la totalitat dels tributs que són
d’aplicació al contracte.
4. Surne Mútua de Seg. Re preu total: 9.684,25 €€ €/any inclòs la totalitat dels tributs que són
d’aplicació al contracte.
5. Fiatc Mútua de Seg. Re preu total: 9.686,82 €/any inclòs la totalitat dels tributs que són
d’aplicació al contracte.
6. Cinta Morales Burjalés preu total: 11.939,23 €/any inclòs la totalitat dels tributs que són
d’aplicació al contracte.
D’acord amb la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars, de conformitat amb
el que determina l’article 146.1 de la LCSP s’emprarà per valorar les ofertes presentades l’únic
criteri, el de l’oferta més econòmica.
El pressupost de licitació del contracte és de 10.000,00 €/any. Dita quantitat inclou la totalitat dels
impostos d’aplicació.
L’oferta presentada per Cinta Morales Burjalés, supera el preu màxim de licitació del contracte
per la qual cosa no es pot acceptar i es proposa la seva exclusió.
La resta de les ofertes s’accepten.
Atenent que l’oferta presentada per l’entitat Markel Insurance SE, és la més econòmica però
presenta possibles valors anormals o desproporcionats, procedeix iniciar el procediment
contradictori previst a l'article 149 de la Llei 9/2017 .
En data 22 de novembre de 2021 es va requerir a través d’e-Notum per tal que aportés, en un
termini de cinc dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la recepció del requeriment, quanta
informació i documents cregui convenient per a que justifiqui i desglossi raonadament i
detalladament el baix nivell dels preus o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del
qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta.
En data 24 de novembre de 2021 a les 16:37:42 hores el requeriment va ser atès en temps i
forma a través de la Plataforma Electrònica de Contractació Pública, per l’entitat MARKEL
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INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, en el qual adjunta fitxer amb nom “ESCRITO EN RESPUESTA
A LA Solicitud de Justificación_AYTO.AMPOSTA_Markel_signed.pdf”.
Un cop revisada la documentació aportada per l’entitat MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN
ESPAÑA, la Unitat Tècnica del responsable del contracte de la licitació del contracte de
l’assegurança col·lectiva d’accidents de l’Ajuntament d’Amposta per a l’any 2022-2023 considera
suficientment acreditada la rebaixa del preu, amb el benentès que aquesta rebaixa no prové de
la vulneració de la normativa de subcontractació o d’obligacions medioambientals, socials o
laborals, nacionals o internacionals, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents, en aplicació de l’establert a l’article 201 de la LCSP.
La justificació es considera suficient per quan el preu de l’oferta presentada queda suficientment
justificat, entenent que el mateix no suposa un risc per al compliment del contracte i no hi haurà
afectació a la normal execució del mateix segons l’establert al PPT i PCAP, d’acord amb la
documentació aportada per l’entitat MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
En data 14 de desembre de 2021 es va requerir a MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA
per tal que en el termini màxim de set dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la recepció
del requeriment, aporti la informació i la documentació justificativa a què es fa esment a
continuació: la documentació justificativa de les circumstàncies referides a les lletres “a)” a “c)” de
l’apartat 1 de l’article 140 de la LCSP, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social i autorització en favor
de l’Ajuntament d’Amposta per consultar quantes vegades sigui necessari durant la vigència del
contracte el compliment d’aquestes obligacions tributàries i amb al Seguretat social.
En data 15 de desembre de 2021, dintre del termini atorgat i mitjançant la plataforma de
contractació pública, ha donat compliment al requeriment de presentació de documentació.
Vist l'informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics emès conjuntament pel TAE
d’Intervenció i per la Interventora de data 27 de desembre de 2021.
Amb tot l’indicat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Excloure l’oferta presentada per Cinta Morales Burjalés, per superar el preu màxim de
licitació del contracte.
SEGON. Adjudicar a l’empresa Markel Insurance SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, la contractació de
l’assegurança col·lectiva d’accidents de l’Ajuntament d’Amposta – anys 2022 i 2023 mitjançant
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i l’oferta
de l’adjudicatària així com en les condicions següents:
- Import: 6.064,97 € anuals (per a l’any 2022 i el mateix import per a l’any 2023) inclou la
totalitat dels tributs que són d’aplicació al contracte.
- Durada del contracte: de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2023
TERCER. En tractar-se d’un contracte de tramitació anticipada, els serveis es finançaran amb
càrrec a les aplicacions del pressupost dels anys 2022 i 2023. Per als anys indicats, el preu del
contracte es finançarà amb càrrec a les aplicacions del pressupost corresponent a cadascuna de
les anualitats, restant en tot cas l’autorització de la despesa supeditada a l’existència de crèdit
adequat i suficient al pressupost dels anys 2022 i 2023.
QUART. La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació
per part del contractista proposat, de conformitat amb l’article 159.6 apartat g) de la LCSP, que haurà
de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció de la
notificació de l’adjudicació.
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CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a l’ adjudicatària del contracte, resta de licitadors i
Intervenció.
La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes, indicant-li que si es vol impugnar la
present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es
pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
La Secretària actal.

