JUNTA DE GOVERN
Sessió: ORDINÀRIA
Data: 28 de gener de 2019
Àrea: ALCALDIA I S ERVEIS 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 28 de
gener de 2019 hi consta que per unanimitat dels membres presents, es va aprovar l'acord del
tenor literal següent:
“7.-APROVACIO ADJUDICACIO ASSEGURANÇA FLOTA VEHICLES. EXP. 2018 /012175
Identificació de l’expedient

Proposta relativa a l'adjudicació del contracte del “Servei d'assegurança de la flota de vehicles de
l’Ajuntament de Roses”.

Antecedents
1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 17 de desembre de 2018, va acordar
declarar la tramitació, mitjançant procediment obert simplificat amb tramitació de despesa
anticipada, de la contractació del “Servei d'assegurança de la flota de vehicles de l’Ajuntament de
Roses” amb un pressupost base de licitació 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.
2. El valor estimat de contracte és de 91.840,00 €.
3. A la licitació s’ha presentat el licitador següent:
1. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA (A28119220)
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4. Es publica en el Perfil del contractant el text íntegre de l’acta de la Mesa de Contractació
Permanent, de data 7 de gener de 2019, d’obertura del sobre únic per a la contractació del servei.

5. La Mesa de Contractació Permanent va acordar classificar la proposició admesa amb el
resultat següent:

1. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, amb una puntuació de 100 punts
Així mateix, la Mesa de Contractació Permanent va proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, amb
CIF A28119220, per un preu de 43.296,00 €, exempts d’IVA, per un termini d'execució de tres
anys, d’acord amb la seva oferta d’aplicar un 12% de descompte a totes les tarifes del servei 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, prèvia presentació de la documentació necessària per a
l’adjudicació.
6. Consultades les dades del RELI i les dades comptables que consten a l’Ajuntament, resulta
que l'empresa proposada per a l'adjudicació té acreditat, que reuneix tots els requisits
establerts per a aquesta contractació.
7. Consta la pre-proposta de l’Alcaldessa presidenta, presidenta de la Mesa de Contractació
Permanent, en els mateixos termes d’aquesta proposta.
8. S’ha emès un informe jurídic favorable per coincidir amb la proposta de contractació
formulada per la Mesa de Contractació Permanent.
9. S’ha emès un informe favorable d’Intervenció.

Fonaments
Primer. La legislació aplicable a aquest contracte és la següent:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (d’ara endavant LCSP).
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- 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.
- El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.
- 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.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (TRLRHL).
- Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques .
- 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. D’acord amb la normativa anterior, un cop adjudicat el contracte i abans de la seva
formalització, se sotmetrà l’expedient a fiscalització de la Intervenció municipal.
Tercer. 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. Declarar vàlid l'acte de licitació del “Servei d'assegurança de la flota de vehicles de
l’Ajuntament de Roses”.

2. Adjudicar el contracte a favor de l'empresa SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, 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
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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

48 4

Camió

704

-

Vehicle Dúmper

220

-

Vehicle carretó

220

-

Monovolum

39 6

48 4

Tot Terreny

440

528

Turisme

308

39 6

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

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:

20-9201-2240000

ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS ,
amb un crèdit màxim anual de 937,00 €
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40-3332-2240000

ASSEGURANCES ESPAIS CULTURALS,
amb un crèdit màxim anual de 728,00 €

50-1501-2240000

ASSEGURANCES VEHICLES URBANISME,
amb un crèdit màxim anual de 1.200,00 €

51-1701-2240000

ASSEGURANCES SERVEIS PÚBLICS
amb un crèdit màxim anual de 6.935,00 €

62-3401-2240000

ASSEGURANCES ESPORTS,
amb un crèdit màxim anual de 600,00 €

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.
El contracte es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars i pel Plec de
prescripcions tècniques que consten a l’expedient; per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP); pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), amb les particularitats de la normativa reguladora de l’administració local, i per les
altres normes d’aplicació en matèria de contractació administrativa.
3. Informar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant document
administratiu electrònic, prèvia fiscalització de la Intervenció de la Corporació, dins del termini
de 5 dies hàbils següents a comptar des de la data de remissió de la notificació d’adjudicació.
Per la qual cosa, el representat legal de l’empresa adjudicatària amb poders per signar el
contracte ha de disposar d’un certificat de signatura electrònica reconeguda amb dispositiu
segur lliurat per qualsevol entitat de certificació classificada per l’Agència Catalana de
Certificació o bé DNI electrònic.

4. Nomenar com a responsable del seguiment i l'execució del contracte a la cap de la secció de
Secretaria, la senyora Maite Sánchez Luna.
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5. Facultar a l’alcaldessa presidenta perquè, en representació de l’Ajuntament de Roses,
formalitzi el contracte amb l’adjudicatari en document administratiu.

6. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.
8. Comunicar el present acord a la responsable del seguiment i l’execució del contracte del
departament de Secretaria i als departaments de Tresoreria, Intervenció i Premsa, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

9. Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

10. Comunicar les dades del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya.

11. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, 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 al de la seva
notificació.

Això no obstant, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient. Exp. núm.
2018/012175.”

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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