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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I LA IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ PER AL
“CONTRACTE D’ASSEGURANÇA COL·LECTIVA D’ACCIDENTS DE L’A JUNTAMENT D’AMPOSTA –
ANYS 2022 I 2023”

1. NECESSITATS DE L’A JUNTAMENT
Articles 28, 63.3a), 99 i 116.1 i 116.4e) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP)
Les necessitats que han de cobrir-se amb aquest contracte consisteixen en donar cobertura al
risc derivat d’accidents que puguin sofrir els càrrecs electes i el personal de l’Ajuntament, així
com els voluntaris de protecció civil mitjançant una assegurança col·lectiva d’accidents.

2. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Articles 116.4a) i 131 LCSP
El valor estimat del contracte (VEC en endavant) ascendeix a 20.000,00 € i la seva durada és de 2
anys (des del dia 1 de gener de 2022 fins el dia 31 de desembre de 2023) sense possibilitat de
pròrroga. Per la seva quantia, el procediment de licitació que es proposa és l’obert simplificat
sumari. El contracte no està subjecte a regulació harmonitzada per no superar el llindar establert
en l’article 21 apartat 1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP).

3. CLASSIFICACIÓ
Articles 74, 77 i 116.4b) LCSP
No procedeix en tractar-se d’un contracte privat.

4. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA i TÈCNICA O PROFESSIONAL
Articles 74, 87, 116.4c) i 159 LCSP
Articles 74, 88, 89, 90 i 116.4c) LCSP
D’acord amb l’article 159.6,b) els licitadors no han d’acreditar la seva solvència econòmica i
financera i tècnica o professional.

5. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Articles 116.4c), 122.2, 202 i 217.1 LCSP
En tractar-se d’un contracte privat, l’execució dels qual està sotmès a les normes de dret privat,
no procedeix la fixació de condicions especials d’execució.
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6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Articles 116.4c), 145 i 146 i 156 i 159 LCSP
El criteri de valoració de les ofertes que es proposa d’acord amb el que disposen els articles 145 i
156 i 159 de la LCSP, es únic: el del preu més econòmic.

7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) i PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL)
Articles 100, 101 i 116.4d) LCSP
D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte ascendeix a 20.000,00 €,
coincident amb el preu de licitació i que inclou la totalitat dels tributs aplicables al contracte.

8. LOTS
Articles 99 i 116.4g) LCSP
Pel tipus de contracte no és convenient la seva divisió en lots ja que l’objecte del contracte exigeix
la seva contractació conjunta.
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