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Amb reserva dels termes en que resulti aprovada l'acta de la sessió ordinària, advertència 
que es realitza en compliment de l'art. 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, la Junta 
de Govern, a la seva sessió de dia 5 de desembre de 2017, va aprovar la següent: 
 
"PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA per a DECLARAR DESERTA  la 
licitació per adjudicar el contracte d’assegurança de la responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes autònoms i ACORDAR L’OBERTURA d’un 
nou procediment obert. 
 
VIST què, en data 27 d’octubre de 2017 la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Inca va 
aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, així 
com l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte d’assegurança de la 
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes autònoms.  
 
VIST què en la mateixa sessió es va AUTORITZAR (A) la despesa a futur per l’import 
corresponent a l’any 2018 (45.833,33.-€, IVA exempt), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 000.920.22737. 
 
VIST què, en data 7 de novembre de 2017 es va publicar en el BOIB núm. 135 la Resolució 
de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir el 
contracte de referència i el corresponent anunci de licitació, finalitzant el termini de 
presentació d’ofertes el dia 22 de novembre de 2017.  
 
VIST què, finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes, resulta que, segons acredita 
l’auxiliar administrativa, Sra. Antònia Campins Pereyra, com consta al Registre d’Entrades de 
l’Ajuntament no s’han presentat ofertes per participar en el procediment d’adjudicació del 
contracte d’assegurança de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d’Inca i els seus 
organismes autònoms. En conseqüència, procedeix declarar deserta aquesta licitació, 
declaració que correspon acordar-la a l’òrgan de contractació del procediment corresponent, 
en aquest cas, la Junta de Govern. 
 
VIST què, a dia d’avui encara es considera la necessitat de celebrar un contracte 
d’assegurança de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes 
autònoms, atès la persistència de les circumstàncies que varen motivar la necessitat de 
celebrar el contracte de referència. Necessitat justificada a l’informe emès pel Secretari 
accidental de l’Ajuntament en data 20 d’octubre de 2017, del següent contingut literal: «La 
necessitat del contracte s’explica en el fet que, atenent a l’extensió del terme municipal, el 
nombre poblacional i el pressupost municipal, que demostra l’activitat municipal que es 
desenvolupa, per protegir la hisenda municipal davant possibles reclamacions de 
responsabilitat patrimonial, i també per protegir el personal municipal i càrrecs públics per les 
responsabilitats patrimonials o civils en que puguin incorre en exercici del seu càrrec, és 
necessari la subscripció d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi aquest risc.», procedeix 
acordar l’obertura d’un nou procediment de licitació del contracte privat d’assegurança de la 
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes autònoms.  
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VIST que, segons els tècnics municipals, tant les condicions generals com les tècniques 
previstes en els corresponents plecs són adequades i les idònies, no procedeix realitzar cap 
modificació substancial. Per la qual cosa, es mantenen els Plecs de clàusules 
administratives particulars i el de prescripcions tècniques aprovats en data 27 d’octubre de 
2017. Així mateix, resulten igualment considerables els informes justificatius del procediment 
d’adjudicació, de la classificació i dels criteris d’adjudicació emès; i de l’adequació del preu 
del contracte al preu de mercat, emesos pel secretari accidental, Sr. Guillermo Corró Truyol. 
I també l’informe de l’expedient de contractació elaborat pel Secretari i l’Interventor 
municipal. En termes generals, és pot destacar: 
 

• La duració del contracte serà de dos (2) anys, amb possibilitat d’una (1) pròrroga anual, 
de manera que la duració total del contracte no podrà excedir de 3 anys. El termini 
d’execució del contracte començarà en data 1 de febrer de 2018 i finalitzarà en data 1 
de febrer de 2020, ambdós inclosos.  

 

• El pressupost de licitació és de 100.000 -€, exempt d’IVA,  amb les següents anualitats: 
 

ANY IMPORT 

2018 45.833,33.-€ 

2019 50.000.-€ 

2020 4.166,67.-€ 

 
Per tot l’exposat, es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern, òrgan competent per 
resoldre per delegació del Batle, les següents PROPOSTES D’ACORD:  
 
PRIMERA.- DECLARAR DESERTA la licitació del contracte privat d’assegurança de la 
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes autònoms, publicada al 
BOIB núm. 136 de 7 de novembre de 2017. 
 
SEGONA.- DONAR DE BAIXA L’AUTORITZACIÓ (A) de la despesa a futur per l’import de 
45.833,33.-€, IVA exempt, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.920.22737. 
 
TERCERA.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que han de regir el nou contracte d’assegurança de la responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes autònoms i EXPOSAR-LOS al públic 
durant un termini de deu (10) dies naturals per a la presentació de reclamacions, d’acord amb 
l’article 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes 
Balears.  
 
QUARTA.- APROVAR l’expedient de contractació i disposar l’OBERTURA del procediment 
d’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació i de conformitat amb els plecs de clàusules administratives i  de prescripcions 
tècniques que s’aproven en aquest acte.  
 
QUINTA.- Una vegada realitzada la corresponent Retenció de Crèdit (RC) a futur, primer 
document contable i que es configura com un certificat d’existència de crèdit, per l’import 
corresponent a l’any 2018 de 45.833,33.-€, IVA exempt, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
000.920.22737, AUTORITZAR (A) la despesa a futur amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
000.920.22737 per l’import de 45.833,33.-€. 
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Vist que es tracta d’un expedient de tramitació anticipada, tal com preveu l’article 110.2 del 
TRLCSP, l’existència de crèdit estarà vinculada a l’entrada en vigor del Pressupost general de 
l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2018 definitivament aprovat, incorporant el crèdit suficient i el 
finançament adequat per atendre les obligacions que es derivin de l’execució del contracte, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.920.22737. 
 
SEXTA.- PUBLICAR aquest acord al perfil del contractista i PUBLICAR l’anunci de la nova 
licitació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el perfil del contractista de la pàgina web 
municipal (www.incaciutat.com). 
 
Inca, 4 de desembre de 2017 
         
El Regidor delegat d’Hisenda, Angel Garcia Bonafè. 
Intervengut i conforme. L’interventor municipal, Antoni Cànaves Reynés" 
 
La qual cosa es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que es disposa als 
plecs administratius i a l'art. 137 de la LCSP. 
 
Inca, 18 de desembre de 2017 
 
El batle-president, 
 
 
Virgilio Moreno Sarrió 
 
 
 


