PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA
PÒLISSA D’ASSEGURANCES QUE COBREIXI LA RESPONSABILITAT CIVIL I
PATRIMONIAL DE L’EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA.

1.- OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ.
La contractació d’una pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil i Patrimonial per
a l’Ajuntament d’Eivissa i els seus Organismes Autònoms, conforme a les condicions
que s’especifiquen en el present plec, les quals tenen la consideració de cobertures
mínimes.
Tot això, actuant com a mediador PLUS Consultores, Correduría d´assegurances,
S.L., empresa assessora de la FELIB, de conformitat amb el decret de Batlía de data
20 de setembre de 2004, pels serveis de mediació de riscs i assegurances.
2.- OBJECTE DE LA ASSEGURANÇA.
El contracte d’assegurança garantirà les conseqüències econòmiques derivades de la
Responsabilitat civil/ patrimonial, segons la normativa vigent, que durant la vigència de
la pòlissa correspongui directa, subsidiària o solidàriament a l’Ajuntament d’Eivissa o
als seus Organismes Autònoms i que siguin conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics.
El pressupost consolidat de l’Ajuntament d’Eivissa en lo que respecta a despeses
corrents, inclosos els patronats municipals (patronat municipal d’esports, patronat
municipal de música i patronat municipal del museu d’art contemporani) ascendeix a
41.594.259,93 €.
3.- ASSEGURAT.
Tindran la condició d’assegurat, la Corporació i els seus membres, els seus
representants, directius, funcionaris, empleats i en general tot el personal al seu servei
en l’exercici de les seves funcions, independentment de quina sigui la seva relació de
dependència laboral o administrativa amb l’Ajuntament o amb els seus Organismes
Autònoms ( funcionaris de carrera, interins, personal laboral o eventual ) sempre que
estiguin remunerats pels citats organismes.
També tindran la consideració d’assegurat els membres de les Comissions de Festes
organitzades per la Corporació, dins les seves activitats d’organització i
desenvolupament de festes, així com els professors, monitors, voluntaris i altre
personal que ajudi, col·labori o dirigeixi les activitats culturals, recreatives o
assistencials patrocinades o promogudes per la Corporació.
4.- DURACIÓ.
El contracte tindrà una duració d’un any comptat a partir del dia 1 d¨octobre de 2009 (
data de finalització de la pòlissa actual ).
5.- PRÒRROGA.
El contracte, prèvia consignació de crèdit, es podrà prorrogar per mutu acord de les
parts abans de la seva finalització. La duració de les pròrrogues serà d’un any sense
que la duració total del contracte pugui excedir de 4 anys.

6.- CONTINGUT MÍNIM DE LA PÒLISSA.
La pòlissa d’assegurances haurà de cobrir amb caràcter mínim el següents tipus de
responsabilitat que s’enumeren a títol enunciatiu:
6.1 Cobertura de la responsabilitat civil immobiliària.
- Danys causats a tercers a solars, edificis, locals, valles, semàfors, jardins i parcs
públics, instal·lacions socials, esportives, docents i similars respecte als quals
l’Ajuntament o els organismes autònoms en siguin propietaris, arrendataris o
usufructuaris.
- Danys derivats de la realització d’obres de manteniment o reforma d’edificacions
sempre que tinguin la consideració d’obres menors.
6.2 Cobertura de la responsabilitat civil locativa.
- Danys a tercers causats a immobles on el Consistori tingui la condició d’arrendatari.
6.3 Cobertura de la responsabilitat civil/patrimonial atribuible a l’Ajuntament
d’Eivissa i als seus organismes autònoms.
- Danys conseqüència del funcionament normal o anormal de la Corporació i de les
persones incloses dins el concepte d’assegurat en l’exercici de la seva activitat, en
particular els següents:
a) Danys causats a vies públiques, parcs, jardins i camins a càrrec del municipi.
b) Manifestacions festives, culturals o esportives organitzades per l’assegurat
tals com cavalcades, conferències, exposicions, competicions, fires... excepte
demostracions, concursos o carreres de vehicles a motor.
c) Danys derivats d’incendi o explosió que tinguin el seu inici en qualsevol dels
bens o drets de l’Ajuntament d’Eivissa.
d) Danys derivats de l’actuació material dels serveis públics prestats.
e) Danys conseqüència del manteniment, reparació o conservació de voreres,
camins, carrers o carreteres, així com d’instal·lacions d’alcantarillat i
enllumenat públic.
f) Danys causats dins propietats municipals durant la realització d’activitats que
siguin pròpies de l’Administració
g) Actes realitzats en l’exercici de les seves funcions pròpies pel Batl.le,
Regidors, Funcionaris, personal laboral i eventual, i persones físiques amb
relació de serveis amb l’Ajuntament i organismes autònoms.
h) Responsabilitat Civil del assegurat derivada de la obligació “in vigilando” que
se l´hi atribueixi respecte a bens privats o particulars que siguin dins de la
seva jurisdicció.
i) Responsabilitat Civil pels danys produïts a bens confiats i/o en dipòsit
propietat de terceres persones.
6.4 Responsabilitat civil subsidiària
- Responsabilitat que l’Ajuntament d’Eivissa ha d’afrontar, encara que no directament
per actes de tercers que tenen connexió amb les activitats municipals i en concret:
a) Responsabilitat civil exigible per tercers derivada dels casos en que empleats
municipals utilitzin per a la realització de les seves funcions, vehicles que no són

propietat de l’Ajuntament, sempre i quan en els empleats siguin declarats directament
responsables del sinistre, que els vehicles causants del sinistre no tinguessin
subscrites garanties suficients mitjançant pòlisses específiques de l’automòbil per a
indemnitzar els danys ocorreguts i que sigui declarada la insuficiència de les pòlisses
citades i s’atribueixi a l’assegurat la responsabilitat civil legal d’afrontar el resarciment
dels danys.
En qualsevol cas, les anteriors garanties només regiran per l’excés dels límits
d’indemnització establerts a les disposicions reguladores del Seguro de responsabilitat
civil de subscripció obligatòria d’automòbils, s’hagi subscrit o no la pòlissa
corresponent.
b) Responsabilitat subsidiària per a danys responsabilitat de contractistes i
concessionaris de l’Ajuntament.
6.5 Responsabilitat civil derivada de l’actuació professional
a ) Haurà de quedar garantida la responsabilitat civil del personal tècnic titulat
depenent de l’Ajuntament d’Eivissa, en l’exercici de la seva activitat professional per
errors u omissions professionals que causin danys corporals, materials o perjudicis
patrimonials a tercers, mentre exerceixen les seves funcions per i a càrrec de
l’Ajuntament.
6.6 Responsabilitat Civil Patronal
Atribuïble a l’Ajuntament d’Eivissa i als seus organismes autònoms que, directa,
solidaria o subsidiàriament corresponguin per qualsevol lesió física, material i/o
consequencial que sofreixin els empleats siguin funcionaris o no de l’Ajuntament
d’Eivissa i dels seus organismes autònoms.
No queden incloses les prestacions objecte de l´assegurança obligatòria d´accidents
de Treball i Malaltia Professional o de la Seguretat Social.
S´exclouen les multes i recàrrecs en les indemnitzacions exigides per la Legislació
Laboral
7. FIANÇES I DEFENSA
Els assegurats coberts en aquesta pòlissa tindran las següents garanties:
•
•
•

La defensa personal pels advocats i Procuradors designats per la Companyia
d´Assegurançes en procediments criminals inclòs desprès de que
s´extingueixin les responsabilitats civils.
La constitució de la fiança que en causa criminal s´exigeixi per a assegurar la
seva llibertat provisional
La constitució de la totalitat de la fiança que en causa criminal es demani com a
garantia de las responsabilitats pecuniàries.

8. LLIBERACIÓ DE DESPESES
•

La garantía de responsabilitat civil coberta per aquesta assegurança s´entendrá
lliberada de qualsevol deducció per despeses judicials o extrajudicials que com
a conseqüència de la tramitació del expedient del sinistre que s´hagi produït
per a la Companyia, quan aquestes despeses afegits a l´indemnització satisfeta
excededeixin a la esmentada garantia.

•
•
•

El pagament de totes les despeses judicials que sense constituir sanció
personal sobrevinguin a conseqüència de qualsevol procediment criminal
posterior.
Tots els pagaments que tingui que fer la Companyia en virtut de la pòlissa no
podran sobrepassar les quantitats màximes assegurades per cada concepte
assegurat en la pòlissa que contracti l’Ajuntament.
Si el assegurat fos condemnat en un procediment criminal, l´Asseguradora
tindrà las facultats de resoldre sobre la conveniència de recórrer al Tribunal
Superior competent. Si estimés improcedent el recurs, ho comunicarà al
Ajuntament, quedant aquest en llibertat d’interposar-ho però pel seu compte.

9. PRESTACIONS MÍNIMES DE LA COMPANYIA ADJUDICATARIA
La companyia adjudicatària haurà de prestar com a mínim les següents prestacions:
a) Pagament de les indemnitzacions incloses dins l’objecte de l’assegurança,
degudes per l’Ajuntament com a conseqüència de sentència judicial ferma o resolució
administrativa declarativa de responsabilitat patrimonial. Aquestes indemnitzacions es
pagaran directament a l’Ajuntament perquè aquest procedeixi al pagament íntegre de
la indemnització al perjudicat.
b) Constitució de fiances judicials exigides a l’Ajuntament d’Eivissa, excepte per a
multes.
c) Assessorament jurídic i seguiment de la tramitació dels expedients de
responsabilitat patrimonial per l’Ajuntament.
10.- CAPITALS A ASSEGURAR
Sumes assegurades per tots els tipus de responsabilitat esmentades:
- Per sinistre:
- Per duració del assegurança

300.000.- Euros
600.000.- Euros

11.- FRANQUICIA
La franquícia màxima amb caràcter general serà de 300€ i la franquícia màxima
per danys produïts per les conduccions d’aigua o obres serà de 1.500€. La baixada de
franquícia serà tinguda en compte com a millora.
12.- PREU DE LA LICITACIÓ
El tipus de licitació que servirà de base per al concurs serà de 68.000 € impostos
inclosos. El preu ha estat determinat prèvia consulta de la mercantil PLUS
CONSULTORES S.L. en virtut del conveni de col·laboració entre aquesta i la FELIB a
la qual s’hi ha adherit l’Ajuntament d’Eivissa.
El preu del contracte que se formalitzi, serà la prima total oferta pels licitadors
que resultin adjudicataris y s´entenen incloses totes les despeses que l´entitat
asseguradora tingui que realitzar pel normal compliment de les prestacions
contractades. Serà l´empresa adjudicatària la que tindrà que remunerar a PLUS
Consultores el corretatge establert en cada tipus d´assegurança.

El pagament de la pòlissa serà semestral sense recàrrecs per fraccionament.
13.- OBLIGACIONS DE L’ASSEGURADOR I DE L’ASSEGURAT
L’Ajuntament d’Eivissa informarà a la Companyia Asseguradora sobre la
naturalesa i circumstància dels riscos a cobrir, i de la tramitació de les reclamacions
que es segueixin en via administrativa
L’Ajuntament d’Eivissa posarà en coneixement de la Companyia Asseguradora
els litigis judicials que s’iniciïn contra ell en matèries objecte de l’assegurança.
La companyia asseguradora acceptarà les resolucions fermes dictades per
l’Ajuntament d’Eivissa en via administrativa relatives a reclamacions de responsabilitat
patrimonial així com en via judicial.
La companyia asseguradora no podrà arribar a acords amb perjudicats, sense
prèvia comunicació i ratificació dels mateixos per part de l’Ajuntament d’Eivissa.
14.- CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris que hauran de servir de base per a l’adjudicació del contracte, per
ordre decreixent d’importància seran els següents:
1.- Valor econòmic de la oferta: Millora a la baixa en el preu de licitació. Es
donaran 30 punts a la millor oferta, les altres ofertes se puntuaran proporcionalment a
la millor.
2.- Reducció de la franquícia. Es donaran 30 punts a la millor oferta, les altres
ofertes se puntuaran proporcionalment a la millor.

Eivissa, 24 de juliol de 2009
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