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Resolució  d’adjudicació  del  contracte  privat de l’ assegurança de responsabilitat  civil
professional  dels  arquitectes  i  enginyers  de  l'Inst itut  Mallorquí  d’Afers  Socials,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària  

Antecedents

1.  La  presidenta  de  l’IMAS,  mitjançant  resolució  de  data  30  de  setembre  de  2016,   i  de
conformitat amb l’informe proposta emès el dia 30 de juny de 2016 pel gerent de l'IMAS i el Cap
del  Negociat  de  Serveis  Generals,  va  iniciar  el  corresponent  expedient  per  contractar
l’assegurança de responsabilitat civil professional dels arquitectes i enginyers de l'IMAS.

2. El dia 17 d'octubre de 2016 la Presidència de l’IMAS va aprovar l’expedient de referència
mitjançant  procediment  obert  i  s’aprovà el  plec  de clàusules  administratives particulars  que
regeix el contracte.

3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 136 de 27 d'octubre de 2016 i es
va presentar en temps i forma el següent licitador: 

- MUSAAT-MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

4. La Mesa de Contractació es va reunir els dies 14 i 15 de novembre  i 12 i 16 de desembre de
2016 per a l’obertura dels corresponents sobres.

5.  L’òrgan de contractació, en data 15 de novembre de 2016, va requerir a MUSAAT-MUTUA
DE SEGUROS A PRIMA FIJA  perquè en el termini de deu dies hàbils,  comptadors  des de
l'endemà de rebre la notificació de la resolució, presentés alta i darrer rebut de l'impost sobre
activitats  econòmiques  (IAE),  acredités  que  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les
obligacions tributàries amb l’Estat, amb el Consell de Mallorca, amb l'IMAS i amb la Seguretat
Social, i constituís la garantia definitiva.

6. Així mateix i amb la mateixa resolució de dia 15 de novembre de 2016, es va requerir a
MUSAAT-MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA, perquè en un termini no superior als deus
dies  hàbils  presentàs  els  documents  indicats  a  la  clàusula  19  del  plec  de  clàusules
administratives i es va presentar dins el termini.

7. La mesa de contractació de dia 12 de desembre de 2016 va acordar requerir a  MUSAAT-
MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA que esmenàs documentació general presentada i   ha
presentat la documentació requerida en el termini establert.

8. En data 16 de desembre de 2016, la Mesa de Contractació acordà una vegada revisada la
documentació presentada per  MUSAAT-MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA que aquesta
empresa COMPLEIX ELS REQUISITS PER SER adjudicatària d’aquest contracte.

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669



9.  La  proposta  de  resolució  d’adjudicació  del  contracte  de  referència  s’ha  fiscalitzat  de
conformitat per la Intervenció Delegada.

Fonaments de dret

1. D’acord amb l’article 151.3 i 4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual  s’aprova el  text  refós  de la  Llei  de contractes  del  sector  públic  (TRLCSP),  l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte mitjançant resolució motivada al licitador que
hagi presentat l’oferta econòmica més avantatjosa.

2. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS en virtut
de l'article 7 lletra z) del text consolidat dels Estatuts de l'IMAS aprovat pel Ple del Consell de
Mallorca de data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016).

Per tot això,

Resolc:

1. Adjudicar  el contracte contracte privat de l’assegurança de responsabilitat civil professional
dels arquitectes i  enginyers  de l'Institut  Mallorquí d’Afers Socials, amb estricta subjecció als
plecs de clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta,
per  un  import  total  màxim de catorze  mil  nou-cents  setanta-cinc  euros  amb setze  cèntims
(14.975,16 €), exempts d’IVA, a raó de 1.247,93 € anuals per tècnic i amb una durada de dos
(2) anys des del dia 1 de gener de 2017 fins al dia 31 de desembre de 2019, d’acord amb el
següent detall:

- Any 2017 (de l’1 de gener al 31 de desembre): quatre mil nou-cents noranta-un amb
setanta-dos cèntims (4.991,72 €).
- Any 2018 (de l’1 de gener al 31 de desembre):quatre mil nou-cents noranta-un amb
setanta-dos cèntims (4.991,72 €).
- Any 2019: (de l’1 de gener al 31 de desembre): quatre mil nou-cents noranta-un amb
setanta-dos cèntims (4.991,72 €).

2. Disposar una despesa màxima total a favor de l’empresa MUSAAT MUTUA DE SEGUROS
A PRIMA FIJA,  amb CIF  A28865855,  per  un  import  total  màxim de catorze  mil  nou-cents
setanta-cinc euros amb setze cèntims (14.975,16 €), exempts d’IVA,  d'acord amb la següent
distribució per anualitats:

- Any 2017 (de l’1  de gener  al 31 de desembre):  quatre mil  nou-cents noranta-un amb
setanta-dos cèntims (4.991,72 €).

- Any 2018 (de l’1  de  gener  al  31 de  desembre):quatre  mil  nou-cents  noranta-un amb
setanta-dos cèntims (4.991,72 €).

- Any 2019: (de l’1 de gener al 31 de desembre): quatre mil nou-cents noranta-un amb
setanta-dos cèntims (4.991,72 €).

L’execució de la despesa corresponent als exercicis 2017, 2018 i 2019 resta condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses de l’IMAS dels exercicis
esmentats.

I en conseqüència,  cancel·lar  el document comptable A per la quantitat de deu mil vuit-cents
vint-i-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims (10.824,84 €) que consta a l’expedient.
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3. Requerir a l’adjudicatari perquè formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc (5)
dies hàbils comptadors des de l'endemà d’haver-ne publicat aquesta adjudicació en el perfil del
contractant. 

4. Designar  com a responsable  del  contracte al  cap del  Negociat  de Serveis  Generals,  Sr.
Guillem Ripoll Buades. 

5. Notificar  aquesta  resolució  a l’adjudicatari,   al  cap del  Negociat  de Serveis  Generals,  al
Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció Delegada de l’IMAS i al Servei de Pressuposts i
Comptabilitat del Consell de Mallorca.

6. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de l’IMAS.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb
l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de l'IMAS aprovat pel Ple del Consell de Mallorca
de data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016),   recurs d’alçada
davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d’un mes, comptador
a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra  la  desestimació expressa del  recurs  d’alçada podrà  interposar-se recurs  contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors
a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del  recurs d’alçada podrà interposar-se recurs  contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu,  en qualsevol moment a partir  del dia
següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que
s’hagi notificat la resolució).

No  obstant  l’anterior,  es  pot  exercitar,  si  n’és  el  cas,  qualsevol  altre  recurs  que  s’estimi
pertinent.  Tot  això  de  conformitat  amb  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la
Jurisdicció  Contenciosa  Administrativa,  i  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 22 de desembre de 2016

La presidenta

Margalida Puigserver Servera N’he pres nota, 
La secretària delegada 

      (BOIB  núm.  160  de  14-11-
2006)

Immaculada Borrás Salas
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