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Informe justificatiu/memòria de la necessitat de la despesa, justificació de l’objecte i
insuficiència de mitjans corresponent contracte de PÒLISSA D’ASSEGURANÇA PER
DANYS MATERIALS ALS EDIFICIS MUNICIPALS.

A) Justificació de la necessitat del contracte (perquè es fa):
En compliment dels articles 28 i 116 de la Llei de Contractes del Sector Públic, es justifica la
necessitat del contracte en els següents motius:
És necessària la subscripció per part de l’Ajuntament de Marratxí d’una pòlissa
d’assegurança que cobreixi els danys materials que es produeixin en els immobles que ve
utilitzant, siguin en propietat, en règim de lloguer, de cessió o altres figures, així com del seu
contingut.
Els immobles objecte de contracte es corresponen amb seus i/o edificis o locals destinats
tant a ús administratiu com a altres usos.

B) Justificació de l’objecte del contracte (què és el que es contracta i perquè serveix
per cobrir la necessitat de l’aparat A):
L’Ajuntament de Marratxí, a causa de la seva extensió i la dispersió dels seus nuclis urbans,
compta amb un gran nombre d’edificis municipals (oficines, col·legis, poliesportius...) que
comporten despeses importants pel que fa al seu manteniment i a la reparació d’elements
susceptibles de patir desperfectes tant pel seu ús com en multitud d’ocsions, per actes
vandàlics.
Per aixó és necessària la contractació d’una assegurança per cobrir els danys materials que,
dins de la seva responsabilitat, li puguin ser imputats a l’Ajuntament.
La durada d’aquest contracte serà d’un any prorrogable per un any més.

C) Sol·licitud de crèdit adequat i suficient

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
11777074062520504650 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Es sol·licita la disponibilitat de crèdit adequat i suficient per el contracte esmentat per quantia
de 15.000,00 € iva exempt/impostos inclosos.

Any
2018

Total (IVA exempt/impostos inclosos)
15.000,00 €

2019

S’adjunta informe de justificació del pressupost signat pel Director de Recursos Econòmics
de l’Ajuntament de Marratxí.

D) Justificació de la insuficiència de mitjans propis (nomes per contractes de serveis):
Es considera justificada la present
contractació atès que aquest tipus de servei
d’assegurança sols és possible externalittzant el mateix.

Marratxí, 29 de Mayo de 2018
El Regidor de Contractació,

Miquel Cabot Rodríguez
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