MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR
Núm. d'expedient: CM 12/2019
Assumpte: contracte menor

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Descripció: contractació de l'asseguran�a de responsabilitat civil per al personal directiu
/gerent) de l'/nsiitut Municipal de I'1:spor1 de l'Ajuntament de Palma.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
L'article 19.2 deis Esfatu1s de l'lnstitut Municipal de l'Esport de l'Ajun1ament de Palma
(B0IB Núm. 56 de 12/04/2005) de1erminen que el Gerent ostenta la condició de
personal direc1iu als efectes previstos a l Reglament Orgónic del Govern i de
I'Administmció de I'Ajuntament i la legislació de Régim local.
Dins la presa de decisions a la que es traba obligat qui ocupa la direcció de l'IME es
poden generar danys o perjudicis económics a tercers, directa o indirectament. A 1al
efecte es configuren assegurances de responsabilitat civil, a fi de cobrir a aquests
professionals davant d'una reclamació, duran1 l'exercici del cClrrec, a les que s'ha de
respondre económicamen1, per qué la llei obliga inclús a respondre amb el propi
patrimoni,
En aquest context, les assegurances d e responsabilitat civil professional cobreixen les
despeses de defensa de l'assegurat, el pagament de fiances dvils, penals,
administratives o derivades de la jurisd1cció de Tribunal de Comptes, i. finalment,
indemnitzacions.

3. ESPECIFICACIONS TÉCNIQUES DE LA PRESTACIÓ
3.1) OBJECTE DEL CONTRACTE

És objec1e del píesent contracte subscriure, per par1 de l'lnsti1ut Municipal de l'Espor1 de
l'Ajun1ament de Palma, una pólissa d'asseguran<;a de responsabilitat civil peral personal
directiu (gerent) de l'lnstitut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma, a la qual:

1.- L 'assegurador pagui en nom de l'assegurat to fes les pérdues, incloses les des peses
de defensa, derivades d'una reclamació presentada per primera vegada duran el període
d'asseguran<;a contra un assegurat, lleva1 que l'IME hagi assumit aquestes pérdues.
2.- L'assegurador indemni1zi a l'IME pera to1es les pérdues, incloses les despeses de
defensa, derivades d'una reclamació presentada per primera vegada durant el període
d'asseguran<;a contra un assegurat, llevat que l'IME hagi assumit aquestes pérdues.
3.- L'assegurador pagui en nom de l'assegurat to1es les despeses de representació
jurídica relacionades amb una reclamació o d'una investigació, així com les pagades per
IIME en nom de l'assegurat.

4.- Extensions de cobertura:
aj De no renovar-se la pólissa o no es subsHtueix per una altra pólissa que cobreixi la
responsabilitat del directiu, la pülissa s'ha d'estendre a qualsevol antic directiu (gerent)
respecte de reclamacions presentades o investigacions iniciades contra aquestes persones
per un 1emps indefinit des de la data de no renovació de la pOlissa, per actes incorrectes
comesos abans de la data del seu cessament com a assegurat.
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