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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 49/2019

Assumpte: contracte menor 

l. OBJECTE DEL CONTRACTE

Descripció: contractació de l'asseguran<;a de vehicles a motor per part de l'INSTITUT 
MUNICIPAL DE L'ESPORT. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

L'lnstitut Municipal de l'Esport té com a una de les seves finalitats més importants la de 
promoció de l'esport i d'una vida saludable. 

Per a dur a terme la seva activitat l'IME gestiona diferents insta! ·lacions esportives, i a 
més hi ha moltes activitats que es realitzen foro d'aquestes insta! ·lacions. 

Tant el manteniment d'aquestes com la seva gestió implica molts de despla<;aments, 
per als quals es fa necessario una flota de vehicles. És per aixo que s'ha de contractar 
una asseguran<;a de vehicles tal com determina la llei. 

La proposta de durada d'aquest contracte menor seria de 12 mesos; és a dir, de gener 
a desembre de 2020. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ

a} OBJECTE DEL CONTRACTE

Sera objecte del present contracte la subscripció per part de l'lnstitut Municipal de l'Esport 
d'una polissa d'asseguran<;a de vehicles de motor, conformement a les condicions que 
s'espec;ifiquen en el present document, les quals tenen consideració de cobertures mínimes. 

bl ACTIVITAT DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT 

Organització de competicions, propietari de pistes esportives, organització d'actes públics, 
espectacles i qualsevol altra activitat relacionada amb l'esport, o institucional de 
l'Ajuntament de Palma. 

e) DEFINICIONS

ASSEGURADOR: persona jurídica que assumeix el risc contractualment pactat. 

PRENEDOR DE L'ASSEGURAN<;A: lnstitut Municipal de l'Esport 

ASSEGURAT: el prenedor de l'asseguran<;a i els conductors deis vehicles que componen la 
flota de vehicles assegurada. 
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