
 

Assumpte: MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR  

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL  D’EXPLOTACIÓ, PATRONAL I 
PROFESSIONAL DE L’ÀREA DE  BENESTAR SOCIAL 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: La contractació d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil d’explotació, patronal i professional de l’Àrea de Benestar Social. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:  

La llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les illes balears a l’art. 37 sobre competències 
dels consells insulars, punt j) adjudica al CIM competències per “Registrar, autoritzar i 
inspeccionar les entitats, els centres i els serveis de serveis socials d’àmbit municipal o insular”. 
Posteriorment, el Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del 
registre unificat de serveis socials de les Illes Balears i dels procediments per a l’autorització i 
l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del registre i els procediments 
per autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit suprainsular desenvolupà els requisits que han 
de tenir els centres i els serveis per tal de poder ser autoritzats i acreditats. Dits requisits estan 
continguts a l’article 54 de sol·licitud d’acreditació de serveis de titularitat pública on es 
desglossa la documentació concreta que s’ha de lliurar per acreditar els serveis. 
Entre els requisits que han de complir les administracions públiques es troba el requeriment de 
tenir una pòlissa de Responsabilitat Civil pel personal que treballi en els centres de serveis 
socials. 

Per altra part, per a realitzar intervencions grupals o comunitàries, Benestar Social compta amb 
30 persones que realitzen diferents tasques de voluntariat social i/o comunitari. Segons la Llei 
11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears article 10, punt d), les persones 
voluntàries han d’”Estar assegurades pels riscs a què puguin estar exposades en la realització de 
la seva acció de voluntariat, incloent-hi possibles responsabilitats civils a tercers”. 

Per això per cobrir aquests riscs el director de Benestar Social sol·licita la contractació d’una 
pòlissa de responsabilitat civil. 

 
3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:  
  

RC d’explotació, RC patronal  i RC professional  

Capitat per sinistre i any: 600.000€  

Sublímit per víctima: 150.000€ 

Franquícia general per sinistre per a tot tipus de danys i perjudicis: 300€ 

Franquícia per sinistre professional: 10% de l’import del sinistre com a mínim de 300€ i  
màxim de 1.500€. 

Nombre de persones que s’han d’assegurar: 240 persones treballadores municipals i 30 
persones voluntàries. 

Espais de treball:  22 centres municipals de serveis socials (CMSS) i/o als carrers dels barris 
i/o diferents espais de Palma:  

 CMSS CIUTAT ANTIGA 
 CMSS EST 
 CMSS ESTACIONS 
 CMSS LITORAL DE LLEVANT 
 CMSS LLEVANT NORD 
 CMSS LLEVANT SUD 
 CMSS MESTRAL  



 

 CMSS PONENT  
 CMSS GREGAL 
 CMSS NORD  ( MERCAT CAMP REDÓ*) 
 PUNT D'ATENCIÓ  EL TERRENO 
 PUNT D'ATENCIÓ SON FERRIOL-CMSS LITORAL 
 PUNT D'ATENCIÓ ARENAL- CMSS LITORAL 
 LOCAL COMUNITARI EST 
 LOCAL COMUNITARI SON CLADERA-CMSS EST 
 LOCAL COMUNITARI CIUTAT ANTIGA "CIUTART" 
 LOCAL COMUNITARI MOLINAR 
 LOCAL COMUNITARI CIUTAT ANTIGA 
 LOCAL COMUNITARI CIUTAT ANTIGA 
 LOCAL COMUNITARI  (PONENT) 
 LOCAL COMUNITARI SON COTONER (MESTRAL) 
 Edifici municipal Avingudes 
 Carrers dels barris i/o espais de la ciutat 

Tipus d’activitat: de promoció individual, grupal i comunitària. Actuacions, programes i tallers 
d’atenció, orientació, acollida i promoció social a persones, grups o col·lectius amb 
problemàtiques socials de qualsevol tipus, informació, educació-formació, oci i temps lliure, 
tallers polivalents, teatre, jocs esportius, exposicions dels treballs dels tallers, menjador social, 
ajuda domiciliària, servei  de drogodependències, acollida a dones i famílies, discapacitats,gent 
gran, nins, entre d’altres. 

Tipologia de personal adscrit a Benestar Social: 

LLOC TOTAL Tipus tasca 
Cap de servei 1 
Administratiu/va 5 
Aux. Administraiu/va 36 
TAG Jurista 2 
Cap de Negociat 1 
Cap de secció  I (Psicòleg) 1 
Cap de secció  II (Treballador Social) 1 
Cap de secció  III (Psicòleg) 1 
Cap de secció  IV (Psicòleg) 1 
TGM Economista 2 
TGM Informàtica 1 
Aux. Informàtica 1 

 
 
 
 
 
 
Administrativa  

Director/a Tècnic Benestar  1 Gèstió 
Psicòleg/a 14 
Treballador/a Social 91 
Educador/a Social 47 
Educadors SIAD (Especialitzats en persones amb discapacitat) 8 
Treballador/a Familiar 14 

Atenció públic 

Cap de Sector (Treballador/a Social) 12 Gestió 
Persones voluntàries 30 Voluntariat 

Total: 270  persones treballadores: 240 personal municipal i 30 persones voluntàries 

 
 
 
 



 

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA 
D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT:  
 

A efectes legals, els professionals adscrits a Benestar Social i les persones voluntàries que 
col·laboren a diverses activitats dirigides per Benestar Social   han de tenir  una assegurança de 
Responsabilitat Civil.  

En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es 
qualifica de menor ja que el seu import és inferior a 15.000 € (IVA no inclòs) i de la Llei 
50/1980, de 8 de octubre, de contracte d’assegurança. 
 
Tipus de contracte: contracte de serveis de caràcter privat (art. 25 de la LCSP) 
 
Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor de caràcter privat 
 
Criteris de puntuació: únic criteri (preu) a l’oferta més econòmica  

 
D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar l’aplicació 
de les regles generals de contractació. 
 
5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ COMPETENT: El regidor de Participació Ciutadana i 
Govern Interior, conformement a l’acord de delegació de competències de la Junta de Govern 
de Palma de 31 de juliol de 2019 (BOIB núm. 109, de 8 d’agost de 2019). 
 
6. VALOR ESTIMAT: 14.800,00 (no subjecte a IVA). 
 
7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  
 

Import 14.800,00€ 
(no subjecte a IVA) 

Aplicació pressupostària 
05 23100 22400  
Primes assegurances 

Referència RC 
 

 
Aquest import no està subjecte a IVA, en virtut del que estableix  l’article 20.1.16 de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de 1' impost sobre el valor afegit, que estableix que estan exemptes 
les operacions d’assegurança, reassegurança i capitalització. 
 
8. TERMINI D’EXECUCIÓ: de dia 15 de gener de 2021 fins al dia 14 de gener 2022  (article 
22 de la Llei 50/1980, de 8 de octubre, de contracte d’assegurança.  
 
9. LLOC DE PRESTACIÓ: Centres municipals de Serveis Socials  relacionats a l’apartat 
espais de treball . 
 
Lloc de lliurament de la pòlissa d’assegurança i corresponents factura i rebut: Gabinet General 
Tècnic. 
 
10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Gabinet General Tècnic (Departament d’Interior) 
a petició de Benestar Social. 
 
11. GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR: No és necessari constituir garantia 
definitiva, d’acord amb l’article 153 en relació amb el 118 de la Llei 9/2017, de contractes del 
sector públic. 
 
 
 
 



 

12. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 

Lloc de presentació d’ofertes: l’oferta econòmica i la declaració responsable del contractista 
acompanyada del projecte d’assegurança amb totes les condicions s’ha d’enviar al següent 
correu electrònic: farbona@palma.es 

Terrmini de presentació de les ofertes: fins el dia 11 de desembre de 2020 
 
13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: a l’inici de la prestació, es a dir una vegada 
lliurada la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per l’entitat asseguradora i presentada la 
corresponent  factura  per FACE amb la conformitat del responsable del contracte. CODIS 
FACE: 
 
1-OFICINA COMPTABLE: LA0014968-Secció de Comptabilitat                                                                                 i  
 
2-ÓRGAN GESTOR:  LA0014938-Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior      
 
3-UNITAT TRAMITADORA: LA0014941-Secció de Central de Compres 
 
 
Palma, 3 de desembre de 2020 
La cap de servei del Gabinet General Tècnic 
 
 
 
Francisca Arbona Serra 
 
  
 
  Conforme 
  El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior  

Decret de batlia núm. 13026, de 28.06.19            
                                                                (BOIB núm. 94, de 11.07.2019) 
                                                                                                        
 
 
                                                                 Alberto Jarabo Vicente 
                                                                 Decret de batlia  núm. 12198, de 17.06.19 
                                                                 (BOIB núm. 85, de 27.06.2019) 
 
 

 

 


