
 
 
 
 
CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA D’ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA A PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR I ALS SEUS 
BENEFICIARIS. (EXP. 05/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manacor, 10 de juliol de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA D’ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA A PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR I ALS SEUS 
BENEFICIARIS. (EXP. 05/2018) 
 
 
A Manacor, 10 de juliol de 2018 
 
D’una part, la Sra. ISABEL FEBRER GELABERT, batle per delegació de firma (Decret 
2863/2015) 4t tinenta de batle i delegada de contractació de l’Ajuntament de Manacor, amb 
DNI número 18220210R, assistida de la secretària general per suplència, Sra. Isabel M. Fuster 
Fuster; 
 
De l’altra, el Sr. Sergio Biescas Baldellou, amb D.N.I. núm. 46129393H, en representació de la 
mercantil DKV SEGUROS Y REASEGUROS SA, amb CIF A50004209, amb domicili a Torre 
DKV, Maria Zambrano, 31. Zaragoza (50018), representació suficientment acreditada a 
l’expedient administratiu de contractació. 
 
L’objecte d’aquest contracte és procedir a la formalització del document per dur a terme el 
contracte privat del servei d’assegurança d’assistència sanitària a personal de l’Ajuntament de 
Manacor i als seus beneficiaris, en la forma previnguda al Text Refós de  la Llei de Contractes 
del Sector Públic, i als efectes exposen:  

 
ANTECEDENTS 

 
I. El 26 de febrer de 2018 per resolució de batlia s’acorda procedir a la licitació del contracte 
privat del servei d’assegurança assistència sanitària a personal de l’Ajuntament de Manacor i als 
seus beneficiaris no subjecte a regularització harmonitzada i sense divisió en lots, amb 
aprovació del corresponent plec de condicions administratives particulars i de prescripcions 
tècniques que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
selecció de l’adjudicatari en funció de diversos criteris. 
II. Acord de la Mesa de Contractació de 26 de març de 2018 que proposa adjudicatari del 
contracte a DKV SEGUROS Y REASEGUROS SA  
III. El 10 de maig de 2018, es va requerir a DKV SEGUROS Y REASEGUROS SA per 
constituir la garantia definitiva i perquè presentés la documentació exigida com a requisits 
previs a l’adjudicació assenyalats al PCA de conformitat amb els articles 146.1 i 151.2 del 
TRLCSP 
IV. Proposta de la Mesa de Contractació de 21 de juny de 2018 d’acceptar la documentació 
presentada pel proposat adjudicatari que li havia estat requerida prèvia a l’adjudicació. 
V. El 21 d juny de 2018 per resolució de batlia es va adjudicar dit contracte a DKV SEGUROS 
Y REASEGUROS SA per un preu màxim anual de 85.565,64 euros (activitat exempta d’IVA), 
per un periode d’un any a comptar des del dia 1 de gener de 2019.  
VI. L’adjudicatari ha presentat còpia de la pòlissa d’assegurança exigida per danys a la clàusula 
28 del PCA i darrer rebut de la prima prèvia a la formalització del contracte, així com relació 
nominal del personal que ha de prestar el servei amb les altes a la SS i contractes laborals 
presentats a l’oficina de l’INEM i la designació de l’interlocutor entre el contractista i 
l’Ajuntament, segons ha informat l’oficial major en data 10 de Juliol de 2018. 
 
Reconeixent-se ambdues parts amb capacitat per contractar i obligar-se,  es procedeix a la 
formalització d’aquest contracte administratiu amb subjecció a les següents: 
 
 
 
 
 
 



C L A U S U L E S 
 
 
PRIMERA.-  OBJECTE 
 
El Sr. Sergio Biescas Baldellou, en representació de la mercantil DKV SEGUROS Y 
REASEGUROS SA, es compromet a dur a terme el contracte privat del servei d’assegurança 
d’assistència sanitària a personal de l’Ajuntament de Manacor i als seus beneficiaris, sota les 
ordres i instruccions que rebi de l’Ajuntament, ajustant-se estrictament als plecs de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació, aprovats per la 
batlia el 26 de febrer de 2018 i a la seva oferta. 
 
SEGONA.- PREU D’ADJUDICACIÓ 
 
El preu màxim anual és de 85.565,64 euros (activitat exempta d’IVA)  en funció del preu unitari 
mensual màxim per persona de 72 euros, i amb les següents millores ofertades i acceptades 
sense cost per l’Ajuntament:  
- Fer extensives als assegurats, al seu viudo o vidua, i als seus beneficiaris que en el moment de 
la jubilació o d'invalidesa dels assegurats vulguin continuar privadament amb dita prestació, així 
com aquells que des de l'abril de 1993 gaudeixin d'aquest benefici i així ho sol.licitin, sense que 
es pugi exigir cap termini de carència ni la declaració de salut prèvia per part d'aquests titulars o 
beneficiaris ni al.legar la preexistència de cap tipus de malaltia, les prestacions sanitàries de la 
modalitat de l’assegurança DKV Integral Elite, el qual serà facturat i abonat directament pels 
interessats a l’entitat asseguradora i amb els següents percentatges d’increment o de rebaixa 
respecte del preu unitari mensual. A més inclou la cobertura dental sense copagos. 
 
PERCENTATGE EDAT PRIMA MENSUAL 
Descompte 26,69% damunt prima ofertada 0 A 65 anys 52,79 euros 
Descompte 12,08% damunt prima ofertada 66 a 75 anys 63,30 euros 
Augment 6,41% damunt prima ofertada 76 a 85 anys 76,62 euros 
Augment 45,20% damunt prima ofertada 86 a 99 anys 104,55 euros 
 
- Fer extensives al personal en actiu que pertany a altres col· lectius de l’Ajuntament de Manacor 
i dels seus organismes autònoms, distints dels funcionaris integrats, (funcionaris no integrats, 
personal laboral, personal eventual i membres i alts càrrecs de la corporació en cada mandat 
electoral) fins a l’edat dels 65 anys,  amb un prima per mes de 45 euros amb la modalitat de 
DKV integral Elite, exigint termini de carència en casos de part i també exigint la declaració 
prèvia de salut prèvia. A més inclou la cobertura dental sense copagos 
 
- Fer extensives al cònjuge i als parents dins el primer grau de consanguinitat dels funcionaris 
integrats en actiu, quan aquells no reuneixin la condició de beneficiaris, sense que es pugi exigir 
cap termini de carència ni la declaració de salut prèvia, les prestacions sanitàries de la modalitat 
de l’assegurança DKV Integral Elite, el qual serà facturat i abonat directament pels interessats a 
l’entitat asseguradora sempre que procedeixin amb continuitat de cobertura de la pòlissa objecte 
d’aquest concurs i amb els següents percentatges d’increment o de rebaixa respecte del preu 
unitari mensual. A més inclou la cobertura dental sense copagos. 
 
PERCENTATGE EDAT PRIMA MENSUAL 
Descompte 26,69% damunt prima ofertada 0 A 65 anys 52,79 euros 
Descompte 12,08% damunt prima ofertada 66 a 75 anys 63,30 euros 
Augment 6,41% damunt prima ofertada 76 a 85 anys 76,62 euros 
Augment 45,20% damunt prima ofertada 86 a 99 anys 104,55 euros 
 
- Oferta les clíniques següents de més de 70 llits: 



HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGIC: 
- Clinica Juaneda 
- Hospital Quirón Palmaplanas 
- Policlinica Miramar 
 
HOSPITALITZACIO GENERAL: 
- Clinica Juaneda 
- Clínica Rotger 
- Policlinica Miramar 
- Hospital de Llevant 
 
HOSPITALITZACIÓ PSIQUIÀTRICA: 
- Hospital Quirón Palmaplanas 
- Policlinica Miramar 
 
- Oferta els facultatius en medicina general i d’altres especialitats al terme municipal de 
Manacor especificats al catàleg “Red DKV de servicios sanitaris”  que adjunta amb l’oferta. 
- Assegurança de 6.010,12 euros per mort per accident si l’accident ocasiona la mort de 
l’assegurat immediatament o en el termini d’un any a comptar des de la data d’aquell, la 
Companyia satisfarà al beneficiari el capital fixat per a aquesta cobertura en les condicions 
particulars. Quan l’assegurat sia menor de 14 anys, el capital màxim que es podrà contractar 
serà en concepte de despeses de sepeli 
- Servei gratuït de menjador per l’acompanyant per clínica  a l’illa de Mallorca. 
 
TERCERA.- DURADA DEL CONTRACTE 
El contracte s’atorga per un termini d’un any a comptar des de la data d’inici del servei que srà 
el propor 1 de gener de 2019, podent-se prorrogar per una altra anualitat. 
 
Finalitzat el termini del contracte, continuarà en vigor fins que l’Administració contractant 
convoqui i adjudiqui un contracte nou o, en altre cas, assumeixi la gestió directa dels serveis fins a 
un termini màxim d’un mes. Si es produeix aquesta pròrroga forçosa, el contractista estarà 
obligat a prestar els serveis concedits fins a l’inici del nou període contractual, amb el mateix 
import proporcional i els mitjans que fins a aquest moment s’estiguin utilitzant, sense que tengui 
dret a rebre cap altre tipus d’indemnització i/o compensació. 
 
En tot cas, l’Administració contractant es reserva el dret de rescatar el contracte abans que 
venci, si ho justifiquen circumstàncies d’interès públic. En aquest supòsit serà procedent el 
rescabalament dels danys i indemnitzacions de perjudicis, llevat que el rescat estigui taxat en 
algun motiu imputable a culpa o dol del contractista. 
 
QUARTA.- FORMA DE PAGAMENT 
El contractista presentarà factures mensuals a mesos vençuts . Aquestes factures hauran 
d’indicar el nombre d’assegurats, el més que es factura i el preu unitari d’adjudicació 
(...€/més/assegurat). 
 
A aquest càlcul mensual se li aplicaran, en el seu cas, pels serveis municipals les deduccions 
derivades del règim de sancions, s’hi aplicaran els preus unitaris oferts, així com les correccions 
necessàries. La factura amb les correccions apuntades serà retornada al contractista perquè 
l’empresa presenti la factura corregida, que serà aprovada per la Junta de Govern Local. 
 
La totalitat de les factures mensuals seran degudament conformades pel regidor responsable del 
servei, i pel responsable del contracte, en el cas que es designi per a aquesta contractació. 
 
Les factures, s’hauran d’ajustar a l’establert en el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, 
modificat pel RD 87/2005 de 31 de gener, tal i com preveu l’art. 7 RGLCAP. Hauran 



especialment recollir amb claredat l’abast dels treballs que inclou el contracte i el període de 
temps corresponent. 
 
Trimestralment s’acompanyarà a la factura, la següent documentació corresponent a cada un 
dels mesos que compren el trimestre tant dels treballadors que contracti el contractista, com en 
el seu cas, dels subcontractistes per a l’execució del contracte:  
- Certificat emès per la Seguretat Social acreditatiu d’estar al corrent del pagament de les quotes 
a la Seguretat Social dels treballadors adscrits al servei. 
- Justificant del pagament d’ingrés trimestral  de les retencions de l’IRPF( model 111) dels 
treballadors directament relacionats amb l’execució dels treballs objecte de contracte. La relació 
nominal dels treballadors, solament es requereix  quan l’empresari hagi presentat  a favor de 
l’Agència Tributària el resum anual(model 190). 
- Justificant del pagament de les nòmines dels treballadors directament relacionats amb 
l’execució dels treballs objecte  del contracte 
 
CINQUENA.- OBLIGACIONES I DRETS DE L’ADJUDICATARI 
Són els que s’estableixen al plec de clàusules administratives, en els documents que s’hi 
consideren incorporats i els que es derivin de la legislació aplicable. 
 
SISENA.- TERMINI DE GARANTIA 
El termini de garantia queda fixat en un any a comptar des de la data de finalització del 
contracte, una vegada formalitzada l’acta de recepció del servei 
 
SETENA.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
L’Administració contractant, en l’exercici de les potestats previstes en aquest PCA i d’acord 
amb els articles 105,106 ,107.1, 108, 210, 219 i  306 del TRLCSP, només podrà introduir 
modificacions per raó d’interès públic, i prèvia justificació a l’expedient. 
De conformitat amb l’establert a l’esmentada legislació l’Administració podrà introduir dos 
tipus de modificacions, les quals seran obligatòries pel contractista: 
 
A) Les anomenades modificacions legals, que són aquelles que resulten admissibles sempre que 
concorrin raons d’interès públic, encara que no s’hagin previst en el plec o a l’anunci de 
licitació. Queden supeditades al compliment dels requisits exigits a l’article 107.1 del TRLCS . 
Aquestes modificacions seguiran el procediment previst en l’article 102 del RGLCAP i es 
formalitzaran en un document administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 156 del 
TRLCSP. 
 
B) Les anomenades modificacions convencionals, que són aquelles que sempre que concorrin 
raons d’interès públic estan previstes en el plec o en l’anunci de licitació de forma clara ,precisa 
i inequívoca i que es detallen en els plecs l’abast i els límits de la modificació, amb indicació del 
percentatge del preu del contracte al qual com a màxim pot afectar la modificació. 
 
En aquest expedient de contractació es preveuen les anomenades modificacions convencionals , 
i en concret es preveuen modificacions convencionals que impliquen augment anual de la 
despesa màxima a satisfer per a l’Administració a favor del contractista. Tindràn lloc en el 
supòsit que les necessitats reals(major nombre d’assegurats i/o beneficiaris) fossin superiors a 
les previstes inicialment en el PPT d’acord amb l’establert en el segon paràgraf de la D.A 34 del 
TRLCSP, en relació a l’establert en l’article 106 TRLCSP 
 
El preu màxim a que  poden afectar aquestes modificacions contractuals és d’un 10  % de 
l’import de la despesa màxima anual- 8.556,56 €-, tinent en compte que en el cas de 
modificacions succesives, el conjunt de totes tampoc podrà superar aquest límit . 
 
El procediment a seguir serà l’establert a l’art. 211 TRLSP. 
 



VUITENA.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Seran causes d’extinció del present contracte les previstes en l’article 223 i 308 del TRLCSP. 
A més de les causes previstes legalment, són causa de resolució del contracte: 
 
- L’incompliment de la prestació que n’afecten característiques que s’han tingut en compte per a 
definir els criteris d’adjudicació, als quals s’atribueix caràcter d’obligació contractual essencial, 
d’acord amb l’article 223.f) del TRLCSP (quan les penalitats imposades per incompliment dels 
criteris d’adjudicació han arribat a un 5% del preu de licitació del contracte(despesa màxima), i 
l’òrgan de contractació ha decidit no acordar la continuïtat de la seva execució amb la imposició de 
noves penalitats. 
- L’incompliment de l’obligació contractual essencial del contractista de incomplir les 
obligacions relatives al compliment de les obligacions laborals de l’empresa 
contractista(pagament de salaris i cotitzacions), de conformitat amb l’article 223 f) TRLCSP, 
quan no es tracti d’una actuació aïllada i susceptible de reconducció. 
- Els incompliments total o parcials o defectuosos que poden ser causa de resolució del 
contracte de conformitat amb l’establert a la cláusula 33 del PCA. 
 
NOVENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
De conformitat amb l’article 21.1 del TRLCSP, l’Ordre jurisdiccional contenciosa 
administrativa serà la competent  per a resoldre les controvèrsies que puguin sorgir entre les 
parts contractant relatives a la  preparació i adjudicació d’aquest contracte, les que s’entendran 
sempre sotmeses a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents de Palma, amb renúncia, en 
el seu cas, al fur jurisdiccional que pogués correspondre al licitador. 
 
L’ordre jurisdiccional privat serà el competent per a resoldre les controvèrsies que puguin sorgir 
entre les parts contractants  relatives a l’extinció i els efectes d’aquest contracte. 
 
I, en prova de conformitat, firmen el present document els assistents per exemplar triplicat i a un 
sol efecte, en el lloc i data al principi consignats. DON FE 
 
Per la Corporació     Per la mercantil contractista 
La batlessa, per delegació de firma   DKV SEGUROS Y REASEGUROS SA 
 (Decret 3093/2017)      
 
 
 
 
        
Isabel Febrer Gelabert     Sergio Biescas Baldellou  
 
 
 

La secretària general acctal., 
 
 
 
 
 
Isabel M. Fuster Fuster 


