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Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA I GESTIÓ DE LA INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA PER ALS 
FUNCIONARIS INTEGRATS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I ELS SEUS 
BENEFICIARIS

En data 27 de juliol de 2021, a les 10:00 hores, es reuneixen els membres de la Mesa 
de contractació de la prestació d’assistència sanitària i gestió de la incapacitat laboral 
transitòria per als funcionaris integrats de l’Ajuntament de Manresa i els seus 
beneficiaris.

Integren la mesa de contractació:

. President: Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda.

. Secretari: Josep Pujol Sancho, TAG de Contractació.

. Vocals: José Luis González Leal, secretari general.
Mariona Ribera Esparbé, interventora municipal.
Montserrat Clotet Masana, regidora de Recursos Humans i 
Govern Obert.
Montserrat Simon Circuns, cap del Servei d’Organització i 
Recursos Humans.
Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació, Patrimoni 
i Inversions.

Per raons de prevenció respecte la pandèmia provocada per la Covid19, la sessió es 
porta a terme mitjançant l’aplicació Google Meet. 

El secretari de la mesa comenta que, tenint en compte l’oferta econòmica formulada 
per l’entitat mercantil ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, SAU, 
es va requerir a aquesta societat perquè justifiqués la viabilitat econòmica de la seva 
oferta. La societat va presentar unes consideracions al respecte el dia 16 de juliol de 
2021, les quals s’han tramès als membres de la mesa juntament amb la 
convocatòria.

Els punts que consten a la convocatòria són els següents:

1. Anàlisi de les consideracions presentades per l’entitat mercantil ASISA, Asistencia 
Sanitaria Interprovincial de Seguros, SAU, sobre l’oferta econòmica formulada.

La mesa comenta que, considerant que el preu ofert per ASISA, Asistencia Sanitaria 
Interprovincial de Seguros, SAU, és molt semblant al que actualment s’està pagant i 
el contingut de les consideracions presentades, cal considerar viable l’oferta 
presentada d’una quota mensual per assegurat/da de 64,50 euros, exempt d’IVA.

http://www.ajmanresa.cat/validar


2. Decisió, si escau, sobre l’acceptació o no de l’oferta presentada per l’entitat 
mercantil ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, SAU.

Per tant, d’acord amb el punt anterior, la mesa considera acceptable l’oferta de 
l’entitat mercantil licitadora. 

La puntuació que obté la licitadora es detalla a continuació:

Element Puntuació
Sobre 2 (judici de 
valor) 7,00

Sobre 3 (automàtics) 80,00
Total 87,00

Així doncs, la mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte 
consistent en la prestació d’assistència sanitària i gestió de la incapacitat laboral 
transitòria per als funcionaris integrats de l’Ajuntament de Manresa i els seus 
beneficiaris, a favor de l’entitat mercantil ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial 
de Seguros, SAU (A08169294), pels conceptes que es detallen a continuació:

a) Una quota mensual per assegurat/da de 64,50 euros, exempt d’IVA.
b) Adscripció d’un metge/essa de família i un ATS al terme municipal de 

Manresa que gestionaran les incapacitats laborals del personal funcionari 
integrat.

c) Adscripció d’un centre de rehabilitació al terme municipal de Manresa.
d) Possibilitat d’adhesió individual i de manera particular i directa amb 

l’asseguradora, sense la intervenció de l’Ajuntament, a les condicions de la 
pòlissa dels col·lectius següents:

- Personal funcionari no integrat i el seu cònjuge.
- Personal jubilat i el seu cònjuge.
- Personal laboral i cònjuge i parents de primer grau.

El president dóna per finalitzat l’acte, a les 10 hores i 15 minuts de la data indicada a 
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a 
secretari, certifico. 

El secretari de la Mesa Vist i plau
Josep Pujol Sancho El president de la Mesa

Valentí Junyent Torras
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