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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.org 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 18 de juliol de 2017, a partir de les 10 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 següents: 

. President: Jaume Torras Oliveras, regidor delegat de Recursos Humans i Transparència.

. Secretari: Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions.

. Vocals: Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.

Josep Mª Monferrer Feliu, interventor accidental.

José Luis González Leal, secretari general.

Montserrat Simon Circuns, cap de Servei d’Organització i Recursos Humans.

D’acord amb la convocatòria de la mesa, els assumptes a tractar es detallen a 
continuació:

1. Anàlisi de les consideracions presentades per l’entitat mercantil SegurCaixa 
Adeslas SA de Seguros y Reaseguros sobre la viabilitat de l’oferta econòmica 
presentada. Pronunciament sobre si inclou valors anormals o 
desproporcionats. El secretari indica que l’entitat mercantil Segurcaixa Adeslas SA 
de Seguros y Reaseguros ha presentat una justificació sobre la viabilitat de l’oferta 
econòmica presentada de 64,87 euros de quota mensual per assegurat/da, exempt 
d’IVA.

En aquest moment s’inicia un debat entre els membres de la mesa. Finalment, 
considerant el volum de pòlisses que gestiona la societat Segurcaixa Adeslas SA de 
Seguros y Reaseguros així com els resultats obtinguts de la seva activitat 
asseguradora, la mesa considera que la societat té la capacitat i solvència suficients 
per executar el contracte licitat en els condicions previstes en el plec de clàusules 
administratives i en el plec de prescripcions tècniques.

Per tant, la mesa conclou que la quota mensual oferta per Segurcaixa Adeslas SA 
de Seguros y Reaseguros, no és constitutiva d’un valor anormal o desproporcionat i, 
per tant, cal aplicar a les dues empreses licitadores la puntuació prevista en la 
clàusula 21a del plec de clàusules administratives segons el contingut de les seves 
ofertes econòmiques i tècniques.

http://www.ajmanresa.cat/validar


2. Aprovació de la valoració dels sobres 3 (baixa en el preu de quota mensual i 
altres automàtics) de les ofertes acceptades a la present licitació. Un cop 
acceptades les dues empreses licitadores tal i com s’ha indicat en el punt anterior, la 
puntuació corresponent als sobres números 3 és la següent:

Licitador
Asistencia Sanitaria 
Colegial, SA de 
Seguros

Puntuació

SegurCaixa 
Adeslas SA de 
Seguros y 
Reaseguros

Puntuació

Oferta quota mensual, 
exempt d’IVA 76,36 43,33 64,87 51,00

Compromís d’adscripció al 
terme de Manresa per 
gestionar les incapacitats 
laborals

Metge/metgessa de 
família i ATS 10,00 Metge/metgessa 

de família i ATS 10,00

Compromís d’adscripció 
d’un centre de rehabilitació 
situat a

Manresa 10,00 Manresa 10,00

Oferiment de les condicions 
de la pòlissa a altres 
col·lectius 

No 0,00 No 0,00

Total 63,33 71,00
 
Així doncs, considerant els dos sobres, la puntuació final és la següent:

Licitador Sobre 2 Sobre3 Total
SegurCaixa Adeslas SA de Seguros y 
Reaseguros 20,00 71,00 91,00

Asistencia Sanitaria Colegial, SA de 
Seguros 20,00 63,33 83,33

 
3. Proposta d’adjudicació del contracte a favor de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. D’acord amb els acords anteriors, la mesa proposa l’adjudicació del 
contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa, que és aquella presentada per 
l’entitat mercantil Segurcaixa Adeslas SA de Seguros y Reaseguros (CIF A28011864 
I domicili al carrer Juan Gris, 20-26, 08014 Barcelona), per una quota mensual per 
assegurat/a de 64,87 euros, exempt d’IVA. 

El president dóna per finalitzat l’acte, a les 10 hores i 30 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
Esteve Albàs Caminal                                                    El president de la Mesa

      Jaume Torras Oliveras
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